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 مقدمه 
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 كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون
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 كل يف جمال ختصصه
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 املوضــــوع
 ـبــــالرد والتعقـيــــب عـلــــى األســـــباب الـتــــي ســـــاقها .. ..ـمــــذكرة مقدـمــــة ـمــــن المســـــتأنف ضـــــده 

ـــــا المو) .. ..... لســــــنه .....(ســــــتئنافه رقــــــم ا فــــــي المســــــتأنف  علــــــى الحكــــــم الصــــــادر ًقــــــام طعـن
 تجـــاري كـلــي ..... لســـنه .....(ـفــي اـلــدعوى رـقــم .. مـــن عداـلــة محكمـــة دـبــي اإلبتدائـيــة المـــوقرة 

 : والقاضى منطوقة ٢٧/٤/٢٠١٧بجلسة ) .. دبي

حكمت احملكمة حضوريا
ً

 : 
من قيمة الشـيكين موضـوع ) .....(ببراءة ذمة المدعى 

وبين علــــــى المســــــح)  ..... و( ....التــــــداعى رقمــــــي

 لصــــــــــــــــالح الـمـــــــــــــــدعى علـيـــــــــــــــه .....)(بـنـــــــــــــــك 

وألزمت المـدعى عليـه بالرسـوم والمصـاريف ) ....بنك (

ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا 

 . ذلك من طلبات

 الوقـــــائع
ًقد أقام دعواه ابتداءا بموجب الئحة في أن المستأنف ضده الدعوى الراهنة تخلص واقعات 

 . طلب في ختامها الحكم له.. القانونية وفت كافة شرائطها إستدعوى 
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 انت متاحة إبان رفع الدعوى فحسب املعلومات الىت ك

إبتداءا فقد أورد املستأنف ضده بأن الشيكات املطالب بها كالتايل
ً

 

 البنك المسحوب عليه المبلغ المدون به رقم الشيك

..... 
أربـعـة وأربـعـون (درـهـم   ٤٤٦٦٠٠٠٠

 ) مليون وستمائه وستون ألف درهم
 .....بنك 

..... 
ة وســــتون ثالثــــ( درهــــم ٦٣١٥٠٠٠٠

 ) ائه وخمسون ألف درهممليون وم
 .....بنك 
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 إال أنه وحيث قام املدعى بتكليف 

 ستشاري متخصص وكلفه مبا يليخبري إ
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وحيث باشر السيد اخلبري اإلستشاري مهمته منتهيا
ً

 

  الشيكات إىل البنك املستأنف من إىل أن املستأنف ضده سلم العديد 

 ومنها على سبيل املثال ال احلصر الشيكات العشرة اآلتي بيانها

 البيان المبلغ بالدرهم التاريخ م

 -  األول

كامل للقرض شيك غير مؤرخ يغطي المبلغ ال
مسحوب على أي بنك قائم ) ١(آلجل رقم 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة غير 
 . .....بنك 

 ......شيك غير مؤرخ مسحوب على بنك  ٢٧٠٠٠٠،٠٠٠  الثاني

 ٣٨،١٥٠،٠٠٠  الثالث
شيك غير مؤرخ مسحوب على أي بنك غير 

 . .....بنك 

 . .....بنك شيك غير مؤرخ مسحوب على  ٤٤،٦٦٠،٠٠٠  الرابع

 . .....شيك غير مؤرخ مسحوب على بنك  ٦٣،١٥٠،٠٠٠  الخامس

 . .....شيك غير مؤرخ مسحوب على بنك  ٢٧،٠٠٠،٠٠٠  السادس

 ٣٨،١٥٠،٠٠٠  السابع
شيك غير مؤرخ مسحوب على أي بنك غير 

 . .....بنك 

 -  الثامن
شيك غير مؤرخ يغطي مبلغ القرض آلجل 

قائم بدولة األول مسحوب على أي بنك 
 . .....اإلمارات العربية غير بنك 

 -  التاسع
شيك غير مؤرخ يغطي مبلغ القرض آلجل 
الثاني مسحوب على أي بنك قائم بدولة 

 . .....اإلمارات العربية المتحدة غير بنك 

 ٤٤،٦٦٠،٠٠٠  العاشر
شيك غير مؤرخ صادر من أي بنك غير 

 . .....بنك 
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 ستأنفوحيث أنكر البنك امل.. هذا 

 منذ البداية
الدالة وبعد تقديم المستندات .. موقعه من المستأنف ضده لديه وتحت يده وجود أي شيكات 

وز ثمه شيكات تخص المستأنف حبأنه ال يعاد البنك وزعم .. على أحقيه المستأنف في طلباته 
وبالتالي .. شأنها والسابق تقديم بالغات جزائيه ب) ..... ، .....( التى تحمل أرقام اتكيسوي الش

ًفإن ذلك يعد إقرارا قضائيا صريحا وجليا .. فإنه على فرض صحة ما زعمه البنك المذكور  ً ً ً
وبما يؤكد بأنه في حال ظهور أي شيكات تخص المستأنف سواء من خالل البنك أو .. منه 

ئمين عليه ويتحمل البنك كامل المسئولية المدنية ويتحمل القا.. فإنها ال يعتد بها .. غيره 

 . المسئولية الجنائية

 وحيث تساند املستأنف .. هذا 

يف دعواه إبتداءا على صحيح الوقائع
ً

 ةاآلتي 
وله بدولة اإلمارات العربية المتحدة، المستأنف من كبار رجال المال واألعمال فإن .. بداية 

يستوجب التعامل مع وهو األمر الذى داخل دولة اإلمارات وخارجها العديد من األنشطة واألعمال 

 . العديد من البنوك بمختلف التعامالت المصرفيه

 ومن ضمن هذه البنوك الىت تعامل 

 احالي معها املستأنف ضده هو البنك املستأنف
وبعد .. على النحو المتقدم ذكره بموجب تسهيالت .. والذى تعامل معه المستأنف ضده 

 . يكات على سبيل األمانةأن قام المستأنف ضده بتسليم البنك المستأنف ش

 تعامل المستأنف ضده مع البنك المستأنف منوعلى الرغم 

بحسن نيه شديد ومفرط إال أن المستأنف ضده قد قابل هذه 

المعاملة بعدم مراعاة ما تفرضه القواعد العامة التى تحكم 

العالقة بين البنك وعمالئه ودون التقيد بإطار المشروعية 

 . التى رسمها القانون
 ) ..  تـجــاري كـلــي..... لســـنه .....(وذـلــك ـبــأن أـقــام ضـــد المســـتأنف ضـــده اـلــدعوى رـقــم 

ـه ينًزاعمــا مــن خاللهــا مدا ـالغ مترصــدة ـفـي ذمـت ـه للمســتأنف ضــده بمـب ـه  .. ـت ـذلك جــاءت طلباـت  ـل

 : على النحو اآلتيورة السند تمب
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 وحيث أن تلك الدعوى جاءت 

 معدومة السند والدليل وخمالفة للواقع واألوراق
هو من يداين البنك نحو اإلدعاء بالتقابل بأنه .. األمر الذى حدا بالمستأنف ضده الحالي 

 : على النحو اآلتيومن ثم جاءت طلبات الدعوى المتقابلة .. المستأنف بمبالغ طائلة 
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 وحيث تداولت هذه الدعوى باجللسات مبختلف الدرجات 

 تئناف باحلكم اآلتي منطوقهإىل أن قضت حمكمة اال

 :حكمت احملكمه

YًوT�:�����2%,�O��P�D@ع�א&+&#�L).....��������.....�M,�N�)�(�������*��+�������	م�#�"�א�K	א
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واجلدير بالذكر أن هذا القضاء األخري قد صار باتا 
ً

 

 ه حيث كان البنك املستأنف قد طعن علي

  جتاري..... لسنه .....بطريق التمييز بالطعن الرقيم بالرقم 

� &���
�و��ز�.�.....و 
�"ض�א�ط�ن� 	9��%� �א��و��� �א�����ز &��%�� ��<د�.��دא�&


	��<�و"	.�و�
��D����د�3מ���	
ل����	��א��%	�	�،����C<	د���א��6	�&� �
�.�א�

 قد بل أنه.. ًوحيث لم يكتفى البنك المستأنف حاليا بذلك 

تقدم بإلتماس بإعادة النظر في الحكم اإلستئنافي النهائي 

ًزاعما من خاللها توافر حالة من حاالت اإللتماس وهو 
 .  تجاري كلي..... لسنه .....اإللتماس الرقيم بالرقم 

وحيــث تــداول هــذا اإللتمــاس بالجلســات إلــى أن قضــت فيــه هيئــة المحكمــة اإلســتئنافية المــوقرة 
 . أمامها اإللتماس بعدم جواز اإللتماس المقدم من البنكالتى كان ينظر 

 ر احلكم املذكورسطوقد 
وقضى بعـدم جـواز .. ًفي أسبابه منتهيا فيها إلى عدم وجود وجه لإلدعاء الذى يزعمه البنك 

  ..... لسنة .....وذلك على النحو المتقدم بالحكم الصادر في اإللتماس الرقيم رقم .. اإللتماس 
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 . يتجاري كل

 ملا كان ذلك

�X�"�#م�����و��Kg����#���..������������9#��$g'�א	��������+��*�#��rא���=5������7�B!ًא�Tن���
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��i,�%١٤٠٢٦١١٩,١٤و)������������$�,Tد,5:ً��و�!)���$�gو����و�(!ون����Tو8�#�Dن�و&��#�!)���$�,T
�ً����!)��.(�

 وبالتزامن مع ما تقدم

بموجب إنذار عدلى وذلك  -/-/-ًكان المستأنف ضده قد وجه إنذارا للبنك المستأنف في 
 الشيكات الموجودة لديه والمسلمة إليه على سبيل األمانة وكذلك إخطاره بإلغاء دبرزامه إلل

على األمر الذى حدا بالبنك المذكور إلى الرد التى حررها المستأنف ضده للمستأنف، التوكيالت 
بأن الشيكات المحررة من المستأنف ضده للبنك المستأنف هي  -/-/-إنذار المستأنف بتاريخ 

 .  تسهيالت مقام بشأنها الدعوى سالفه الذكر وأنها معلقة على إنتهاء هذه الدعوىمقابل

 وعلى الرغم من إنتهاء الدعوى.. هذا 
إال أن البنك لم يقم برد تلك الشيكات ًوالقضاء فيها بحكم نهائي بات أصبح عنوانا للحقيقه 

 المستأنف ضده بتوجيه إنذار وهو األمر الذى من أجله قام.. والمسلمة إليه على سبيل األمانة 
ومع ذلك لم يقم برد األمانة التى تحت  .....عدلى للبنك المستأنف والذى تسلمه األخير بتاريخ 

 . ًوهو األمر الذى من أجله أقام المستأنف دعواه الماثلة إبتداءا..  يده

وذلك تأسيسا على أن
ً

 
على شيكات .. ماني البنك المستأنف يتحصل من المستأنف ضده مع كل تسهيل إئت

من ثمه دين  )براءة ذمة المستأنف ضده(بحكم نهائي بات ضامنة لهذه التسهيالت، وحيث ثبت 
.. واعتصاما بهذا الحكم الذي اثبت براءة ذمه المستأنف ضده من أي مديونية .. للبنك المستأنف 

 ألن وجودها يكون بما يستتبع معه براءة ذمته من شيكات الضمان الموجودة تحت يد البنك نظرا
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يستوجب وهو األمر الذي .. لبراءة ذمة المستأنف ضده منها .. دون مسوغ من القانون والواقع 
وعدم إستعمالها ذلك أن إستخدام هذه الشيكات دون سند يعتبر ًردها إلى المستأنف ضده فورا 

 . خيانة لألمانة

 وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد

���Q�ELن�������������	א�����%����א�����Dم������r���w#��.....�*-��5�"��#��(���Uم�Tن�א�
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���א	��������� ..����� ��D� {������ �א�����9א��א�E;�����8א�-�! �Tن ���g� �K�
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وبالبناء على ما تقدم يضحى ظاهرا
ً
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 -/-/-هذا وبتاريخ 

��%&w�#� WQ� i,�U@א� pא����� �3:(�� i!%&	א� �H,د� �Tول �:(~� ����א� ',�<T
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و5&�א[#!�א�-�C$��6א@�O��P�Dא	��H�CV=!ًא����!����DQ��دًא��WQ..�و#����א'�א���אع�
��gא��z�D]א�:�

 أسباب طلب رفض اإلستئناف

  السبب األول

 وأنه ال حمل.. أن احلكم املستأنف قد صدر مواكبا لصحيح الواقع والقانون 

لنعي املستأنف علي احلكم باخلطأ يف تطبيق القانون زاعما بأن احلكم الطعني  قد 

قضي مبا مل يطلبه اخلصوم حني انتهي بقضائه برباءة ذمة املستأنف ضده من قيمة 

وملا كان هذا الزعم خمالفا .. مبا مل يطلبه اخلصوم .. زاعما .. الشيكني حمل الدعوى 

  . استقرت عليه أحكام حمكمة التمييز املوقرة للواقع والقانون ومناهضا ملا

فإن املستقر عليه وفقا لقضاء حمكمة التمييز امل.. بداية 
ً

 : وقرة أن

"��$�x��=�?�L���K�g�Y&+&ع�	א��#"�א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��Tن�~):
���:��Q�6-א��E�&��Kא����������K�g�Y� �:�� �א	���، �3��Q�����=א����� ���&P�	א�L����

��وTن���&P�:�����7/س�א��D]ن�?�د�אT��3�;��_�K�g�"#��3�����$�=�Cم��������g�Yو��ذ�
�����gن�Tא���&�6و�L�'��w�����7/א��)����א������pw�	א�E�&��K�2א�(Fא�E/K�g

�".�����א�&א%$��א	w!و��������3و�Y=$��ذ���#��qg��3}ًא����Gא���&T�6و�#&+&��3
 )٩/١٢/٢٠٠٠ – حقوق – ٢٠٠١ لسنه ٣٥٢ الطعن رقم – دبي محكمة تمييز(

 : ما قضى بأنك
المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو ال يتغير "

بتغيير األدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم، وأنه يتعين على محكمة 
ضعها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود السبب الذى يستند الموضوع إعطاء الدعوى و

ًإليه المدعى، وال يعد ذلك تغييرا في السبب فيها، ذلك أن محكمة الموضوع ال تتقيد بتحديد طبيعة 
المسئولية التى يستند إليها المدعى كما ال تتقيد بالنص القانونى الذي إعتمد عليه في ذلك وال تلتزم 

ن عليها في تلقاء نفسها أن تحدد األساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصي به بل يتعي
 ". الحكم القانونى على التكيف الصحيح للطلبات في الدعوى وتنزله على الواقعة المطروحة عليها

 )١٤/٢/٢٠١٠ – مدني ٢٠٠٩ لسنه ٣٦١ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (
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 ملا كان ذلك

� �א�T�"#�>��uو,אق �א	&دع�#���و��ن �א	����� i�|א� !=!Kgو� �3gא���&�6و#����א
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��3�����u	א��وT>�,'��):��3א	w$&ن������#"�%�Cא����א	������..�وא���&ع�وא[د�
�WQ��5_�B%�L���3��#�

� �א��د� �ذ�& �Hא�
).....� �א�/�) &���� ��و1وع��ن ��ن

�.א�K....�א��دא�!�

ٕوبإستقراء األسباب التى أوردها الحكم المستأنف باالستئناف الماثل واستند عليها .. هذا 
يتضح وبجالء تام أنها ) ًالمستأنف ضده حاليا(فيما إنتهى إليه في قضاءه ببراءة ذمه المدعى 

دالة محكمة أول درجة لم وأن ع.. جاءت متفقة وصحيح القانون والواقع والثابت باألوراق 

بل إستندت على الحقائق والوقائع واألدلة واألوراق .. تنحرف بموضوع الدعوى وتكيفها القانونى 

.. ًوهو األمر الذى يجعل هذا القضاء متفقا وصحيح الواقع والمستندات والقانون .. الثابتة 

 : اآلتيةوذلك على النحو الثابت بالحقائق 

�א�%���&�א2و�

ط
�ق�א��	�ون��ن�<��מ���ل�א��%��&�א������9	��ن����<�א�%�מ�א��	�و�!��ن��

�א�<%��Eא���ط
ق�����و1وع�א�د�و�8و����6-�א��	�و�!�א����מ� ..�&��
��9	��	�.�ط

�.�א����و��&�א�����	�د�,��9	�א�M<מ�"!��*��د�ط�
-��و�א��ص�א��	�و��א�ذ�8,���د����-

 :  املوقرة بقوهلا بأنوهذا عني ما قررته حمكمة التمييز

"���Qא|/&م�و�"#�r���pא���K&ن�����و��3Hא�/����Y���7ج�T�G�x�WQو�دwgن�Q
���&��Kא�� 2(Fא� �3�;�� _�K�g� "#� �/K�g� �Tن �3���� �وא��� ��א�): C:�� 2�:<� "#� &5
�pFא���א�&א%�rو>; �وTن���Ew$g-א �3����������pوא%$��א���&�6א	$!و+w�	א�/���7א

�وא���Gوg)�;��א �3���z&�w	א��K�K��E5�6&א�������(g�L�i�$ن�א�Tא�����2و�E�&��K�
���=�g�L�2/|א� �3��Q� ����gא����� ���&P�	א� �$�x�>���� �:3#� ����� �(g!g�6-א����&��Kא�
��Tو�א����א��E�&��Kא�-�L�������:��Q�6ذ���[ن�5-א�א@�D��د�g$��#"�و�C8�Dא����ع��x

�-S�g�Y�6&א����L�3و�����!w	א���אع�א��K�Kو��p;�=��#�6&D&+&ع�	א��:(~���#�."�
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 )٢٣/٩/٢٠١٢ – عقاري ٢٠١٢ لسنه ٩ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 : وحيث قضى كذلك بأن
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفها بها الخصوم "

ي تطبيق القانون عليها، والمعول عليه في إختصاص بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وف
 ". المحاكم بنظر الدعوى هو بالطلبات التى أبديت فيها

 )٦/٢٠١٢/..... – عقاري ١٧٧/٢٠١٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك

�������"��#�iא������'�א	�w����3א��#����S]و,אق�א�����&�6و������אT9ل���S�"��#�>����uن�א�����و
����!د����������)�..�������+�*������ً��א	(א	�������Qא_ًא������w	א�L�'!/�Q�'��wن�5-*�א�T��B�=

��������������א�(�)�'�א	&%$��#"�א	������+�*���������ض�و���د��U��� ��5)�'��/��.�א����
�E��:%,��(���)و#�����3א���������	)�.....�و�.....(א�7&����������������	وא������?��<�=���*�.....وא

��Cא�B:�ن�����9�3'�א@�8:���D�����ً#�J���BK�	وא����א	���3�.�

 فإن عدالة حمكمة أول درجة املوقرة

��������
��א��Hذ��&�א���د��.	�
�د�,��9.�,���ن����ل��3ذ#�א�ط�

و�3و���	�,���9.�,���-�"�!������..�א�/���	.���	�6&�א��ذ������ ��ن�


��ن�����������&���/*ن�������א�ط�
	.�"!�א�د�و�8وא��:�&�א��	

�.�ط�"�9	

 وحيث تساندت عدالة احملكمة املوقرة
وعلى األخص منها ثبوت إنتهاء ..  قضائها إلى العديد من األسانيد الواقعية والقانونية في

جميع التعامالت بين البنك المستأنف والمستأنف ضده وذلك بموجب حكم نهائي بات أصبح 

كما ترسخ لديها عدم وجود ثمة تعامالت قد إستجدت بين هذا البنك المذكور .. ًعنوانا للحقيقة 

إضافة إلى إقرار البنك المستأنف ذاته ..  ضده بعد إنتهاء جميع هذه التسهيالت والمستأنف

بل واألكثر من ذلك إقراره بأنه أقام الدعوى بدائنيه .. بحيازته لهذين الشيكين موضوع التداعى 

وهو األمر الذى يتضح معه وفاء ..  درهم ١٤٠٢٦١١٩،١٤المستأنف ضده للبنك بمبلغ وقدره 

 . بما عليه من إلتزامات قبل البنك المستأنفالمستأنف ضده 
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وهذا ال يعد تعديال لسبب الدعوى 
ً

 

 وموضوعها أو لطلبات املستأنف ضده

��3;��(gو�pFא� �w�T<�א���&�6و>;�3 �Tول�%� �:(~��ذ���Tن�א�T�>��uن���א�
�'�א	�����w�� �ًK�..�و#����א��gوTو,א%��)�א	������+�*�����ً�(א��E�&��Kא�����2وذ���و

�א�(�)�'� ����� ��!د ���w	א�L�'!/�Q��%� ����Qא_ًא �'�א	������+�*�x�>���� و	�
�א�(�)�� � ���U)�'��/�.�א����א	������و#��3 ��������ض�و��د�5 ��#� א	&%$�

�E:%,).....�،�.....�(�����������&7�	وא����....�وא�E5�C�D�������?<�=��5-א�א�
���J#ً��א�B:�ن��:��rא���9�3'��BK�	وא����ن�ذ���و#"�وא%5�r-*�..�א@�8:�����א	���3

���K�T�Eو���������!wא@���א#�'����א��r�X�_�BK�Q�WQ���'�3��Q<���א���א�):�wא�
��#�K	א�'���:Bא�����وא�����g�E5��א�(�)�'�#&+&ع�#��א	������+�*�jDQ�Lدאد���

�*�N���#ذ�i_א!��i#"�5-*�א�(�)�'א���א���وא�-�6#;�د������	א����.�א�
F	��&א�א�%���&�

�	9�	�
��ن��دא�&��%��&��ول�د��&��د����.�
��	<��א�د�و�8و$�و"9	�א�وא���&�و�:

	1��H	�ل�
N�.دא���2و�אق�وא��	
�.
	F(�وא�	�6���	و..�3�&%>��	�و3و�א���2א�ذ�N��8د���

	3H	1��!"�-��,�.9��,�.�

 وفقا لقضاء حمكمة التمييز املوقرة أنفإن املستقر عليه.. بداية 
ً

 : 

"�,!K	و,אق�–א]���>��uא���;���I� �ً��B%�L_�5-*�א�):��Tن�אF)�2=)&ن�#$�
��T��3و���7/������#�K	!א'�א|/&م�א�#��3-����I�6&د=ً����و,אق�א����#�>��u����;=!7��

��3/���DQ���".#"�#/�,��YوH&د���#���#��3¡����א�T��3��>��uو����_�אF)�����2وא%$
 ) عمالي ٢٠١٠ لسنة ٩٥ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك
يتضح وبجالء .. وبتطبيق ما تقدم على الحكم المطعون فيه وما تساند إليه في أسبابه 

ًا وغير محرفا للثابت باألوراق والمستندات وعدم مخالفته للثابت بدفاع المدعى قستتام أنه جاء م ً
  : وفقا للثابت فيما يلي زم بصحتهجوهو األمر الذى ي.. ًاءا أو لطلباته إبتد
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أوالفالثابت 
ً

��ن�א��ول�
*ن�א�%�מ�א��ط�ون�"�-��	מ�
��د�ل�:

و��1�����Oون�א�ط�
	.�א��M	��&�א���ط�
9	�א����	���


�د��	"-�א�/��	.�و���9	�א�/���ن��&
1د#��ن�א��ط	�

� �وא���%و
�ن) ..... و .....(���	מ  �
� ���.....� ..��,

�3ذ#� &���� ��ن �1د# �א����*�� �ذ�& �Hא�

� &
א��ط	�

�.�א�/��	.

ذلــك أن الثابــت .. هــو قــول باطــل ومعيــب 

ًإبتداءا هو براءة ذمـة المسـتأنف ضـده مـن 
جمـيـع اإللتزاـمـات الناشــئه بيـنـه وـبـين البـنـك 

ـبـل وثـبـت .. المـسـتأنف بحـكـم نـهـائي وـبـات 
بـعـد  وردائنيـه المسـتأنف ضــده للبنـك المـذك

 المعامالت تصفيه كافة
��ط	��� -���� ��ن ��א�ذ �א��	�و�! �א���د �"Pن �Fמ و�ن

��ن� �ذ��- �Hא�
� �3و �א�/��	. 
	���دאد� א����*���1د#

�و
�ن� -��
� .�	�� �א��! �وא���	�:. �א����9:. &"	�

� �
وذ� �..���س�3ذא�"%���
ل���-�3و�א�دא�ن���
� �..�א�

� -
� �א��<מ .	
� !�	9�� �%�מ 
�و��� ..F� �"Pن�و�ن מ

�ذ��-� �Hא�

� �א��<	�	 �3و �א�/��	. 
	���دאد� &
א��ط	�

� �א�ذ�� ��	�� �א��%و !��� ..�-��,� 
و��� 	�� !%1�� �Fמ و�ن

��ط
�ق� !"� 
	�Mط*� 
	��ول� -
� �و���<מ א����*��

��.3و��ول���	3ض���وא��Cوא��	�ون�..�א��	�ون�

ثانياوالثابت 
ً

����دמ�: ��מ �א����*��  �
�א� ��ن .
	Fא�� ��ن

ول�د��&�
�F&�����د��و�د��ل��دل������دא�&��%��&��
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�&�F� ��� �א����*��  �
�א� ��ن �1د# �א����*�� %<ول

�.:�9���&

���א����دMو�א#�������א���	���:M
���M��..

�א�/���ن� �3ذ�ن ��ن ��� ��دل �����دא. &�F
� ���دמ �و

��:M� 8�M�� .:�9��� ��ن .	�	�1� !3� �א�
�	ن !6�	�

9�� ��%�	מ 	9�*/
� �<د�. �א�� �א����9:. &�	
� &��	�..

� ��
� �א6�%7	$ �א��ذ�و�  �
��� ��%ق �� -�P"� �Fמ و�ن

��Hא�
� 8�%2	
�و )	�"�>�� -���� ��	������ �و"�	( א�/��	.


�د3	�,��-��و�� �
ذ�&�א����*���1د#���9	��وא��H	מ�א�

��מ���د3	 ..�� 
*و�אق�א�د�و8�.
F� 	��� :1"� وא�����دא.�..


�א� ���Nد �وא��! �1د# �א����*�� 	9
� ���دמ ��Hא��!

�ذ��-� ..�&�
���א����د
&��ن��
ل��3M"&�,�!�������א�	1,

� �א��%��& �د��:�.. �وא�����دא. �א2و�אق &"	�� .H	�� "�د

� �1د# �א����*�� �ذ�& �Hא�
� !��� 	Oدא�� �א���ز�.. 	�� و3و

���-�א�%�מ�א����*���"!��1	�-���!�א��%و�א�ذ����Nد�

�.��ن�א�%�מ��د�<د���وא�
	��<%��Eא�وא��Cوא��	�ون�

ثالثابت والثا
ً

�و,��9!�: -�"� �א��ط�ون �א�%�מ -��,� �ذ�3 	�� ��ن

� -�	1�� !"� -��,� ..���
Mא�� ������ �,� -�	���,ط� �,

�Cא�وא��C��)	�6���H	��8وא�ذ�א����د
&�א��ودع�����א��دא�

�א����9:.� C���� H	1��,� 
و.F� ��ن 
	2و�אق� .
	Fوא�

��%�	מ� 
�و��� �1د# �وא����*��  �
�א� 
�ن� &��	���א7

	
�&����د
!�.....����-�.....�&�"!�א�د�و���8מ��9	�	����..

�-�� ���دد ��ن  �
�א� 
�Pزאמ� �1د# ��*������ H	1وא��� 
ل

�)	6��� �و�/��ن �و��& ����و�	( �/�� &�
��� ���دא�# D�
�

�وא�6	�د�� )	��"� �/�� &�
�و�� �د��3	( �/�� �و���& &�و�	

�Cوא�
٩�٪�K��	دאد�.....�ن���מ�א�	�����و%� و3و�א���2..

�א���א�ذ���8*�د ���-��<�&�6����Cא���	�:.�א��<�"�&


�ن�א����*���وא����*���1د#�&��و3و�א����2..��	�.��	
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� ���

�ن���-��ن�ذ�-�א����*���1د#������א�ذ و�ن�Fמ�..

��Hא�
�� �
�� �F�� �3و �א�/��	. 
	���دאد� -�
��ط	� "Pن


ط��ق�א��زوמ�א����!��ن�..�ذ��-��.	��/�	
�&
و�ن�א��ط	�


�א��Hذ��-���ون�,��,ذא���!���	��Nن��	ن�..�P"מ�Fو�ن�

��ط
�ق� !"� 
	�Mط*� �א�%�מ !��� �א����*�� -����� 	�

�و��	� ����	�ون 	6�	Mو�� -�%�� !"� ���س !��� �3و א��	�ون

�	9�	�%,� !"� �א��و��� �א�����ز &��%�� -���� א����.

�.א��د�د��

 ومن ثم

�א C%� "#� ���� �א	w$&ن 2(Fא� ����� ����g� �#� ��X� �Tن ��gم �و9¢_ �B�=����
�2�=���T�"��9ًB���وא�&א%�rوא���K&ن،�5-א�K�KFو>���7א� �ًK;�#�_�H��8�B%�L������	א

��3g��3و#����אg�$%و,אق�א���&�6ووא����H,ول�دT��:(~��و5&�#����א��Q�"��..��3	�م���א�
�WQ��3���5,א��Qא�/���7و��م��E�&��Kא���&�6א��)����א����(g�L��3�w�Dل��:�Q�WQ

�#!#�{�� �5� �א	�Kم�#"�א����א	������E$�,����Iא[#!�א�-��=�6���9w���$#ن�א��..
���א�): �w�D�L� ��&+&#� ��Hل �!د� ��T� ��#� >��uא�� �وTن �:�D� Y� ���� א@��;�'

�.�א	�&�������Lא���K&ن

  السبب الثاني

املبدى من البنك املستأنف على احلكم املطعون فيه بزعم أنه عي بطالن الن

 يف إستدالله وقصر يف أسبابه حينما إنتهى يف قضائه إىل براءة ذمة املستأنف أفسد

د سظاهر البطالن وجيعي وهذا الن.. ضده من قيمة الشيكني موضوع التداعى 

يل من سلطة حمكمة املوضوع فضال عن الن.. دل املوضوعى يف آجل صورة اجل

 . لفته للقانون  ملخااإللتفات عنهاألمر الذي يتعني معه .. التقديرية 

 : حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن
المقرر وعلى ما جرى فيه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في "

ًوصوال إلى ما المطروحة عليها وسائر األدلة في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات واقع الفهم 
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وحسبما أن تقييم ٕواطراح ما عداه واألخذ بما تطمئن إليه منها ى، ًتراه وجها للحق في الدعو
بتشبع وهي غير ملزمة لها أصلها الثابت في األوراق وكافية لحمله قضاءها على أسباب سائغة 

 الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد مما دام أن قيافي شئ ضاحي دفاعهم الخصوم 

ًال يعدو أن يكون جدال في فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص  الضمني المسقط لما عداها،
 ".تقدير محكمة الموضوع لألدلة، وهو ما ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

 )...../٣/٣ – مدني ٢٠١٤ لسنة ٤٥ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 : كما قضى بأن
 تحصيل واقعات النزاع فيمن سلطة تامة ومطلقة  بما لهاذلك أن محكمة الموضوع 

قد إنتهت إلى .. الذى هو من صحيح عملها وتكييفه التكييف القانوني الصحيح المطروح عليها 

فال يجوز للطاعنة .. أن الواقعه المطروحة من الشركة الطاعنة يطبق عليها قواعد الفعل الناف 
ية وال يجوز طرح ذلك ومنازعتها في سلطتها التقديرمحكمة الموضوع فيما إنتهت إليه مجادلة 

 . أمام محكمة التمييز

 )٢٦/٢/٢٠١٢ – مدني ..... لسنه ٢٣٤ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك
) قد تمت تصفيتها(المستأنف ضده مع البنك المستأنف وكان الثابت أن كافة تعامالت 

براءة .. ئي بات وقد ثبت ذلك بحكم نهاوالمقاصة فيما بين مستحقات كل طرف تجاه اآلخر، 

وعدم إستحقاق ثمة درهم واحد عليه لصالح ذلك ذمة المستأنف ضده تجاه البنك المستأنف 
أربعة عشر (ً درهما ١٤٠٢٦١١٩،١٤بمبلغ قدره فهو الدائن للبنك .. بل على العكس .. البنك 

ًمليون وستة وعشرون ألف ومائة وتسعة عشر درهما وأربعة عشر فلسا ً .( 

 لرغم من إنتهاء الدعوىوعلى ا.. هذا 
إال إن المستأنف لم يقم برد الشيكات المسلمة إليه على سبيل والحكم فيها بحكم نهائي بات 

للبنك الذى تسلمه وهو األمر الذى من آجله قام المستأنف ضده بتوجيه إنذار عدلى .. األمانة 
أقام األمر الذى من آجله وهو  .. ومع ذلك لم يقم برد األمانة التى تحت يده ...../٥/٤بتاريخ 

  .ة دعواه الماثلضده المستأنف 
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وذلك تأسيسا على أن
ً

 

ــك المســـتأنف يتحصـــل مـــن المســـتأنف مـــع ـكــل تســـهيل  البـن

ت ـبـعـلـى شــيكات ضــامنة لـهـذه التســهيالت، وحـيـث ث.. إئتـمـاني 
بـل .. تجـاه البنـك  بـات بـراءة ذمـة المسـتأنف ضـدهبحكم نهـائي 

أن  مـعــه يـبــيناألـمــر اـلــذى هـــو و.. ودائنيـتــه للبـنــك المســـتأنف 

الشيكات الضامنة تحت يد البنك بغير سبب مشروع  أو مقتضـي 

وبما يستوجب ردهـا إلـى المسـتأنف ضـده .. من الواقع والقانون 
 . ًفورا وعدم إستعمالها على وجه مخالف للقانون

 ومن ثم

�א�(�)�'� *-5� ��!د ��G��xא	������+�* �K�� �Tول�.. �:(~� ����$�א�gو����
�MT�"#���#ذ�i_א!��'&Vא�(�)�'�و���gدאد�jDQ�L�i_+�*���א������	א���K�T��H,د
&'�دא8����א	������+�*��-א�א�����T�GH&I)�م�V�"��9ًB��،��#�=&���'��N*�א�

��א	&+&ع��8�3�#������gא[:(~��$#�'T,�6-א��!�..�Y��K�w#��=!=�Kg��w�D�"#�����	��ًK�و
�.�א��BK_��/�.�א	������+�*–��&ز�א	��س���3

 ملا كان املستأنف جيادلو
محكمه الموضوع فيما إنتهت إليه بعد بحث وفحص وتمحيص 

وذلك على الرغم من قيام .. ًألوراق النزاع ومستندات موضوعا 

نتاج هذا البحث على أسباب سائغة لها أصل ثابت باألوراق 

مر الذى يقطع وهو األ.. تكفي لحمل هذا القضاء المطعون فيه 

بأن أسباب اإلستئناف الماثل ومزاعم البنك المستأنف في هذا 

ًالخصوص ال تعدو أن تكون جدال موضوعيا في سلطة محكمة  ً
 . وبما يستوجب إطراحه وعدم التعويل عليه.. الموضوع 
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 وعلى الرغم من مجاع ما تقدم
 خطأ أو فساد الحكم علىإنعدام ثمة دليل من البنك المستأنف على وفي تأكيد واضح 

 إال أن أمانه الدفاع ..فقد أورد أسباب ال تستأهل الرد ..  إليه في قضاؤه ينتهاالمطعون فيه فيما 
الطعين في أسبابه تقتضي أن نستعرض جميع الدالئل الواقعية والقانونية التى تساند إليها الحكم 

 : وذلك على نحو ما يلي..  باألوراق والمستندات فقاو

 ل األولالدلي

ثبوت عدم وجود مثة معامالت مصرفية أو جتارية فيما بني املستأنف ضده 

والبنك املستأنف تربر وجود تلك الشيكات حمل التداعى حتت يد البنك سوى تلك 

التعامالت الىت جرى تصفيتها واملقاصة فيما بينها والىت أسفرت عن أن املستأنف 

 النحو الثابت من احلكم النهائي البات وذلك على(ضده هو الدائن للبنك املستأنف 

اإلحتفاظ بتلك الشيكات حمل معه وهو األمر الذى ال جيوز للبنك ) ... آنف الذكر

  .التداعى 

 : وحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة  أن
ذا ولئن كان األصل في الشيك أنه أداة وفاء إال أنه يجوز للساحب أن يثبت ما يخالف ه"

األصل بأن يثبت أن سبب تسليمه لم يكن للوفاء بدين مستحق، أو عدم وجود سبب له، أو عدم 

وجود سبب مشروع للشيك، وأن المحكمة حين تحيل الدعوى للتحقيق ليثبت ساحب الشيك سبب 

تحريره وتسلمه لحاملة ال تكون قد خالفت قاعدة جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابه بغير 

 إذ هي تحيل الدعوى للتحقيق إلثبات سبب تحرير الشيك وليس لنص البيانات المدونه الكتابه

ٕفيه، ومن المقرر كذلك أنه وان كان الشيك بذاته ينطوى على سبب تحريره وان لم يطرح السبب  ٕ
فيه وعلى من يدعى خالف هذا األصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه إال أنه إذا 

ً سببا معينا إلصدار الساحب للشيك وتبين إنتفاء هذا السبب الذى أفصح عنه أبدى المستفيد ً
 . فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل على عاتقه

 )٢٠/٣/٢٠١٤ – مدني ..... لسنه ١١ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (
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 ملا كان ذلك

T� ���� ��8�B%و� ���&��%� 2�5�;#� "#� ��Kgم �#� ��X� p�wא���אع�و��� �ووא%$�' و,אق
�CV�	א� ..� �Cא���(=�T��Bن�א���Gא�&���%�"#� *{q�� �א�-��Y�6)"�א@د��_ و,א_�)

?!=!�א	������+�*���(�)�'�א����?<�=��א����א	������وא������ن�#��G��w!د��5
��WQ�..�Cא	������+�*�D����������	א������WQא�:��#��3�&:��L�'�(�U��5

�א��#].��

 أما وأن الثابت أن كافة التسهيالت

 الىت كانت دائرة بني طريف التداعى قد مت تصفيتها باملقاصة 

 فيما بني ما هو مستحق للمستأنف ضده مع ما هو مستحق للبنك املستأنف

و.�א���2ن�א��	���نF��:و��3�.�6ذ#�א���	<&�و�� �א��<�6&���

ضده من  براءة ذمة المستأنف  :األمر األول

مة مبالغ مستحقة للبنك المستأنف ث
  .ونوعها ًأيا كان مسماها

أن المستأنف ضده هو الدائن : األمر الثاني
 ١٤للبنك المستأنف بمبلغ يجاوز 

 . مليون درهم
 ثبت بشكل قاطعقد كما أنه 


� �א����*���"!�,
�	3�Hذ#�א�/��	.��%.��د#،�و"!�א���	
ل،����&%�>�����H	6��,

�א��<�% �,���د. ��د�8"�د �א�/��	. �3ذ# 
P���دאد� &
�א��ط	� !"� ��/	
�א�� &�>M/א�� &

� �1د# �א����*�� ...� 
�دאHא(,� -��� �א���	�& �د�وא# ���ون �Fמ ��و�ن -
��وא� E�%>מ��%

�.�א��	�ون

�
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 :وحيث نصت املادة الثامنة من قانون اإلجراءات املدنية على أن
ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة 

وعة، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض ومشر

من الطلب اإلحتياطي لدفع ضرر محدق أو اإلستيثاق لحق 

 . يخشى زوال دليلة عند النزاع منه

 ومن ثم

�O��P�D@��������א	&%!��38�B%�L�>3��Q��%�iא	w$&ن�H,ول�دT��:(~����ن���א�
� CV�	א� ..� �א	9#�$' ����� _�3��Q� '&V� WQ����وא� *�+� �א	����� ��� ���א	/!

א	������و5&�א[#!�א�-���6א��T�WQ��3ن�g�'�(�U�MT)&ن�?<�=��5-א�א����g)&ن�

�3�#�iT�#�*�+������	א�� . #$��3ذ#

للمستأنف .. سواء قام البنك المذكور برد تلك الشيكات 
وهو في حقيقة األمر مناص طلب .. ضده أو لم يردها 

 .تداءا ابالمستأنف ضده 

�א�-اوهو  !#]MI� ����א �H,د� �Tول �:(7��ً�#&א� _�H� �א�-6 �3:(�� �Q>�א, WQ
�.�/���7א�&א%�rوא���K&ن

�
�
�
�
�
�
�
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 لثاني االدليل

 جتاري كلي دبي ..... لسنة .....احلكم النهائي البات الصادر يف الدعوى رقم 

لغ لصاحل حاز حجية األمر املقضى يف إثبات براءة ذمة املستأنف ضده من مثة مبا

وهو األمر الذى يؤكد على صحة ما إنتهى إليه احلكم املستأنف .. البنك املستأنف 

حىت ولو مل يقم البنك املستأنف برد هذه (باإلستئناف املاثل فيما قضى به 

بل وتأكد يقينا مدا) .. الشيكات
ً

نة املستأنف ضده للبنك بأكثر من أربعة عشر ي

 . مليون درهم

 : من قانون اإلثبات على أن٤٩ املادة وحيث نصت.. بداية 
األحكام التى حازت حجية األمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة  -١

إال  ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجيةوال يجوز قبول دليل ينقض هذه القرنية 

 ًوتتعلق بذات الحق محالدون أن تتغير صفاتهم ين الخصوم أنفسهم بفي نزاع قام 

 . ًوسببا

 .  وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها-٢

وفي هذا المقام تواترت أحكام التمييز على أن حجية األحكام "

القضائية، تعلو النظام العام، والقضاء السابق بين الخصوم في 

مسألة أساسية إكتساب حجية األمر المقضي سواء في 

اقتناع  – طوق، أثرهالمنطوق أو األسباب المرتبطة بهذا المن

الخصوم في معاودة التنازع في هذه المسألة األساسية في أية 

دعوى الحقه تكون هذه المسألة في االساس المشترك فيما 

 ".  يدعيه الطرفان قبل اآلخر
 )٩/١٠/٢٠١٠ – تجاري ٢٠١٠ لسنة ١٧١ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 :كذلك قضى بأن
أن يتوافر في أن حجية األمر المقضي تقتضي انون اإلثبات، من ق ٤٩/١مفاد نص الماده "

متى كان في الدعويين ًويكون المحل متوافرا الدعويين إتحاد الخصوم والموضوع والسبب، 

هي لطبيعة الدعوى في هذا الخصوص ًاألساس فيها واحدا ولو تغيرت الطلبات، ألن العبرة 
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وكان ثبوتها أو عدم غها إذا كانت كلية شاملة بصيوأن المسألة الواحدة وليس بنوع الطلبات، 

وز حفإن هذا القضاء يالمطلوب في الدعوى ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق 

في شأن حتى ويمنعهم من التنازع في تلك المسألة األساسية بين الخصوم حجية األمر المقضي 
 ".صل فيهاالسابق الفآخر يتوقف على ثبوت إنتفاء ذات المسألة 

 )...../١٤/١٢ – مدني ..... لسنة ٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك
يتضح المفاهيم القانونية آنفة البيان على واقعات الدعوى الماثله ومستنداتها وبتطبيق جملة 

قد إنقضت البنكية التى كانت بين البنك المستأنف والمستأنف ضده وبجالء أن كافة التسهيالت 

 . ًتماما وذلك على النحو الذى كشف عنه الحكم النهائي البات السالف اإلشارة إليه

 وملا كان الثابت

Tن�א����א	��������ن�=��C/7#"�א	�����������U)�'�#���3#��5&��������ض،�
�^��#� �5&�#�ون��� �#� �و#��3 ���א	-�&,�..���>:�D�'�(�U� �3��X����Lא���3= و�)��3

�C�D�����
�א[��#�.�

ضامنة إلتفاقيات التسهيالت التـى كانـت مبرمـة بـين كـل مـن 

 . المستأنف والمستأنف ضده
على سبيل األمانة وال يجوز المستأنف تحت يد البنك فهذه الشيكات كانت ... ومن ثم 

ًومن ثم ال يجوز إستخدامها ضد المستأنف ضده نظرا ألنه قد ثبت بشكل .. طرحها للتداول 
بل فقد ثبت كذلك .. فة التسهيالت التي كشف عنها الحكم النهائي البات انقضاء كاقاطع 

 . ة المستأنف ضده للبنك المستأنف على النحو الثابت بالحكم النهائي البات المذكورينمدا

 وملا كان قد ثبت إنتهاء هذه التسهيالت 

 وبراءة ذمته منها مبوجب أحكام قضائية باته

�2V�"#و�Bא�(�)�'�א����g��/g������	א������ ���E5وא�$�م�D&א_�و��Y&ز�#
����T�YQא#��3و���DQو�T����:$�DQS������	א������K7��#�{��^��I�G��w=و����#¤���ً�8��
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 وهو الثابت باحلكم النهائي البات
 ضد المستأنف .. تجاري كلي دبي ..... لسنة .....حيث أقام البنك ذاته الدعوى رقم 

مائة تسعة وأربعون مليون وسبعة ( درهم ١٤٩٠١٧٤٨٦،١٨بزعم أنه يداينه بمبلغ وقدره .. ضده 
وحيث تداولت هذه الدعوى ) .. ًعشر ألف وأربعمائه ستة وثمانون درهم وثمانية عشر فلسا

 أن صحة وأحيلت للخبرة المنتدبة من قبل عدالة المحكمة الموقرة والذى إنتهت إلى.. بالجلسات 
مائة وأربعة عشر مليون ومائتي وأربعة عشر ( درهم ١١٤٢١٤٤١٣،١٤هذا المبلغ ال تتجاوز 

 ). ألف وأربعمائة وثالثة عشر درهم وأربعة عشر فلس

 كما ثبت

�2%,�O��P�D@א�L�i!%&	א�Eد��O��P�DQ��:(~���T.....������.....�M,�N#�م���א�
)L� �א�/�د, 2(Fא����� �ً�$x� �وא	�Kم �.....�א���&�6,2% �����.....E���M,�N�� ..� (���T

� *,�%� ^�I� �א	-�&, ���א� �٠٥٣٢.....١٢٨=�א=" �#��&ن�(�د,25 �و�(!ون ����h� �8�#
�و#�8¦�وT,�$&ن�

�).����Tو �:�8��VT���وV9V&ن�د,25
 ومن ثم قضت عدالة احملكمة اإلستئنافية املوقرة 

  يؤدي برفض دعوى البنك املستأنف وبإلزامه بأن

املبلغ الناتج عن املقاصة لصاحل املستأنف حاليا
ً

 
 بالحكم الصادر من محكمة التمييز الموقرة  هذا القضاءتهوتبل ثبت بي.. ليس هذا فحسب 

 . برفضه) والمقام من البنك المذكور( تجاري ..... لسنه .....في الطعن رقم 

 وبالبناء على ذلك

����l��2(Fز�5-א�א����K�–��U�9��–�"#�*�+������	א���'��!א_�iذ#VQ�L�
��^�Tو�#�=&���'�T=����ن��&��N��3*�א����א	������#��h�..א���وم��p=!w��rو5&�#��=���

�E$%وא�&א�E�&��Kو�א�T��3�#�6و�H�Y������U)�'�א�B:�ن�א����?<�=��א�����>gن���T
�����..�#"���6����38�Kא�H,ول�دT��:(~���Q>�א,��):��3و�Kً����)���و5&�#����א��$�א�
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�g��8��א���8�3��א��BK��3وא[�)�م�א�gא���&�6و#����א�r8�%و�"#�!K��#���7<�E�&��%�.�

 ملا كان ذلك

��������;/g�i!%&	א��H,ول�دT��:(~��<��Y��I=�ع������Yً(���$�א�V��%ن���و
���א	������א	9#�$'���:������L!xא���א���و��'�א	������+�*�5&�א��א8"����..

� ��ذ# i_א!��E�&��Kא�� �3;��(g� ���Q�WQא�� �3�� �א�-���6א �����ً�(א[#! �א	������+�* (�"#
��א�(�)��א	-�&,="�:�%� ..�_�BKא�� �5����Q��3��Q-א �#��و5&�א[#!�א�-�=�6�������7<

����C/���:���.�

 الدليل الثالث

ص املستأنف ضده إقرار البنك املستأنف ذاته بعدم حيازته مثه شيكات خت

وأنها حتت يده ومل يكن يستطيع ردهما ألنهما .. ن الشيكني املذكورين يسوى هذ

وهو األمر ..  جتاري دبي ..... لسنه .....مقابل تسهيالت مقام عنها الدعوى رقم 

 . الذى يؤكد على صحة ما إنتهى إليه احلكم املستأنف من قبل البنك املذكور

 : انون اإلثبات على أن من ق٥١وحيث نصت املادة 
إذا إعترف الخصم ًويكون اإلقرار قضائيا عليه آلخر عن حق إخبار اإلنسان اإلقرار هو 

 . في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعةوذلك أثناء السير مدعى بها عليه بواقعه قانونية أمام القضاء 

 ويف هذا املقام قررت حمكمة التمييز بأن
 كان أو غير قضائي هو إعتراف ًالمقرر أن اإلقرار قضائيا"

ًالشخص بحق عليه آلخر بقصد إعتبار هذا الحق ثابتا في 
 . ٕذمته واعفاء الدائن من إثباته

 )٢٩/١/٢٠١٢ – مدني ٢٠١٠ لسنه ٢٩٨ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 من قانون اإلثبات أيضا على أن٥٣وقد نصت املاده .. هذا 
ً

 : 
 .مقر وال يقبل منه الرجوع فيهاإلقرار القضائي حجه على ال

 

 

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا
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ويعد حجة هو ما صدر من الخصم أمام القضاء أثناء نظر الدعوى، بأن اإلقرار القضائي "

إللتزامه بالحق المطالب ًبإعتباره مصدرا منه الرجوع فيه وال يقبل بما أقر به على نفسه على المقر 
ًالخصم إقرارا قضائيا أمام المحكمة اإلبتدائية يظل نافذا األثر أمام محكمة وأن إقرار به  ً ً

 ". اإلستئناف إذ ال يجوز الرجوع فيه

 )٢٧/٢/٢٠١٢ – ..... لسنه ١٢٩ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك
.. ًاليا ًمن خالل واقعات الدعوى الراهنه والمرفوعه إبتداءا من المستأنف ضده حوكان الثابت 

منها تقرير الخبرة المنتدبة من قبل عدالة محكمة وعلى األخص وكذلك المستندات المقدمه فيها 
 : قد أقر إقرارين قضائيين هماأن البنك المستأنف يتضح وبجالء تام .. أول درجة 

 اإلقرار األول

ًيا وهو الثابت من واقع اإلنذار العدلى الذى قام بتوجييه إلى المستأنف ضده حال
 :  والذى ضمنه ما يلي....والمؤرخ 

أن البنك ال يستطيع رد هذه الشيكات 

لكونها محررة مقابل إتفاقيات تسهيالت 
 ..... لسنه .....مقام عنها الدعوى رقم 

 .تجاري كلي دبي
� �
��� �1د# �א����*�� �و�9- ��د �א�ذ8 �א��د� �א�7ذא� ��� ��دא( �א�7ذא� �3ذא H	�� و�د

	�,�)	

�د�א�/��	.�א��%������-�,��א�
� �وא��ود�&��د�-����א��ذ�و���ط	��-�:Mن���#

���� T���� �� �و���9	 ��Uذא  ��و�ود� .�	�� �א�� .:�9����� �وא�2	�& �א��1	ن 
�ل�

�.��د�و��&

 ملا كان ذلك
ًأقر بما ال يدع مجاال للشك لوجود .. يتضح أن البنك المستأنف ومن خالل هذا الرد 

 لم يكن يستطيع ردها – آنذاك –إال أنه ..  تحت يده –ًا حاليا  المطالب برده–الشيكات 
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قابل تسهيالت متنازع عليها من خالل الدعوى مانت كمعتصما بالقول بإنها للمستأنف ضده 

 .  تجاري كلي..... لسنه .....رقم 

 وبعد صدور حكم نهائي بات يف الدعوى املذكورة .. واآلن 

   ..ل هذا البنك يفيد براءة ذمة املستأنف ضده حيا

 ..  مليون درهم ١٤ه له مببلغ جياوز تبل ودائني

 يثبت أمرين ال جدال بشأنهما

  ولاأل األمر 

��א����א	������א�!H&ع�Q�L%!א,*،�Tو�א@د��_��$�م���w�DQم���
�=��?<وH&د�T�،�=���'�(�Uو�Tن��g��א�(�)�'�����H�MTو�6

�.�5-א�א����א	�����

 الثاني األمر 

��א����א	�������DQ$:�ل�5-*�א�(�)�'����������م��w�DQ��..��>V����
����������������!�w<�����א�����9#�$'�א�����	א�r�X��=&�g�'���E8�3��2(�
�������������������N*�א�����&=�#�MT����h�"��#�*���+��������	א��و���!א_�iذ#��

����Cوא[���u!�#��"�ذ�����دא8������א	��������+���*�������������..�א	��-�&,�
 .א	�����

 اإلقرار الثاني

� �ذ�� &5�����א� C%� "#� z���	א� {�א| �א���� �T#�م ���א� ��� !%T� �א�-6 א@%!א,
��H,ول�دT���r�%&���'�(�U�MT��=����H&g�Y������..�"=-5�6&Dא	������+�*�..�~):

�E:%,�!�-א��E;��D��(�)א�).....�،�.....�(�,�UTد�א�(�)�'�א����&Hً��و#�J�!(�=���وTن�א�
�.���K!=!�א@�M,�)�Dא	�Kم�#���,��pא���&��3��Q6א	������+�*�#"�وא%�rא

 وهو األمر

*��T+�*����و������	א��א�-�6=�:���#Tم�������	א�i�|א)*!=!Kg�L���VTو�(�����
�8ً��>!=��#���..������!ض�>7��#��T%!����א����א	�������B%א,ًא�!%Q��ن�ذ����..����=��I
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..�"��p=!xא����Tو��"����L���T�*{��p=!xل��T�,&3و��DQ$:�ل�D�'�(�U�MT&א_��
�����)����א����8��)��MTא���&P�	8:�������א�Kא��C:7�=#���ً�،�و��ذ�����&P�#�C:7�=�..

��Y������_�BKم�א��#Tو���.�&ز�D&�6א�(�)��א	(�,��x�:3��Q	��T�L�!%T��%���Tو,אق�,§�

 ومن واقع هذه اإلقرارات 

g�_9¢و��B�=�pD��#�r�X�"#و>���7و�r%א�&א�z�<T��%������	�2א(Fم���ن�א�
�.�א���K&ن

 الدليل الرابع

إطمئنان عدالة حمكمة أول درجة فيما إنتهى إليه تقرير اخلربة املنتدبة من 

والذى جاء يف جممله مؤكدا على أحقية املدعى بداءاة .. قبلها 
ً ً

املستأنف ضده حاليا(
ً

 (

لبنك املستأنف ضده سواء من الناحية فيما يربوا إليه وبإنعدام سند ومزاعم ا

 . الفنية أو املصرفيه

 بداية
ًد سبق لعدالة محكمة أول درجة الموقرة إصدار حكما تمهيديا بجلسة فق  بإنتداب السيد ....ً
  : وهي على النحو اآلتي..وذلك لتنفيذ المأمورية المحددة به .. الخبير 

١−��������������א�����#����37א����א	�����������������ن�א���9�3'�א	/!
�).�א	������+�*(�WQא	����)�א	����������ً�(

٢−�3����PU��א���g�#א���������	א�_���.�����ن�#��6و
٣−��3x�g,Q�6�#و� ��#"�א	��������#�K	א�'���:Bن�א�����

���Q��37�#9�3'�א����������.�
���U)�'�%��و%��3����rא	����−٤h�¨��5�>���ذא�Q��:ن������

��Cא�B:�ن�#�g�C��K���/�.�א	D������وذ����������
�#���"#�����.�א���9�3'�א	/!
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٥−��3#�%,Tو� ���د�5 �=�?� �+:�ن، '�(�U� !=!?� �����Lو�
���Tد� �%� ���ن�א����א	�������� �Qذא �و�:� ،�3g������ ��و��

�.��g��א�(�)�'��WQא	����#"���#�
��g��א�(�)�−٦ ��(�ن ©� �#� ����ن �א�!د ���م �����Lو��"#�'

�.�HQ!א_א'
���א���א���و����j�Qא+��23g..��وST}ًא�−٧!xع���?�p�Kد

�.�وא�!د�����3
وفـي  وكيلـي طرفـي التـداعي فـي حضـور مهمتـه وحيث باشر السيد الخبيـر .. لما كان ذلك

منتهيـا .. مـن الطـرفين أمـام سـيادته ومـا تـم تقديمـه األوراق والمستندات المرفقـة ملـف النـزاع ضوء 

 :ك علي النحو التالي لنتائج نشرف ببيانها والتعليق علي كل منها علي حدة وذإلي عدة 


����,��!��ن�א�
�� �א���د�!�����-���������:أوال Mد�א����*����(�א��9!�א����א��

�����9:.�)�א������*�����1د#�%	����	�(���د�����������Eد�!��)��%	����	

..... �<���"�&�
دא���&����ن�	��3�M�ن�	�9:.��و������&�א������	א�6�

�&M�Nא��......�

  ا علي ذلكوتعليق

 ������������E���	ن�א������)���Y����T��Kو+��א�����א|}��Y���I=��ع�
���/�C#"�א�������9�3��g�MT�E'���������)�א	������+�*��������(

�L�k=,���g.....��*���$و��T���;��/g�'�����E8���3��2��(��>��Vو������
���������"���ª،�و�����ذ��������!wوא��9#�$'����א��'����Fא�����

������������^�g;�&ق�א[,�$����(�!��������ذ���Tن�א	��5�E&�א���א8"���I��
و#"���=�2V���Tن���U�MT)�'�%���=)�&ن�א�����������������..�#��&ن�د,���25

�����������������k=,��g�E�����K���D�'9#��$g�M]����:�+���3����C�/?��%.....�..
�������������������;��Y�������p���Yو�6و��H�9و���C�~�{��E���>7<T

�_E)����#�+�{��>g����3�&(���5د,������GH��3و#"�א�&א�.�
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*ن�����و�1	��א����:ثانيا ���
Mد�א���..������-�����)�א�����*���(א�
� �א���د�

���!�א���1	�	.�و"�ق������)�א�����*����1د#�����(�د��%<�ل���ن�א���د�!��������

א���6ق����-�"�!�א�6	���	.�א�����9:.�،�و��ن��3ذ#�א���1	�	.���������������


��������D.....��������מ�(א�/���������ن��
�د�������3מ�،��٤٤,٦٦٠,٠٠٠


�����D .....و�����מ�
و����د��������א�
���� �)��د����3מ�٦٣,١٥٠,٠٠٠


%�	ز���-����9ذ�ن�א�E���"�!��"�	�9د�M����-�א�����	ن�،����������/�

�)�.א����*���1د#(د�	و�8�زא��&�1د�א��د�!�

  وتعليقا علي ذلك

 �����������ع�א����>��uن�א���א��-�Mא�����C3��Dא����&�������6א	���������
��������א�!א5�����،��T�����T)��!�א�����א_א�Tن���=�������U)�'�»����א	�

א	������א'���������+���*��Tو���&%�$����،����K�������T�YQ=�2א	�+���*
�������א������������H������9א���5�G���H&I���8-="�א�E���������א����

�א���������L���%��و�=��#�&5������g..�א�(�)����د�وH&��!%T&د5:������
�،�وTن���������+���*�د���������������r��wK=����I=����&�6א����&_���	�����

��'�(���Uאم������D��������א[>��&ل�وא�u&א���<�א	/��!�����������¡
�$��#���א�B:�ن��$��g/;���و��3�Q_�א��$��#9'�وg/�;���א�����F'�و�����������

7<�5-*�א�(�)�'��}�+�#���[EU�M_�و���Y&ز�א��D:!א,������������<T
9<T�����gز���.�


����,��!�א���7א��א���1	�!�א�<����Eא�<�	د����ن����������������: ثالثا Mد�א����א���	�/�

����و���د��د���-����/����	.���..�א�
��� �א����د�!������-� -���*
�����א�

����و�����3ذ�ن�א�/������ن�����	�6!�א����ذ���..�
�و������Cא�����د�!�

و�ن�א�
� ���������	��	�و��ود�א�/���	.���������)�.....، ..... ���!��(


���א���/	����%.��د#�Mد�א���א��	,��9��	א��!��/.�
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  وتعليقا علي ذلك

�pوT����T�*#���م�א�������א|��}�����������+���*=�:�����א	 ��D����I�
)��*!=!Kg�L���VTو�(�������������!ض�>7��#��T%!����>!א���א��E�������

��ن�ذ���=$��Q%!א,א�%���8�B>!=������..������א	�������#���..��������=���I
��p��=!x�"����_א&��D�'�(���U�MTل��:$���Dو�אT�,&��3ل�������Lא�����

���������*{���p�=!x�"و���T�����������..�א�)����������)��MTא���&P��#�C�:7�=
������������א����8��&P�	8:�������א�Kא��C:7�=#�����،�و��ذ��..����	�x

��������������������M&�Dز�&���Y�������_��BKم�א���#Tو��T�L�!�%T���%���Tو,אق�,§��
���Q�,�)	ن���������א�(�)��א&�(=�M!ST�'�(�U�MT�'!3ذא��Q�������:3�

���:��������������������+�*���א	��&P��	א����#��Tא�-#��#����3و=��C�:7א�
��;�D���!�ذ.�


*ن�א�
� ��א���د�!�����-���	ن���د���
ق���������:رابعا ���
Mد�א���א��E1و��

..�1د�א���د�!����..����	�����!����.....����&�.....و��	מ�א�د�و���8מ����


	��د�و�����&�א�����!�אد����!�����	���
���9	����<���د��"���!�ذ����-���ط	�


	���	<�&�������..�א����*���1د#���&��	
�&���و��د�<�د�.��%��	מ��9	

���������������D��

�ن�%�وق�א�ط�"�ن�و������Tن�ذ�� �א���%�	ق�א���د�!��� 

�د���3מ�،�و��3و����	��������E��1-��ن�א����د�!����د�١٤,٠٢٦,١١٩,١٤

�.�و"!�
	��زא�	�-��א��	/�&��ن�א����9:.���:#�

  وتعليقا علي ذلك

א|��}�����V<������#�9!א_��Lא[و,אق�������ن�#����������Q�����Sא��������� 
�������uא���������=��!א*�����Cذ�M..�وא	������א'�وא[�)���م�א�����8�3

<�Tن�א����א	������..��/!��V��%���Tو��:�DY����������"#�G��w=ن���
��.....9��Sل�א�����&��6������.....��E�����M,���N�–��!�-א�������;�T�–�
����«����&=�I����%�;gא��S,�	��3،������.....א���9�3'�א�و��Lو#��%
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�C�����K	..�א	א�>���Vא�����K��*����+�����������p����������������T���������
�������<����!א_�iذ#��Vن�T����3���ª�����¦وא����������M�����'�K7����#و

�^�=��lوز���������������+�*�א	I�������ل�א����،���Cو#�א=������
���_�א	�����..�א[,�$���(!�#��&ن�د,�����25&������K=و5&�#�����م���������

��א������3+����*�������"������P���U��א������g�#א���������������9'�א	:�&����
����S,�	��5א!STو.....��������������M�������;��Yא�����2�����9&ز���V�"#و�

������g��א�����������D��I�',!ن������:���+�'�(����U������BK�	9�3'�א
��#�J���وא	���3


�����!��ن�א�
� �א��د�!����-���מ����دמ���������:خامسا Mد�א���د�א����

�������������������M��.:�9����&��F�!����!دא.�دא�&����!�%<�ول�א���د�����

������:��M
	����מ��<����6-�
�و�����א�%���מ�א�<��	د��"��!�א�����1&������

و
���د�<��دو��א���%2	מ�..������	�������!�د
��!�.....������&�.....�����מ�

א��9	��&�א�
	�&����د�&�א�ذ���،����	���מ����دמ���������دא.��������

2������.....،  ..... �/�����,���!��ن�א�/�����ن������!���� ����3	����1	ن

�&�	
�&���9:.�
M:���� �א�<	د��
/*�9	��%�	מ��9	��.�

  وتعليقا علي ذلك

 �������������!�%T�"=-ن�א�(��)��א�����������K=�r�wK=�{��ن�#���%�!,�א������א|�
�����:�����gز�����������E����	א�����5:����¡/���ن�א�����9�3'�..�א�

������5!STن�����وא���¦��E����:�������א���¦������<�¬�&�����#��"�א�
�����%�;gא�����S,�	א�����9�3'���.....א�����9�3'�א�����gن�Tو�������

�����K=�>��3����%����3$א���X����g����א[#��!�..��وא���BK<����)���م�����8�3
������������������p���Yو�،�_E�U�MT�":�Bg�Y�'�(��)א�����g���$#�>�g���M-א�

���א�DY:!א,�����Lز��Q�GH&��=��I��3gא#���!د��5��.�
�
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��	����H!���	����دמ���ن���ط��	.��������������:سادسا �	
"��د�א���9!�א����د������..��و

������Vא�و1و�&O�	
�&�����!�,���
Mق�ذ��#�����..�א�
��	���-�*
����א�

����%ق���
� �א���د�!�����-�א��6�%	$�
��� �א�/���	.������� -�P"�،

�.و"�	������	������-��<�"�	�

  وتعليقا علي ذلك

 ��������������������א���K�Tم����#"����م��Hو�{��ن�#��א������Q�E3א�����א|
א	�������L����������Eא�����DY:!א,���������Lز�����U�i)�'�א�����B:�ن�

������������g����وذ�����..�א�!,9�3�g�"��i'�א���J�>3#�����)�م���8�3
�����..���$����,ض�����g��א�����Fز�r���#�iא[����!א�Oوא�u&א����<�א	/���!
�'��x�"#����Qא�&�!=��:���E��	א���K�T����K=�����=�Eو������.�


M<وص�א�د�و�8א���"و��&������..��و���Mא���:سابعا �-�*
���
Mد�א���א���	/�

"�Pن��..��ن�א�
� �א��د�!����-�1د�א��د�!����	מ��%�	�מ�א��2دن�������������


���א���6&�وא��<�"�&�ذ� ���Mج��ن��ط	ق�Mא�.�

  وتعليقا علي ذلك

�#����=�M-و��5&�א[#��!�א����E8���3��2א���(Fن�אT�i!%&��	א����P�3�������
�������������E����	م��(������א���Kg�M-א�����&�6وא����L�,���<�M-א���

������B�!��E��B%����:�������"$w������..م������Kg�C������-����E��;�(=و��
��������������L���D�gم�א��&אز���$����B=T�����EB%א��{!�و�iس�����د�:����
����������������E��	א������g���א,g)�ن�א���&+&#�z�DT�E������DT
�����������l����$#ض�,��$�g�¦א��i,&/����2(Fא�"#�C��א����E�Q~�و�

و	�����<�א���&�6א�¦�=(}���3��Qא�������T�L%�����������..�א[�)�م��
�������r�%ن�وא�&א&���Kא��"�#���D�{��E���'_�H��%א[,دن��L��3#�%T

��و����Tدل����Eذ���#"�א�p8�KFא�����:�
�



٣٨ 

 

 احلقيقة األويل 
أن الخبير قد أقر أن أخـر التعـامالت فيمـا بـين البنـك المـدعي عليـه �

 والمدعي عليه كان قبل النزاع الذي أقامه البنك ضد المدعي عليه 

 احلقيقة الثانية  
أنــه مــن غيــر المتصــور أن يكــون هنــاك نــزاع دائــر فيمــا بعــد هــذا �

 .عامالت أخري بين الطرفين التاريخ في المحاكم ويكون هناك أي ت

  ثالثة احلقيقة ال
ـه � ـك المــدعي علـي ـت أن التســهيالت والشــيكات المســلمة للبـن أن الثاـب

ـة  ـك باإلمــارات .. عـلـي ســبيل األماـن ـم تســليمها بمــوطن البـن .. قــد ـت

والدعوى التـي أقامهـا البنـك أيضـا .. ومحل إقامة المدعي باإلمارات 

ـهـــائي ـبـــات أـمـــام مـحـــاكم بمـحـــاكم اإلـمـــارات وقضــــي فيـهـــا بحـكـــم ن

وعــاد ليقــدم فيهــا التمــاس بإعــادة النظــر أمــام محــاكم .. اإلمــارات 

ـالقول بأـنـه أـقـام بـعـد ذـلـك دعــوى .. اإلـمـارات  وـمـن ـثـم فاالحتجــاج ـب

أخري أمام المحاكم األردنية هو احتجـاج علـي غيـر سـند مـن الواقـع 

 ذلك أن النزاع فصل فيه تماما بحكـم نهـائي بـات أصـبح.. والقانون 

وهو مـا أكـده السـيد الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى .. عنوانا للحقيقة 

بأـنـه ـلـيس هـنـاك أي تـسـهيالت أـخـري ـتـم منحـهـا ـمـن البـنـك الـمـدعي 

 األمر الذي يؤكد فساد ما يدعيه البنك المدعي .. عليه للمدعي 

  ذلك كان امل 

��¥����د��������T���E%���%��م�������#�"�Kg!=�!�א|���������iو¬���Kgم���B�=��$�Xو��g�_9¢م�������� �C��
��������������������E���	א������GH&��=��I��gא��BK_������אم�א��x�L�E��	א���Kزم�����H�L!/#

،�و�C��:?�YQو����א_�iذ#�����#���������3!د�#������=����#��"����U)�'�»����א	�����Eو#&%$����#���������
�����������������L����א�����8��&P��	8:��������א��Kא��C�:?و����א	�����&P�	א�������'�(��U�MT�,&�3ل��

������������������������8وא����BK_�����א#�������!د���5-="�א�(���)��وא������زل����"������T����#�O9%��!�א�
��3H&I�i-��	א���.א@H!א_א'�א��א�8
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 السبب الثالث 

بطالن نعي البنك املستأنف علي احلكم املطعون فيه بـزعم أنـه أخطـأ وخـالف  

القانون وأفسد يف استدالله حينما التفت عن مستند مقدم منه يثبت وجـود نـزاع 

ام بني البنك واملستأنف ضده مازال طي التداول أمـام احملـاكم األردنيـة قضائي مق

متناسـيا .. والذي أقر البنك بأنه متعلق بذات التسهيالت موضوع الدعوى املاثلـة 

متاما أن مجيع املعامالت قد مت انقضائها مبوجب حكـم نهـائي بـات أصـبح عنوانـا 

مرسـل وخمـالف للحقيقـة وهذا النعـي بـدوره جمـرد جـدل موضـوعي و.. للحقيقة 

 .واملستندات ، فضال عن خمالفته للقانون مبا جيدر إطراحه 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩وحيث نصت املادة 
التـي حـازت حجيـة األمـر المقضـي تكـون حجـة فيمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق وال األحكام -١

إال فـي نـزاع حجيـة ولكـن ال تكـون لتلـك األحكـام هـذه اليجوز قبول دليل ينقض هذه القرينـة 

 .وتتعلق بذات الحق محال وسبباأنفسهم دون أن تتغير صفاتهم قام بين الخصوم 

 . وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها -٢

 ويف هذا املقام استقرت أحكام التمييز علي أن 
ـفـي مســألة والقضــاء الســابق ـبـين الخصــوم ، تعـلـو النـظـام الـعـام ، القضــائية حجـيـة األحـكـام  

سـواء فـي المنطـوق أو األسـباب المرتبطـة بهـذا المنطـوق ، حجيـة األمـر المقضـي اكتسـاب أساسية 
ـازع  امتـنـاع الخصــوم –أـثـره  ـفـي أـيـة دعــوى الحـقـه تـكـون هــذه فــي هــذه المســـألة عــن مـعـاودة التـن

 المسألة في األساس 

 .المشترك فيما يدعيه الطرفان قبل األخر 

 )٩/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١٠نة  لس١٧١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��א��¦������������������ ��و��ن�א�T�"�#�>��uو,אق�א����&�6و#�����אT��3gن��r��Xא	9#��$'�א	/�!
�����3��;��/g����3و$�X��5®���BK+���*�%���©�א���������	وא��������	א�����������א����<���>����

������������������T#��م�א�)��K�K7א�����&����<Tو�'���E8�3��E8�B%�2(��GH&I�..����:�ن��T�>���uن�א�T
����������+�����#����#�K#�6&د�������78Y�"��#�i,&��/���א������א	��������%�������Kgم��������iא	������
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و5&�א[#�!�א���8��H�{�q%��&����وو�������������K..������وذ�����C�w$g�O�3א�;/�L�Cא���&�6א���א_א���������

!K�Dא��	א��:�����_�B%������.�

 والتي استقرت علي أن 

األصــل العــام فــي اإلثبــات أنــه ال يجــوز للخصــم أن ينشــئ �

 .لنفسه دليال يحتج به علي خصمه 
 )١٧/١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٩٠محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كذلك 
�א���!��"Pن�א�
� �א����*�������"!�����-����!�א�%��מ�א�����*���
�*ن��3ذ#�א��د�و��������8 

�&�F	�9:.��و1وع�א�د�و�8א�����	
�.���	�د�,��9	�
	��M	�6&����	�ون�,��	�3!������&�

  من قانون اإلثبات علي أن ٥١وحيث نصت املادة 
 . عليه ألخر قحعن خبار اإلنسان إاإلقرار هو 

 مدعي بها عليه بواقعة قانونية إذا اعترف الخصم أمام القضاء ويكون اإلقرار قضائيا
 .أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك 

 ويف هذا املقام قررت حمكمة التمييز بأن 

������������p����)א��Oאj5&�א��E8�B%�{و��Tن������8�B%�,ن�א@%!אT�,!K	א
�����[K��!S/��א���,�5-א�א�L������V�p�Fذ#����و�Q;��_�א���א8"�#�"�����������

�'�VQ.�
 )٢٩/١/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 المقدمة من البنك المستأنف وعلي األخص منها ما جـاء وكان الثابت من الئحة االستئناف 

تثـبـت  مقدـمـه ـمـن البـنـك بالـسـبب الـثـاني ـمـن النـعـي عـلـي الحـكـم المـسـتأنف بالتفاـتـه ـعـن مـسـتندات

أمـام المحـاكم األردنيـة عـن ه  مقـام منـه ضـد المسـتأنف ضـدوجود نزاع قضائي مـازال طـي التـداول

 متناسيا تماما انقضائها وتصفيتها .. التسهيالت المصرفية الممنوحة منه إلي المستأنف ضده 
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 .جميعا بحكم نهائي بات أصبح عنوانا للحقيقة 

 وبصرف النظر عن إقرار البنك املستأنف الذي لسنا يف حاجه إليه 

ــي ــامالت المصـــرفية ـب ــع المـع ــت انقضـــاء جمـي ــك فالثاـب ن البـن

 .المستأنف والمستأنف ضده بحكم نهائي بات 
  صراحة املستأنف احلكم عنه أفصح ما وهذا 

 ملا كان ذلك 

��#�������Kgم�������X�"��#�������2..�و��(Fא�E������������	א�����=5�����E7��B!א�Tن��$���Eא�
����;����g"�#����א'�g;���وH&د���אع�%��K#�E8��Bم�#����T#��م�~����2א�):��������������������א	�������
�����$5����E!*�א��9wن��:������������Tא���ل�א	&+�&���Kg�L�E=!���א������������������������5&..�א[,د��

��������3��Q��#�K	א�����¤د�H,ول�دT��:(~�..������������������,�z&�Hو�E������$#������=�M-و5&�א[#�!�א��
�CV�	א�O��P�DYא.�

 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف ضده من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 

�������(Fא�����=�gو�،�C��V�	א�O��P���DYא����2א	��������،�و����Qאم�א������א	��������������!
�E+�Kא���'�H,د������"��i�#א���z�$gT�C��K#و�'���.��	/!و
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 املوضــوع 
مـشـتملة عـلـي األـسـانيد القانونـيـة والواقعـيـة / .... .. الســيدة مقدـمـة ـمـن المـسـتأنفة ـمـذكرة  

لمسـتأنف ضـدها فيما بـين المسـتحق عليهـا لـدي الشـركة االجازمة بوجوب إجراء المقاصة القضائية 
، وـكـذلك بـيـان أوجــه اـلـبطالن والـعـوار والخطــأ اـلـذي شــاب وـبـين مــا هــو مســتحق لهــا قـبـل األخـيـرة 

-/-الحكم المستأنف والرد والتعقيب علي المذكرة المقدمة من الشركة المسـتأنف ضـدها بجلسـة 

/-.  

 ـــــائع الوق
ــي أن الـنــزاع الماـثــل تخـلــص واقـعــات  ــا(المســـتأنفة ـف  قـــد أقامـــت الـــدعوى )المســـتأنفة حالـي

 :نشدت في ختامها الحكم ..  دعوى أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بموجب الئحةالمبتدأة 

�YوT�:�9(U�6&ل�א���&K�.�
�������V�:���l$����#����א@��H!א_א'��/��;�����....,�L�2��%#�����א���;���-��&%������������....�-���;�g�

�M,�N�..א���אع�א�L��g�����8�3��C/;א���F��א5"�وذ�!�.�
���u��V�:������8�BKא���<�K	א_�א!H�����	א�'�K7��#�����:�����;��������G��/����#"�א	���^�א	&>�&

���78��5-*�א���&�L�6ذ#��א�(!�Y���5��+������	א�..�������p7���#�&�5���#�������:��و
���¤�L�i{Sذ#��א	;����.��

��Cא������و�z:�,א�$������D�Eא_���/����#��"�د=��&אن�§����..�و�������S�������z�2א�����א����Fא�&
)�̄ وא@9�xع����Kg�E!=�!������א@9xع���T�Eو,אق�א����אع�א	�g��������C�V)&ن�����3�:3#)��;{��א

�M,���)�DYא�i���|א�{��א�������א|�����!$I����$	א�/....�..������ن�7��<�6���#�����D]א�
�����Dא�����א��&Kא��وא�����D�i-����	وא�!��=!K����3����¥א����אF/�����א	����:�%�!��=!K��

���و#�����Mא	�������+��#������5"��/��א�(�!�������٪��٥٥,١٦و%�,������5:����;���א	:�&�
������������������،����א�¦�א����3��Q�E3א|�}�א�M,��)�DYو#���M#&א���D¤����3$�,�א���&%�:�Kא���7<
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 وذلك كله متهيدا للمطالبة 
ـرة مــن اعتمــاده لصــحة الطــرق  ـر الخـب ـه تقرـي ـبـإجراء المقاصــة القضــائية بمــا سيســفر عـن

المحاسبية والفنية التي اتبعها التقرير االستشاري المقدم رفق الـدعوى ومـدي صـحة القيمـة التـي 

 .أنتهي إليها هذا التقرير ومدي مواكبتها لألسعار السوقية 

 كانت املستأنفة قد تساندت يف طلباتها املذكورة و

 إيل صحيح القول 
وتمتـلـك ـمـن ..  ـفـي الشــركة المســتأنف ضــدها ـمـن الـشـركاء المؤسـسـينبأنـهـا ـمـن الـشـركاء  

أي عــدد قــدره %) ١٦ر٥٥(نســبة قــدرها ) .. التــي تقــدر بســتين مليــون حصــة ( األخيــرةحصــص

 ) . ألف وأربعمائة وأربعون حصةتسعة مليون وتسعمائة سبعة وعشرون (حصة ٩٩٢٧٤٤٠

 ) ةستأنفحصة امل (صصد من احلعدوهذا ال

����������������*!�=!Kgم���K	א�M,��)�DYא�{��א������א|��!$I�i,!K	א����א��&%�:�Kא��G���,�K=
�*,���%�^���I�6&ن�#����&ن�(�د,٣٧,٠٩١,٠٨٢�2��5+��:"�#������א'���5-*�א�����&��V9Vو��$��D
��א�/��د,����������iوذ)�..�ووא���و�g$&ن����TوאV���و���h&ن�د,�������2�5��Dא���C����7������K�����و

�����!U�"��....�����!Uو�،�....�����������،���=&�Fא����H&�&�(وא�����(�ن���Y'�א�!��=��א�/�7��وא[دو=�
���K=!�Tل��yو�±Dא�(!ق�א[و��Kw�#�L�_���]و��&م�א.�

 أن المستأنفة تمتلـك فـي الشـركة يتضح.. ومن ثم 
المسـتأنف ضــدها حصــص عاـئـدة لـهـا مـقـدرة بمبـلـغ 

ســــبعة وثالثــــون مليــــون ( درهــــم ٣٧,٠٩١,٠٨٢
) .. وواحـــد وتســـعون أـلــف واثـنــين وثـمــانون درهـــم

إضـــافة إلـــي مـــداينتها للشـــركة المســـتأنف ضـــدها 
 .بعوائد وأرباح هذه الحصص 
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 وبالتايل يكون مجلة املستحق للمستأنفة 

 كالتايل ) علي األقل(لدي الشركة املستأنف ضدها 

��وV9V&ن�(�د,٣٧٠٩١٠٨٢���25$D���������25,ن�د&��hو���Vوא���Tن�&$�gن�ووא���و&��#�(��:�%
�.�/��א	����;����L/��א�(!���א	������+���5

  إضافة  
إلي عوائد هذه الحصص وأرباحها التي لم تتقاضي منها المستأنفة ثمـة مبـالغ مـن تـاريخ 

 .استقالتها من المستأنف ضدها 
د3	�دא�����&�و"���!���	
���ل�����	������دמ�"���Pن�א�/�����&�א�������*����������1..����3ذא�

�&6�*������..�.	
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��....������������<�%�����T%�#��<�א������&�6,�����2��% �������...���Eد����E������M,���N�..�����+
��������..�א	������;���D�	א�E���Q��5���=,&g�©�r8���B������^�ز�:��<��������%�:��I����3#א��Q�>���xو

����א�$!����א��$&د=(�:	����;����:�����.�%�:��3و����gد..�א	:�&�
ـة إـلـي أن صــدر حكــم  ـداولت اـلـدعوى بجلســاتها أمــام درجــات التقاضــي المختلـف وبالفـعـل ـت

 .نهائي بات بإلزام المستأنفة 

�����*,�%�^���א	������+�#��5�!)���Mد�gن���(�د,��٣١,٣٨٠,٠٨٣�25ن�&�V9Vوא����و
��و����h&ن�د,�2��5��V9Vو�����Tن�&����hو����8�h9Vن�و&����#�..�(�r��%א&��i���8�;٩وא��٪=&���D�"��#��

�k=,�g−/−م�א���אد��Jو����.�

 ومما تقدم مجيعه 
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  من قانون املعامالت املدينة التي تنص علي أن ٣٦٨وذلك نفاذا للمادة 

إيفاء دين مطلوب لـدائن بـدين مطلـوب منـه المقاصة 

 .لمدينه 
 وحيث أن عدالة حمكمة أول درجة أثرت حتقيق النزاع بشقية 

 لفنية واحملاسبية إلجراء املقاصة املطالب بها من الناحية ا

 يف حال التحقق من صحة الطرق احملاسبية التي تساند إليها 

 التقرير االستشاري املقدم من املستأنفة ابتداءا وتقييم حصصها 

 مع حتقيق دفاع الطرفني 
ن لجنـة مكونـه مـن ثالثـة مـ بنـدب -/-/-ة بجلسـ حكمهـا تمهيـديافقد أصـدرت .. ومن ثم  

هـي علـي النحـو .. المكلفـين بهـا لتكـون مهمـتهم ومـأموريتهم .. المختصـين فـي الشـركات الخبراء 
 :التالي 

��Tو,אق�א�����&�6و#������א��3gو#��������T�Eن�=���Kم� −��$��w#����$�
������������M,��)�DYא�i��|א�!�=!Kg�E9ع����x@دو�#��3"�א|/&م�وא

����{��א|wD$���&א	א�������....�א&Kوא���D]א��7<�M�#ن����
��و%�:������������א���(�#�!=!Kא�����D�i-��	��3وא����¥��א	�D�

���و%��,��������5;����:����#�"��/������٪�١٦,٥٥אF/��א	:�&�
�.א�(!���א	������+����5

− �������M,���)�DYא�{��א���¦�����3��Q�E��3��Tא|����:�Kא���7��<�M���#
�� .و#��M#&א��D¤���3$�,�א��&%�

− ��������������!�)���p7���#�&�5��#و�����:�Kא������:����<�K	א_�א!HQ��
א	��������+����L���5ذ#����א	������;��،�و?�p���Kد����ع��������9
��p���K?�Cא	3:����§���ع����D�L�����l���>�!��<و���!��wא�
������������MT�E��Qل���K��Yوא���������{q��25{אل�א|/&م�و�&%T
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���"��#����3�����#�E9ع�������x²�����3��Qل����K��Yא�i,و!��+�M!��g����3H
�� .Tو,אق�ود��g!�و,%���وא�)jو����%��T�L��3��$gدא_�א	3:

 وبالفعل تسلم السادة اخلرباء املهمة املوكولة إليهم 

 وبرغم مثول املستأنفة أمام السادة اخلرباء

 وتقدميها العديد من املذكرات 

�،�=(�$!�و���ن�א	�����;����?T�YQ����!�Bن�א	�E���r�w#��א�������Q�E�3א����د�iא|��א_����������� 
��������#�MTم��Kgع�،�و������MT�Mدgو���،�r��u��r:��د�gא'�و���..���E�3ن�#���א��T�>��u���

����Qא��T�"���*�l��"#�!=!Kدא_�א	3:���א	&�&�����G�H&I�����QאF)��2א��:�M���3א�/��د,��������������������
�����������������و���Eא[F���:��Kg��S/���א	�����;H,ول�دT��:(~������Eא��!��2¬��������..��"���א�

����3$א��K!=��!�א�M,���)�DYא	!���T�pو,א�gא���¦�א�����Dوא����7��א���w!ق�א�;������<�"��#�����VTق�
�.א���&�6

 وبعد ورود هذا التقرير الباطل .. ملا كان ذلك 
��د�.�א����*�6&�
�ذ����د"	ع�א/���.���!���	��د�א�د�و�8وא���������!��3ذא�������������

��������6ذ�א�����9&��������M��Hא���
M�-������!���,�8د��א���د�و	ط�����,���
א���������א�
	ط��ل�א��������و


<����א�%��מ�א�����9د��א�<�	د����ن��دא��&�����������������&�
	F&������א�وא�د��وא���ن���..�%���&��ول�د���!���


������מ�%<��ص�א�/����	.�����7א��א���������א�
	ط��ل�
����ز#����ن���&��>�M��&����ون���3ذ#�א������


و.�<%&��	�א�
�-�א�������א���/	�����ن�ط��ق�"���&�����������������F
����מ��� �א�%<ص��Xמ�,��א�#�

��&%�%>�&�

��א��H..�و�%	�M�&����!�,�8&�א�د�و�	&�,%�!��%��&��ول�د������و��ن��	��	�


��M������&מ���6ل�����..������6ذ��� �א��*�و����	&�������..�,����9�����א��H	ط�M2&�א����.������ل�وא


���	9�
ق�و�ن������������..�"!��1	���	�6&�����	M��	

*ن�ط�%.�����Cذ� �و�1.�"�!�א��د�و�8دون����د�و

���-�..�����-�"!�9��%	�א����9د	O�,���و����	�
�.و3و��	������א�%�מ�א�ط��ن�

 ملا كان ذلك 

���pא����K&ن�و�gو=�������T�E��u!�������������و��ن�א�T�>��uن����wg�L���wST���%��$w�2א�(Fא
#"�و�،��H�����U��%���T��:א�K/�&,�א	�L�C�wא������Gوא�;���د��LאY���DYل�����������������

���9B"�א@9Sل��K&ق�א����ع������..������و5-א�����#��=$�5�G-א�אF)�2א	w$&ن�
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����������#��>����GH&���=���I��M&��Dא��/��������Q�Mو���8�q�Qو����N�����#�&�5#$���א	�����;
���������������L������א��p=!w�������"$wא�O��P�DYא	��CV،�و5&�����³��#א#��������Tن��&,د�د

�Eא��7&�א�����E���E5و����~�و,�,���8V9V�E���i!�-	5-*�א�

א����Nد�����!��%���&�א�����*�6&��������"!�/*ن�א2��	��د�א��	�و���&�وא�وא����&���������: احملور األول 

�&���."!�,��א�Hא���	<&�א��1	


�	ن��و�-�Mط*�א�%�מ�א�ط��ن�"!��ط
�ق�א���	�ون�و��	�/�	
-���ن���������������"!�/*ن���: ور الثاني احمل

�.�<و���
طل�"!�א���
���و"�	د�"!�א���د�ل�و,M:ل�
%�وق�א�د"	ع�

א���د�وא�����������!�א���ذ����א���د��&���ن�א�/���&�א�����*����1د3	����������"!��: احملور الثالث 

��&���

9	��ن����د���وאل�������−/−/−�H	��	ن��	�
������&������X����د#�,��!����د���ل�����������و

�.�	د���و�وא��!��و��	�و�!�

�א2ول�א��%و��

����������Hא���*�6&�"!�,��ز�&���!��%��&�א��	�و��&�وא�وא���&�א��	د�א����	�א2


���ن�א������%ق������9	�
������א������6ذ�����מ��	����"�&���....א���	<��&�א����1	

�&������...��&����/�	
������6ذ�����	���،�وא������%ق����9	����ن���	
��ل�%<<��9	�

�.א����*���1د3	�

مـن % ١٦٫٥٥ حصـة أي بنسـبة ٩٫٩٢٧٫٤٤٠لعدد املستأنفة ثبوت ملكية : السند األول 

 وذلك وفقا للثابت باألوراق وتقريـر املستأنف ضدها إمجايل عدد حصص الشركة 

ومـن ثـم .. اخلربة املنتدبة وكذلك التقارير االستشـارية املرفقـة ملـف الـدعوى 

جراء املقاصـة القضـائية فيمـا بـني املسـتحق للشـركة يف طلب إاملستأنفة أحقية 

 مـن قيمـة تلـك احلصـص للمسـتأنفة  وبني مـا هـو مسـتحق املستأنف ضدها 

 وفقا للثابـت املستأنف ضدها والتي تقدر قيمتها مببلغ يستغرق ما تطالب به 

 .بالتقارير املرفقة ملف الدعوى 

 وقرة أنه فإن املقرر وفقا لقضاء حمكمة التمييز امل.. بداية 

���������������!�S¤����=��#دא8����و���!wא��"#�C�ن�=)&ن�T�6&D���8�BKא���<�K	א�Lط�j)=�Y
و�&���ن����Tא��=���~���Cאع�Tو��}�#$���א	��Kא,�א��;��_��)&�����p7���#א[دא_�،��:������������
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�����������������E�;(=���:�ذ���Q��38א���Q�����Dوو���K=!x�L���8��BKא����<�K	א�"������א��=�<�K	א����«
��א��=��>!א���Tو�+:����Lد�����T#��م�~):���א	&+�&ع���q}����������������א	�="�א���<�K	�����:

���6&���������#Q����3�x���8���BKא�����<�K	א_�א!��H@�"=���	א�E�����G�����������،����HQ!א_א'�#$����
����rKg)�2א���K&ن�#�"�و%�<��������&��Kא���<�K	ن�אT���-��,!K	ض�،�وא,���G�wو��T���K��#

���i!���U��:3!و3x:��،�و�&���ون����G���<�2א�(��ن�،���E%9g���������������Y�E�3א��=���א	������K#�&א�
�.=��S!�و%&��E�Q��3و%<�א��:������3

 )٢٧/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٢محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
���/���ط�"�!�א���	<�&�א���1	��&���و���ن����ون���ل���ن�א�ط��"�ن��������������������

���زאع��و���������Xن����دא��	�و�د��	�����MYو��و���	ن��%�د�א��د���ن��%�ل���������

����������&���

�و�-����%ق�א2دא���،�H	������Mא���	<&�א���H	6א���دא��א��

����������!�6���	����
�ن�א���	<&�א��1	��&�"!�ط����&�وو����&�,
�دא�9	�,ذ�

א��د�ن�א���� �
9	�<�א%&��و���1	�"!�د"	�-���	מ��%��&�א��و�1وع������������


�����O,����אHא.�������&�،�"���P-�����������!�א����د�ن�7����א�Hא���	<���&���������


د�و��8����&��و�
ط����	�ض�א��	,��	9
��&�ط�	1�.�

 )٢٩/٥/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٢محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
المســتأنف الشــركاء المؤسســين فــي الشــركة  أن المســتأنفة مــن وكــان الثابــت مــن األوراق 

بنســــبة ـقـــدرها . ) .الـتـــي تـقـــدر بســــتين ملـيـــون حصــــة(مــــن حصــــص األخـيـــرة وتمتـلـــك  .. ضــــدها 

تســــعة مليــــون وتســــعمائة ســــبعة وعشــــرون ألــــف ( حصــــة ٩٩٢٧٤٤٠ أي عــــدد قــــدره %)١٦,٥٥(
 ) .وأربعمائة وأربعون حصة

  ما أقره تقرير اخلربة املنتدبة من قبل عدالة احملكمة املوقرة..  وهذا 

ـمـن ثـبـوت ملكـيـة المـسـتأنفة لـهـذه الحصــص وبقيـمـة أـسـمية  

 . دفترية ال خالف عليها  درهم وهي قيمة٩,٢٩٧,٤٤٠تعادل 



٥٠ 

 

 )ةستأنفامل حصص( احلصص من العدد وهذا 

��א�����א|}�א�M,�)�DYא	��Kم���������������!$I�i,!K	א����א��&%�:�Kא��G���*!=�Kg�©��%
وא���-�M>���,�אF)���2א��:�M����3א�/���د,�#��"���א��������..�Kg!=��!*�+��:"�#������א'�א�����&��6

������_����H�����#�G��������#�����7)������א	�������;��i!%&���	א��������q<�−����3-א�א��K!=���!���א�):���
��q���g!ق�א	�=&�����א	����I���3��G���wא���;��-�,%��������������������2–�د,٣٧,٠٩١,٠٨٢���25�:�K��MT��....

�������Eא	����;���Lذ#��א�(!���א	������+����5....����K7��	وא�M,�N�.�

ـــداين الشــــركة .. ومــــن ثــــم  يتضــــح أن المســــتأنفة ـت
 المـسـتأنف ضــدها بقيـمـة مـسـاهمتها فيـهـا والـتـي تـقـدر

سـبعة وثالثـون مليـون ( درهـم ٣٧,٠٩١,٠٨٢بمبلغ 
 ) .وواحد وتسعون ألف واثنين وثمانون درهم

  من قانون املعامالت املدنية التي قررت بأن ٣٦٨وذلك نفاذا لنص املادة 

 .المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينة�
 ومن ثم 

��������������/����7א�&א%��rو>�!=��א����K&ن�������=�5�����l!א�Tن�א���&�6א�!א5������H_'�#&א�
��������������������(�#�'&�V�"�#���gذא����-*�א�����L���/Fא	�����;����وو���K	��Kg�*,!%!=!�א|���iא	�����

����.א	������+���5א�(!�
�
�
�
�
�
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دائنيـة ومع ثبوت حتقق أول شروط إجراء املقاصة القضائية من ثبوت  : السند الثاني

ثـر احلكـم آتها فيها وهـو مـا  بقيمة مساهماملستأنف ضدها للشركة املستأنفة 

فإن الثابـت حتقـق ثـاني .. التمهيدي الصادر عن عدالة احملكمة املوقرة حتقيقه 

شروط انعقاد تلك املقاصة كون الثابت من واقـع تقريـر اخلـربة املنتدبـة صـحة 

املسـتأنفة الطرق احملاسبية والفنية التي اتبعها التقرير االستشاري املقدم مـن 

وهـو األمـر الـذي .. املسـتأنفة  نتائج بشـأن تقيـيم حصـص وما خلص إليه من

 يتأكد معه متاثل الدينني جنسا ووصفا واستحقاقا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٧٠حيث نصت املادة 

 �����C�V�:�=ن�Tو�،�!�S¤����=��#دא8���و���!w�9א��ن�=)&ن�T����א��=<�K	א�Lط�j)=
���%�K7�Dوو>;��وא����Hא_�א?������א��=��ن�&�D�{�qق�א�&K���:5®א!HQ�!B=�YTو+$��،�و�i&%و�

����Sو�אT���=א���GD.�

 ويف هذا املقام تواتر أحكام التمييز علي أن
المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يشــترط فــي المقاصــة الجبريــة أن 

يكون لكال الطرفين دائنا ومـدينا لألخـر وأن يتماثـل الـدينين جنسـا ووصـفا 

وة وضعف ، وأال يغير إجراؤهمـا بحقـوق الغيـر ، فـإذا تخلـف واستحقاقا وق

احد شروط إجراء المقاصة القانونية بأن كان أحـد الـدينين متنـازع فيـه أو 

غير معين المقدار أو لغير ذلك مـن األسـباب كانـت المقاصـة القضـائية ال 

 . يجوز الحكم بها 

 )٢٩/٥/٢٠١٢ عمالي جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٦تمييز دبي الطعن رقم محكمة (

 وقضي كذلك بأن 
 من قـانون المعـامالت المدنيـة ٣٦٩وعلي ما تقضي به المادة المقرر بقضاء هذه المحكمة  

أو قضائية وتتم بحكـم وتتم باتفاق الطرفين المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختياريه أن 

لمقاصــة القضــائية ـفـي أن ٕوان كاـنـت تتـفـق ـمـن حـيـث األـثـر ـمـع االقاضــي وكاـنـت المقاصــة الجبرـيـة 
إال أنهمـا يفترقـان مـن كال منهما عند توافر شـروطها تـؤدي إلـي انقضـاء الـدينين بقـدر األقـل منهمـا 

 مـن قـانون ٣٧٠حيث الشروط إذ بينما يشترط في المقاصة الجبرية وعلي ما تنعي عليه المـادة 



٥٢ 

 

 يتماثــل الــدينان جنســا المعــامالت المدنيــة أن يكــون كــل مــن الطــرفين دائنــا ومــدينا لألخــر وأن

 .ووصفا واستحقاقا 

 )١٠/١٠/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والقضـــائية أنـفــة البـيــان عـلــي أوراق وواقعـــات اـلــدعوى الراهـنــة وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة 

  أن يكون يتضح وبجالء تام تحقق ثاني شرط من شروط وجوب إعمال المقاصة وهو

  الدينان متماثالن جنسا ووصفا واستحقاقا
����Lذ#����א�(��!���א	��������+�����5���5&��;������:���p7����	ن�א�����>����uن�א�T��ذ���

����..�#�2���%�C����Kא�L�����/Fא�(��!���א	��������+��������5�����C��%�"��#�2����K�����وא|�+��$
��������i!%&	א�����Cא���א�):%�"#���=��ع�������Y(���������و5-א����Y��I�>��V..�א|�א_�א	��/

�!=!Kg�*,!%��Iو,אق�و]���
��/Fא���������א	����;�(�#�'&V�"#��gذא���.א|��iא	����

 كما أن الدين 
ثاـبـت ـكـذلك ـمـن ـخـالل حـكـم نـهـائي هــو دـيـن ..  تطاـلـب ـبـه الشــركة المســتأنف ضــدها  اـلـذي

يـــة الشـــركة والـــذي قضـــي بأحق.. تجـــاري كلـــي دبـــي .... لســـنة ....  صـــدر فـــي الـــدعوى رقـــم بـــات
واحـد وثالثـون مليـون وثالثمائـة وثمـانون ( درهـم ٣١,٣٨٠,٠٨٣وقـدره المستأنف ضدها  في مبلـغ 

 ) .ألف وثالثة وثمانون درهم

 كما أن احملل يف الدينني 
مقاـبـل ـقـيم حصصــها ـفـي الشــركة فالمديونـيـة المســتحقة للمســتأنفة  ناشــئة مــن  .. ـقـد تماـثـل 

ثمــة محاســبة عــن أربــاح المســتأنف ضــدها  لســنوات عديــدة  خالفــا لعــدم إجــراء المســتأنف ضــدها 
المسـتأنفة وهـو مـا حـدا ب .. المستأنف ضـدها نظير مساهمتها في والمستحقة بال شك للمستأنفة  

 .نحو إقامة الدعوى الراهنة 

 وهو األمر الذي يؤكد

 �������%�K7�Dوو>;��وא����H���=א���CV�J�..�������$Bوא��i&Kא��L�9V�Jو�C��..�8ن�دא��������
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ير اخلربة املنتدبة من قبـل عدالـة احملكمـة وعلي الرغم مما قرره تقر:  السند الثالث 

املوقرة من صحة الطرق احملاسبية التي اتبعها التقرير االستشاري املقـدم مـن 

إال أن الثابت عدم تنفيذ اخلـربة .. والوارد مبنطوق احلكم التمهيدي املستأنفة 

بالشـركة املـذكورة املسـتأنفة كلفة بهـا وعلـي األخـص تقيـيم حصـص املهام امل

حدا باملستأنفة أمام عدالة حمكمة أول وهو األمر الذي .. دا إلجراء املقاصة متهي

درجة بطلب ندب خبري متخصص لتقييم تلك احلصص بعـد ثبـوت عجـز جلنـة 

إال أن ..اخلرباء املنتدبة عن القيام مبا هي مكلفة به مبوجب احلكـم التمهيـدي 

 مثة سبب سـائغ أو حمكمة احلكم الطعني قد التفتت عن هذا الطلب دون إيراد

  .جوهري لذلك اإلطراح 

  من قانون اإلثبات علي أن ٦٩وحيث نصت املادة 
أن تحـكـم بـنـدب خبيـرا أو أكـثـر ـمـن ـبـين ـمـوظفي الدوـلـة أو ـمـن ـبـين للمحكـمـة عـنـد االقتضــاء  

 التــي يســتلزمها الفصــل فــي لالســتفادة بــرأيهم فــي المســائلالخبــراء المقيــدين فــي جــدول الخبــراء 

 .الخ ............. در المحكمة األمانة الدعوى وتق

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
ـائع  أن يكــون حكمهــا يتـعـين عـلـي محكمــة الموضــوع  متضــمنا لمــا ينـبـئ عــن احاطتهــا بوـق

ل تصـلح إلبتنـاء حكمهـا عليهـا بـأن يكـون الـدلي التي قدمت فيها وبأن هـذه األدلـة الدعوى وباألدلة

صادرا مـن خبيـر وبأن يكون تقرير الخبير الذي استندت إليه  صادرا مما له دراية بموضوع الدعوى

ٕواال كــان حكمهــا معيبــا بمخالفــة القــانون التــي تســتلزمها الــدعوى متخصــص فــي األمــور الفنيــة 

الســتناد محكـمـة الموضــوع إـلـي دلـيـل ال يصــلح مــن والقصــور ـفـي التـسـبيب والفـسـاد ـفـي االـسـتدالل 
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 – لمــا كــان ذلــك وكانــت محكمــة الموضــوع المطعــون فــي حكمهــا –حيــة الواقعيــة لالســتدالل بــه النا
 ـقـد حكمــت ـبـإلزام الطاعـنـة –وعـلـي مــا هــو ثاـبـت مــن رد المحكمــة عـلـي أســباب الطعــن المشــار إلـيـه 

 تقريـر خبـرة ممات قضي به علي المطعون ضدها الثانية وبالتضامن معهـا بنـاء علـي % ٩٥بنسبة 

بالرغم مـن أن المأموريـة موضوع الدعوى قة له باألعمال الهندسية المتنازع عليها حسابي ال عال

فـي مسـح الكميـات وتقـدير حجمهـا وقيمتهـا تحتاج إلي خبـرة هندسـية وأن يكـون الخبيـر متخصصـا 
 بحسب سعر السوق المتفق عليه لوجود نزاع حقيقـي بـين الطـرفين علـي حجـم الكميـات فـي األعمـال 

ومن ثم يكون الحكم معيبـا ة وقيمتها وباقي المستحق منها للمطعون ضدها األولـي  المنجزاإلضافية

 .بما يستوجب نقضه 

 )٢٧/٩/٢٠١١ تجاري بتاريخ ١٠٨/٢٠١١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الحكــم التمهيــدي الصــادر مــن عدالــة محكمــة أول درجــة المــوقرة مــن واقــع وكــان الثابــت  

مـأموريتهم لتكون مـن ضـمن ..  ثالثية من الخبراء المختصين في الشركات بندب لجنة-/-بجلسة

 :ومهمتهم المكلفين بها هي 
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 فالثابت من منطوق احلكم التمهيدي 

تكليـــف عدالـــة المحكمـــة المـــوقرة الســـادة الخبـــراء ـبـــإجراء  

ـطـالع المقاصــة وعـلـي ضــوء ـمـا ورد ـبـالتقرير االستشــاري بـعـد اإل
وكذلك مدي صحة القيمة التي انتهي إليهـا هـذا التقريـر .. عليه 

 .ومدي مواكبتها لألسعار السوقية 
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 وعلي الرغم من ثبوت حتقق شروط املقاصة ومبا قررته جلنه اخلرباء 

 من صحة الطرق احملاسبية والفنية التي اتبعها التقرير االستشاري 
وثـبـوت ملكـيـة وعائدـيـة .. ة المســتأنف ضــدها  ـفـي الشــركـفـي تقييمـهـا لحصــص المـسـتأنفة  

وبـدون سـبب عـن تقيـيم أن لجنة الخبراء قـد قعـدت إال أن الثابت .. هذه الحصص إلي المستأنفة 

اسـتناد لمـا صـحة التقيـيم الـذي انتهـي إليـه الخبيـر االستشـاري إقـرار  ىدنأو بالحد األ تلك الحصص

ق المحاسبية والفنية المتبعة من قبـل السـيد سبق وأن ما قررته تلك اللجنة من ثبوت صحة الطر

وـمـن ـثـم إـجـراء المقاصــة القضــائية وفـقـا لمنـطـوق الحـكـم التمهـيـدي / .... .. الخبـيـر االستـشـاري 

 .المار ذكره 

 ا كان ذلك مل
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 ومن ثم 
أحقيــة المســتأنفة فــي إقامــة دعواهــا الماثلــة وفــي طلــب .. ظــاهرا مــن جمـلـة مــا تقــدم يضــحي 

المختصــــين فــــي تقـيـــيم الحصــــص العاـئـــدة لهــــا ـفـــي الشــــركة المســــتأنف انـتـــداب خبـيـــر أو أكـثـــر مــــن 
 وهو األمر .. ضدها  

 .الذي يجعل من دعواها وطلباتها الواردة بها جميعا جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

إن إجراء املقاصة واقتضاء كال من طـريف التـداعي حلقوقـه ومسـتحقاته  : السند الرابع

قق النفـع والفائـدة لكـال الطـرفني ومينـع أي وحي.. مما هو مستحق وملتزم به 

ضرر قد حييق بكالهما أو بالغري ، وفيـه تفـادي إلجـراءات تنفيـذ كـل طـرف ملـا 

 . بيده من أحكام واجبه النفاذ قبل األخر 

  من قانون املعامالت املدنية تنص علي أن ٤٢فإن املادة .. بداية 

�.�Y+!,�و�Y+!א,� −١
 .א�B!,�=�אل� −٢
 .����uIא��Y�,!B=�אل −٣

  علي أن ٤٤كما نصت املادة 

��r��.د,_�א	;�T��Dو��G�H�"#�Eא	��
 ملا كان ذلك 

ـفــي اـلــدعوى ـقــد تحصـــلت عـلــي حـكــم نـهــائي أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها  وـكــان الثاـبــت  
.. بإلزامهـــا بالمديونيـــة المشـــار إليهـــا ســـلفا ضـــد المســـتأنفة تجـــاري كلـــي دبـــي ... لســـنة .... رقـــم 

قاضــي األمــور / الســيد المستشــارتوجهــت الشــركة المســتأنف ضــدها  إلــي  وبموجــب هــذا الحكــم

ـذي .. حجــز تحفظــي تجــاري ... لســنة ...  بإقامــة الحجــز التحفظــي رقــم المســتعجلة وقامــت واـل

قاضـــي األمـــور المســـتعجلة  / الســـيد تحصـــلت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها  ـمــن خالـلــه عـلــي ـقــرار 
 :تي  والقاضي منطوقه باأل-/-/-المحترم بتاريخ 
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 كان ذلك ملا 
الحكــم المشــار إلـيـه  ـفـي تنفـيـذ المضــي ـقـدماالمســتأنف ضــدها  ـفـي وـكـان اســتمرار الشــركة  

ومـا إلـي ذلـك مـن إجـراءات .. ثـم البيـع بـالمزاد العلنـي .. بطريق الحجز التحفظي ثم التنفيـذ سلفا 
..  يســتوجب درؤه ـفـإن ـفـي ذـلـك ضــرر جـسـيم .. لجميـع األطــراف بـال شــكطويـلـة ومرهـقـة ومكلـفـة 

) من خـارج الخصـومة(عن نفسها وعن الغير لمستأنفة بدعواها الراهنة تسعي لدرء هذه األضرار وا
.. ومنحهـا مسـتحقاتها الماليـة عـن الشـركة المسـتأنف ضـدها  وتسعي أيضا بال شك لرفع الضرر 

ذـلـك أن الطرـيـق األمـثـل ـلـدرء المفاســد اـلـذي ـهـو أوـلـي ـمـن .. تحقيـقـا لقاـعـدة ال ضــرر وال ضــرار 

 :والدليل علي ذلك يتضح فيما يلي .. هو طريق التنفيذ عن طريق المقاصة .. نافع جلب الم

 الثابت أوال

 ����������K7����	א����="�وא������<����T�..�������3ن�א�(��!������J�¦א������E��5ذא����3gא�(��!�
�������5,�%��/Fא�"#��������^�=;�&ق���������٪�٥٥,١٦א	����;I�,��Kg�¦ن�د,٣٧������2�5وא��&���#��..

��;���-��������g�E��אF/����وא%����B_�א�(��!���א	��������+��������5و��5&�א[#��!�א���-�C��$��Mא��
����3�#����3%&K��..��'���K;��!����:�������3���$..��5&�א@��H!א_�א[�C3��Dوא[=���!�وא[%/��!�����K=!xوא[و

�����������C$;�����5�=�>?�E5�¦��3و[#&א���א�KF��U�9����#�+�..�����T�E�Qن�א��%9$�5-א���@+�
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�������5��#�'!�($g��%����:�����א	����;��وא�(!���������������C�$��&���E������3א��D:!א,��U!א���א	�����;
����$��ذ���..�א�����3�����:8�K'���}א���9#���9�7وא��$�#���C���3و����g�L��א�(!�

وهو األمر الـذي يجعـل اقتضـاء الشـركة 

دينهــا مــن تلــك الحصــص يحقــق عــين 
 .قاعدة ال ضرر وال ضرار 

 الثابت ثانيا 
�وא����1	�Hא�/����&�א������*�����1د3	��%�و���9	��������9	�א��ط���و��א������6ذ%<��ص�ن�א� 

�	��1!�א���2و���/����ن����1ن�א����2	ن�א��%���وز�������9	�
	����6ل�
�و���������א��א�����د������..�����9	�

�..�%�ز��$6%!���	���...  لسنة .... "!�����א�%�ز�א��$6%!���מ..�א�������&�

مما يجعل التنفيذ علـي تلـك الحصـص بنـاء علـي 

 فهـي التـي طلب الشركة المستأنف ضـدها  ذاتهـا

 طلبت توقيع الحجز علي هذه الحصص ابتدءا 

 الثابت ثالثا 

%�+���Eא[#��&,��/�Tن��r���Xא�$���K,א'�א���l&ز����K���������3!א,�א�/���د,�#��"�א�������������� 
����l$��	א�..����/��S���(�#���;����:�������5���3&�א���������..����<�¬�&���=!�U����C��..�..../

��א�$�K,א'�א��X�L��/�א��pF����	ز������3א&l.�
وهو األمر الذي يجعـل أمـر الحجـز المشـار إليـه 

علـي تلـك العقـارات ) علـي وجـه العمـوم(والتنفيذ 

تضر ضرار جسيما ليس بالمسـتأنفة فحسـب بـل 

 .وبشركائها علي الشيوع 

 الثابت رابعا 
�3!��%�ل���.......�א��	���&��..���ن�א���	��א��%��وز�����-�،�وא����	מ����!��ط��&�א��2ض����מ������������������

..����ن���	�ون�א7���אHא.�א��د���&������٢٤٧و�6	ذא���
��د�א��F	�!���ن�א���	د�����������..��ن�א����*�6&����

�."�P-�����وز�א�%�ز���!�א�دא��א��!���د����	����د�ن��و�א��%�وמ����-�
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وهو األمر الذي يقطـع بـبطالن قـرار الحجـز 

المشــار إلـيـه ســلفا فيـمـا يخــص ـهـذا العـقـار 

 .الذي هو سكن للمستأنفة  

 خامسا الثابت 

 �������������������;��D�����Q�,��)	א���lF�%��3!א,�א�:�Bg�¥א'�א��,�K$א��E%ن���T�..������;�����:������&5&#
��="�א|��#��وא����دس�#�"����/�....�..���pא��/��#"�א�������������K�א[#!�א�-������rwK=�Mو

��iد�	٢٤٧א������������B=T�����������Y&ز���K=Qع�א��g�E������lF��������������..��#"�%��&ن�א@�H!א_א'�א	����
5&���א[#&אل�א&	.�

وـهـــذا أيضــــا يقطــــع ـبـــبطالن ـقـــرار الحجــــز 

المشار إليه سلفا فيما يخص باقي العقارات 

 .المحجوز عليها بال سند 

ومن جملة الـدالئل أنفـة الـذكر يتضـح أن درء األضـرار والمفاسـد التـي قـد .. لما كان ذلك  

ــه ـبــالنزاع(تلحـــق بالمســـتأنفة أو الغـيــر  مـنــافع للشـــركة أوـلــي ـمــن جـلــب أي ) اـلــذي ال عالـقــة ـل

المستأنف ضدها  وذلك علي فرض وجود أي منافع من مخالفة القانون أو االبتعـاد عـن الطريـق 

وهو األمر الذي يجعـل الـدعوى الماثلـة قائمـة علـي سـند صـحيح مـن .. القويم واألسهل واألسرع 

 .الواقع والقانون جديرة بالقبول شكال وموضوعا 

املؤيد باملستندات الدامغة والتي تؤكد املستأنفة أن الثابت من دفاع  : السند اخلامس

والتي يبـني منهـا السـند .. علي العديد من احلقائق التي تركن هلا يف دفاعها 

وقـد تأكـد دفاعهـا بالعديـد مـن .. القانوني التي تعتكز عليه يف إجراء املقاصة 

 : احلقائق املدعمة باملستندات وليس أدل علي ذلك من احلقائق اآلتية 

  احلقيقة األويل     
"���د�طو���.�א�%	"$��&�א2و���!�����!�א�������دא.�א�����Nد������!�������

�د�-�و�����&�%<<�9	�"�!�א�/���&�א�����*����1د3	��وא���!����������������	�

��&
�����
����ن�,�����	�!�������&�%<���ص�א�/�����&�����٪������١٦,٥٥د��

و3ذא��	����.�
-�א�/���&�א�����*����1د3	�����������..�א����*�6&����9	���
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 احلقيقة الرابعة 
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  ذلك كان ملا 

5!=�����g��א	�����א'������������������&H�E������$x�%�p8�K��"#�*!�ذ�pD��#�r�X�"#�>��u���
�������#"�א	����;#�K	����7..�אJ��3/7و���א	�����;������������Lوא�¦����3u7و��K�T�����K=������=��3/

�����������L������3�=��8���3و����(�#�>���u��2//���3א����Kg���$���وذ����8�BKא���<�K	א_�א!HQ�G�x
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�F	�!א��א��%و��


�	ن��و�-�א�Mط*�"!��ط
�ق�א��	�ون�وא��<و��"!�א���
���وא�6�	د������������!"


%��وق�د"�	ع������������"!�א���:ل�א�ذ��/	��א�%�מ�א����������-��:M,�1:���ن�"�،���*

�.א���2א�ذ���د��,�!�<دو�#�
	��M	�6&���وא��Cوא��	�ون�..�א����*�6&�

ـه األول  ـم : الوـج ـأ احلـك ـد الطـعـني خـط ـه القواـع ـه وخمالفـت ـانون وتأويـل ـق الـق يف تطبـي

القانونية املستمدة من أحكام حمكمة التمييز املوقرة والتي أوردهـا هـو ذاتـه 

ينما تنـاول تفسـري املقاصـة القضـائية علـي غـري مرمـي صـريح ح.. يف قضائه 

 .عباراته وتوسع فيها ميا يناهض القانون 

 فقد أورد احلكم الطعني ذاته ما يلي .. بداية 

المقاصة القانونية التي تقـع جبـرا وبقـوة القـانون يشـترط فيهـا أن يكـون  
 القضـائية التـي ال الدينان معلوما مقدارهما وخاليين من النزاع ، أمـا المقاصـة

تقع إال بحكم القاضي بنـاء علـي طلـب الخصـم فهـي تكـون حيـث يتخلـف مـن 
شــروط المقاصــة القانونـيـة ـفـي احــد اـلـدينيين أو كليهـمـا الخـلـو ـمـن الـنـزاع أو 

 مـن قـانون ٩٩وقـد أجـاز المشـرع بمقتضـي نـص المـادة .. معلومية المقدار 
ضائية بطلب عارض يطلب اإلجراءات المدنية للمدعي عليه طلب المقاصة الق

ـم إجــراء المقاصــة ، دون أن يشــترط وجــود  ـل المــدعي ـث ـه الحكــم بحقــه قـب فـي
 .ارتباط من حيث الموضوع أو السبب بين دين المدعي ودين المدعي عليه 

 )٢٧/١١/٢٠٠٦ عمالي بتاريخ ٥٣/٢٠٠٦محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 اما فقد خالف احلكم الطعني هذه القواعد مت.. ورغم ذلك 

 وتناول املقاصة القضائية يف حيثياته بالتفسري والتوسع يف نطاقها 

 والبعد التام عن صريح القواعد القانونية املنظمة هلا 

 وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء مبخالفة القانون وتأويله 
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  الثابت أن ذلك

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٦٩فقد نصت املادة .. بداية 
وتـتم باتفـاق الطـرفين ، أو قضـائية ، أو اختياريـة وتقـع بقـوة القـانون إمـا جبريـة .. المقاصة  

 .وتتم بحكم القاضي 

 ففي هذا املقام تواترت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن .. ومن ثم 
لألخـر كـل مـن الطـرفين دائنـا ومـدينا  في المقاصـة القضـائية سـوي أن يكـون فإنه ال يشترط 

ـو ـر معــين المقــدار اكتفــاء بكونــه مســتحق األداء وـل ـدينيين محــل نــزاع أو غـي ، كمــا  كــان أحــد اـل
تختـلـف المقاصــة الجبريــة عــن المقاصــة القضــائية فــي طريقــة ووســيلة أبــدائها إذ بينمــا يكفــي المــدين 

فإنـه يجـب التمسك بها صراحة أو ضمنا في دفاعـه أمـام محكمـة الموضـوع بغيـر إجـراءات معينـة ، 

 .دين إلجراء المقاصة القضائية طلبها إما بدعوى مستقلة أو بطلب عارض علي الم

 )٢٩/٥/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٢محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وكذلك فإن الثابت فقها 
إال مـن ومـن ثـم ال تقـع هـذه المقاصـة هو الذي ينشئ المقاصـة القضـائية أن حكم القاضي 

وـفـي هــذا الحـكـم هـنـا منشــئ وـلـيس كاشــفا رـفـع اـلـدعوى ألن  ال مــن وـقـت بهــاوـقـت صــدور الحـكـم 
ـدينين تختـلـف المقاصــة القضــائية عــن  كــال مــن  المقاصــة القانونـيـة الـتـي تـقـع مــن وـقـت تالـقـي اـل

 .من وقت إعالن اإلرادة في إجرائها والمقاصة االختيارية والتي تقع 

 )٨٣٩السنهوري الجزء األول ص (

 ملا كان ذلك 

��א	;��� �X�p�wو�������C�V�	و,אق�א����אع�אTوא%$��'�و�Eن��������א�;�T����&��K�2�5א��..
������������������789��د��&�6א	�����;��iא��&א,د�'���w���3א��#���S]א�Eو��)�����������א����א_א��)�א	�����;

���������8��BKא����<�K	א_�א!�HQ�G�w��..���������r�%���7א�&א�/����=����Bو��g�_9�¢م���H���3�T_'�#&א�
���H&�..����3&د��א[#��!�א���-����KK~��3���$��Mא�..�وא����K&ن��!�����:����8���BKא�����<�K	ن�אT��ذ���
�iد�	٣٧٢��3א�������#"�%��&ن�א	9#�$'�א	���
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 ومن هذا التعريف 
مـع جـواز أن تقـدم بطلـب أصـلي أو عـارض ، يتضح أنـه يجـب لصـحة المقاصـة القضـائية �

احـد الـدينين متنـازع عليـه أو غيـر  من شروط صحة المقاصة القانونيـة وهـو أن يكـون ف شرطتخل

 معين المقدار 

 وحيث أنه ملن املقرر يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 

���&��������Hم��L#;��3&م��/��&ص�א	��&אد�#��"������ ��<�K	ن��٣٦٨�������٣٧٢א&����%�"��#�
���������Y���3א��E�BK�=�_�������3دא�8"��������������א	9#�$'�א	�����T��3�Tدא�iو!x�"�#�C��אم������=)�&ن�����

�������������������،���:3�#�C%]א�,�Kא��=��ن�����K=���=���!S]3:��א�#�C��L&=ن�T�"#�Y����!S¤��"=�#و
������������%�K7��Dوو>�;��وא�����Hא���=��ن��C�V�J�������Lن�&���Kא��i&�K��r�Kg��=�Hن�&(g��#Q�E5و

��Qذא���������L���!��wق�א����;g���2���g�����%�;gن�א&��(g����#Qو+��$;��و�i&��%وط�و!��U�����T�!��=���&א
�8�������=�������U!ط�א|��&�#�"�א����אع���������������������BKא���<�K	א�'Y�Fא����Vو����א��=<�K	א
�����������������_��BKא���:����M-3:��[���א�(!ط�א�&����א������Lو�T���=א���א���L�,א�K	א��و#$�&#�
������������������������G��wو��T�E��<T�G��w����3�w=ن�T���3�����:א���"�#����Yو,��):���א�(�!ط�و��/��pK7���

�p��#�"���٩٧�،�٩٩#"�%��&ن�א	9#�$'�א	�����وא	�د�٣٧٢��g#���/<������א	�د���i,ض�و
������������������:����E;(=��������%�;gYو�אT����א��=<�K	א�¦����L��#T�،��%��&ن�א@H!א_א'�א	���
=�=��3و���Qא_�א��i,&�<�L�G��wد���ع�=�K#���א	����������E,دא�����Eد��&S�6/�:��و�5&�������������������������

���������Tن��Kg&ل���:����3�����وK��9x������3:(������YT/�&,����������������د��ع��E����GH&=�M!5&Hא�):�
����وK����9SQ&ق�א����ع�DT.�

 )٢٢/٥/٢٠١١ مدني بتاريخ ١١٩/٢٠١١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وهو ما قد كان بشأن املقاصة القضائية 

 موضوع طلبات املستأنفة ابتداءا 

�.�א�����*�6&����� F�د���������("�د���
��9	�����%�&�����מ������
*)�א�����*�6&�"�!�א��د�و�8א��

%<<��9	�"��!�א�/����&�א������*�6&���1د3	�,��1	"&�,���!��وא���د�و��
��	�����V �א�%<��ص�א����!����מ������

��:M�	9מ��	.��د�����	%�`���	9���	9��	���א�K��	ذ�����D�	
��&�F�	9���!1	����
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 ملا كان ذلك 

وكان الثابت أنه من األصـول حسـبما تـواترت أحكـام التمييـز  

 .المدعي هو المكلف بإثبات دعواه الموقرة أن 
 )٣/٤/٢٠١١ عقاري جلسة ٣٢/٢٠١٠كمة تمييز دبي الطعن رقم مح(

دعواها وأكدت بالمسـتندات أنهـا تـداين ) المسـتأنفة حاليا(فقد أثبتت المستأنفة .. ومن ثم 

.. ٕوان كانـت غيـر محـددة المقـدار .. الشركة المستأنف ضدها بقيم حصصها وعوائدها وأرباحهـا 

هو ما حدا بعدالة محكمة أول درجة إلـي إحالـة الـدعوى إلـي لجنـة خبـراء لتقيـيم تلـك الحصـص و

وعوائدها ومن ثم إجراء المقاصة في حالة صحة الطـرق الفنيـة والمحاسـبية التـي اتبعهـا التقريـر 

 .االستشاري المقدم من المستأنفة رفق أوراق الدعوى 

 واألكثر من ذلك

ضـدها عـن إثبـات عكـس مـا فقد عجـزت الشـركة المسـتأنف 
 .أو بمعني أخر نفي ما أثبتته المستأنفة .. أثبتته المستأنفة 

 األمر الذي يؤكد 

�����[و,אق�،�و����������������������� ����uא����K�KFن�����א�����Tن�#���J)<�وא��/:<����א	����;
���������3�#�C��+����5"�א�������	א����Tول���������..���l'�א�(!��:(~�E�����$�=ن����M-א[#!�א�

��Tن��H,�������3د�T����S]א�Eو�������8���BKא�����<�K	א�����g�_א!H��������3g��w���;������:���E��BKg�
���L�����/����א	������;���(�#�!��=!K������/��	א|���א_�א�"��#�������E���Q�6&א������>�����T

��#�����Kgم������..�א�(!���א	������+���5و�g�2��Kg��אF/��و�&א���������5�8��X�>;��S��3�Tو��#T
�������������3:(��L��g!w�D���I���g,!%ن�Tو�pD��#א[و,אق�������و�L�����C�<T�Y���I�',!�%و�M���3:א���

���א���&���6	���;�������K&ن�����Eא��!��D�"�#�2!د�������������������5!���$w��3א�:(��L��g!wD��Iو
����������<�K	אع�א&��T���������Cو�p��K?�"���,��#�9���>(��#Tد���ع�א	�����;��و�����������������..�א��;!%

��3gא����#�..�Iن�&��Kא��p�wg�L��w|���2(Fא�G�$=�M-א[#!�א��E�Q����O!وא���:�DT��
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��K�wg�L��w|ن�وא&��Kא���;����..�7�7/gو��=&/g�_�BK5-א�א��_�q�Q�GH&��=��#�&5و.�

 وبالتايل يتأكد أن احلكم الطعني 

��pא���K&ن�#!�gن���� wg�L��wST�..����:����i!�#�������_א!H���������G��xא	�����;!���E�B%
�8���$���א��K&ل��$��م��H&אز�HQ!א��������������38�BKא���<�K	(א���אز�����و&�H��2$��م��(Fن�=��$��������א��(

M!��ST�i!��#و����!���,����2א�$�Kد����5%��&�����و��g&א��<�K	א�����g�_א!��HQאز�&��Hم����$��,!��%����:����،�
��3xو!��U�..���_���BK��5-א�א�/���د�وא��L��������	�2א��(Fא�_���q�Q�GH&����=�M-و��5&�א[#��!�א���

���'�א	����;�w�.�

 السيما 

صـــحة وان محكـمــة أول درـجــة بقضـــائها المـعــدوم الســـند وال   

قـــد قـــررت ســـلفا بإحالـــة .. بـــرفض إجـــراء المقاصـــة القضـــائية 
الدعوى إلـي لجنـة مـن الخبـراء المختصـين إلجـراء تلـك المقاصـة 

وفقا لما انتهي إليـه تقريـر الخبـرة االستشـاري المقـدم رفـق أوراق 
 .الدعوى 

 و األمر الذي يشوب وه

������%��������$w�2א�(Fא���������g,!%��#��H,ول�دT��:(~�',�5T����������5,א��<����;��D�
�����������������������g�_א!�H@���/��	א|��א_�א�"�#������E��Q�6&و,אق�א����T��������M��3:�2א��(Fא
��وذ����������Lل�א��������#��"����8=����א�E���Q����/Fא	������;��و>��7��א���w!ق������������<�K	א

��������������Kg��3$!=!�א|��iא�M,�)�DYא	�Kم�#�"�א	�����;gא�¦�א����وא�;���D<����..�א������ذא����
����:(~����و�����K�/�&ص���������������������א��<�K	א����g�_א!�HQ������%��,T'���م�H&אز�Tو�,H,ول�دT

����������������«�Y����#�E��������3#�3#�!��/�Kg�¦א������i����������3����Q�Gא�;������D�&��5����:�א�����K&ن�
���$���i��Cא�$���"�א���K&ن����������������و�D�~ق�!x�"#��و�5-א������������������Q�"�w;g..�א�):

��3:(��_�q�Q�GH&��=��I��H,ول�دT��:(~.�
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أغفل احلكم الطعني عن جمابهه ما متسـكت بـه املسـتأنفة مـن ثبـوت  : نيالوجه الثا

وجود مديونية حمققة يف ذمة الشركة املستأنف ضـدها وهـي قـيم حصصـها يف 

حـىت ميكـن الـزعم بعـدم جـواز إجـراء املقاصـة .. الشركة وعوائـدها وأرباحهـا 

ـ ـتأنفة ـق ـت أن املـس ـتندات أثبـت ـائية الـسـيما وأن املـس ـق القـض ـت الطرـي د اتبـع

وذلك وفقا ملا هو .. القانوني القتضاء ما هو مستحق هلا يف ذمة املستأنف ضدها 

 ....ثابت من واقع إقرار الشركة املستأنف ضـدها مبلـف احلجـز التحفظـي رقـم 

 حجز حتفظي جتاري بعدم رغبتهـا يف قبـول تلـك احلصـص ، وإقرارهـا ....لسنة 

وهو األمر الذي يؤكد علي دائنية .. لغري قضائيا بعدم جواز بيع تلك احلصص ل

 .املستأنفة للشركة املستأنف ضدها بقيم تلك احلصص وأرباحها 

 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 
يتـعـين  القائمــة ـبـين طرفيهــاإذا ـمـا عرضــت للفصــل الخصــومة ـقـرر أن محكمــة الموضــوع الم 

وأن تشـمل حكمهـا فـي ر مستقاة من أصـل ثابـت فـي األوراق ، عليها أن تقيم قضائها علي عناص
ـمـا يطـمـئن المطـلـع علـيـه أنـهـا محصــت األدـلـة والـقـرائن والمســتندات المطروحــة عليـهـا ذاـتـه عـلـي 

ـدعوى  ـت ـفـي اـل ـه الواـقـع والثاـب ـي مــا ـتـري أـن بحيــث يكــون اســتدالل الحكــم مؤديــا إلــي .. وصــوال إـل
التـي طرحهـا الخصـم عليهـا بمـا ي وجه الدفاع الجوهري وأن ترد علالنتيجة التي بني قضاءه عليهـا 

ـفــإذا مــا أوردت تـســبيبا لقضـــائها عـبــارات مقتضـــبة يفيــد أنهــا أحاطـــت بحقيقــة الواـقــع فــي اـلــدعوى 

مجملة ال تكشف عن أنها محصت األدلة والقرائن والمسـتندات المـؤثرة فـي الـدعوى والتـي تمسـك 

 .لقصور في التسبيب بها الخصم بداللتها فإن حكمها يكون مشوبا با

 )٣/٦/٢٠١٢ مدني بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٤٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

–�T#��م�~):���א	&+�&ع���–א	�B%�L�,!K_��5-*�א�):���Q����Tذא���J��א|/�������2

�����������������Cא���������ع�Q�M!5&Hن�>��%��=�q}����و��Hא�!�L�MTא���&�6و%�م�������א�):���
����u���3�����$�=�����������������������3:(ن������C�$;gن���������3Hא&=��I��9وא�!د������x�������L�,&�/K���

�G��.א���
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 ملا كان ذلك 
وهـو مـا اعتنقتـه محكـمـة أول ـمـا تقـر ـبـه الشـركة المسـتأنف ضــدها وكـان الثابـت مـن خـالل 

ـين مــا تســتحقه المســتأنفة مــن فــي عــدم جــواز إجــراء المقاصــة القضــائية ) بــال ســند(درجــة  فيمــا ـب

ها وأرباحها في الشركة المستأنف ضدها ، وبـين مـا تسـحقه الشـركة مـن مبـالغ مقابل قيم حصص

 .مقضي فيها بحكم نهائي بات 

 فإذا كان ذلك صحيحا وهو ما اعتربته حمكمة أول درجة سندا

 سندا للزعم بعدم صحة طلب املقاصة القضائية 

الـذي دفـع الشـركة المسـتأنف ما هو السبب .. فالسؤال هنا 

حـجــز .... لســـنة .... لحـجــز التحفـظــي رـقــم ضـــدها ـفــي مـلــف ا

تحفـظــي تـجــاري إـلــي التـقــدم بطـلــب لقاضـــي األـمــور المســـتعجلة 
بطـلـــب توقـيـــع الحـجـــز عـلـــي حصــــص المســــتأنفة ـفـــي الشــــركة 

وعلي الرغم من إجابة السـيد قاضـي األمـور .. المستأنف ضدها 
المستعجلة الشـركة المسـتأنف ضـدها فـي طلبهـا إال أنهـا تقـدمت 

 بتنازلهـا عـن الحجـز علـي هـذه الحصـص لعـدم بطلب الحق يفيد
 .وذلك بالمخالفة للواقع والقانون .. جواز بيعها بالمزاد العلني 

 وحيث خال احلكم الطعني .. هذا 

��Tو�,د��E�����^8���Dא������®ل������Tא���-�!��� ����HQ����h�"��#�..�±��K������;�(#)��و��	���;��
�8��������)�������K&ن���BKא�����<�K	א_�א!��HQאز�&��Hم������������Dא��������������'�א	������;�w�����K�و

��rא��p�=!wא��L�E�&���Kא�����زل���"�����������������..�و�����&�6א���א_א����g����و���Cذ�����ن�א	�����;
��3K��_�B�%Y�{q����3+!��2V�YوT�_��!)א��E����3+!$��_א&D��3//�.�
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  لسنة  ....فالثابت من واقع ملف احلجز التحفظي رقم 

  علي النحو اآلتي حجز حتفظي جتاري يتضح لنا عدة حقائق هي

 احلقيقة األويل ����
���K��	���
����د�.�
ط�������..�-/-/- �ن�א�/����&�א������*�����1د3	�و

��ن��% ١٦٫٥٥ א�%�ز���!�%<�ص�א�����*�6&�"��9	�وא�
�	����Dد�3	�����������

و�3و�א����2א��ذ�����Nد����!��ن�א�/���&�����������..�,��	�!����وع�א�%<ص����

א������*�����1د3	���3!����ن������.�א
���دאHא�א������6ذ�����!�%<��ص������

�.6&�وא���6	�H%�9	��%ل�א��د�و��&��ن��� �א�%<ص�א����*�

 احلقيقة الثانية �
����K��	�
�<د����א��א���د��	�1!�א��2و��א��������&����������−/−/−��-�و


����P	ع�א�%���ز�����!�%<��ص�א������*�6&�"��!�א�/����&�א������*���

�����������M2א���!�א�ط���א���دמ��ن�אH	�
و3و�א���2א�ذ����Nد����..�1د3	�

�א��������&���מ��<�د�����א�#�
��دמ�������������!��ن�א���د��	�1!�א��2و�������

����وאز�א�%����ز������!����3ذ#�א�%<���ص������	�ز�����.�א�������*������1د3	��


�.��	�و��	����-�����ن��������..�
د"	�9	���	מ��%��&��ول�د���&�������	F�	"

א�����6	��3�Hذ#�א��د�و����&����ن����� �א�%<��ص�و��
	%��9	�وא����!�������
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 قيقة الثالثة احل
���K��	���
����د�.�
ط�����,���!�א�����د�����..�−/−/−�ن�א������*�6&�و

�	1!�א�2و��א�������&�
ط����<��א�%�ز���!�%<<9	�א����و��&����������

وא���!���מ�,���	ع�א�%��ز�����9	����������..��د��א�/��&�א����*����1د3	������

�.��	�����א�
�	ن�

وهو األمر الذي يؤكد علي أن المستأنفة قبلـت التنفيـذ علـي 
ص وأرباحهــا فــي ســبيل اقتضــاء الشــركة المســتأنف تلــك الحصــ
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ممـــا مفـــاده أن .. ضـــدها حقهـــا فـــي المديونيـــة المطالـــب بهـــا 

المســتأنفة قــد عرضــت تلــك الحصــص علــي الشــركة المســتأنف 

 .ضدها وجميع الشركاء فيها 
ذ� ��ن����&��� �א�%<ص��ز��د���ن�����&�א��د�و���&�א��ط	������������������
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 مما سبق مجيعه يتضح 
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قعـات ايف التسبيب وذلك لعدم إملامـه بصـحيح وقصور احلكم الطعني : الوجه الثالث 

النزاع وعدم اإلحاطة بظروفه ومالبساته وهو ما جعل هذا القضاء ينتهي إيل ما 

وأغفـل مـا لـه سـند وأصـل وذلـك أن مطالبـة .. ال أصل لـه وال سـند يف األوراق 

إمنـا هـو دليـل .. ل الشـركة املسـتأنف ضـدها قبـاملستأنفة مبا هو مستحق هلا 

ي وجود مديونيـة علـي عكـس مـا سـطره احلكـم املسـتأنف مـن عـدم قاطع عل

هـذا فضـال عـن إغفالـه العديـد مـن الـدالئل .. مطالبة املستأنفة حبق معني هلا 

 .األخرى علي دائنية املستأنفة للشركة املستأنف ضدها 

 وحيث جري قضاء حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
ال تعــين علــي بأســباب مجملــة مقتضــبة  فــي تســبيب حكمهــاالموضــوع إذا اكتفــت محكمــة 

وفهمه وتعجز محكمة التمييز علي رقابتها أو علي عبـارات عامـة ال تـؤدي بمجردهـا إلـي نفـي دفـاع 
 .بالقصور في التسبيب الخصم أو تنم عن عدم احاطتها فإن حكمها يكون مشوبا 

 )٢٧/١٠/٢٠٠٩ تجاري بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ١٥٦محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 مما استقرت عليه حمكمة التمييز املوقرة أيضا و
ـي أســباب واضــحة يــنم عــن تحصــيل المحكمــة  أن األحكــام يجــب أن تقــوم عـل

وفهمها الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بهـا قـد قـام 

دليلها الذي يبطله القانون ، فإذا كان الحكم لم يبين سنده لمـا قضـي بـه فـإن 

 شـأنه أن يجعـل األسـاس الـذي قـام عليـه الحكـم المطعـون فيـه هذا يكون مـن

قضـاؤه ممـا يعجـز محكمـة التمييـز عـن مراقبـة صـحة تطبيقـه ألحكـام الـقـانون 

 .ويكون الحكم مشوبا بالقصور 

 )٢/٣/٢٠٠٩ تجاري بتاريخ ٢٦١/٢٠٠٨ تمييز دبي الطعن رقم محكمة(

 ملا كان ذلك 

�Lא�������Gو����م�Q	�#�����{��!و��Oو����ن�אF)���2א�������U����%����$w%/��&,�وא+������� 
�&'�و�H&د�#�=&����������..����9#'�5-א�א���אع���V�E����C8Yא��������;�Eא�&%<�א�-g�M$�د'�

���p��Lא�(�!���א	�������+�������������5K7��#�..�������$w�2א��(F��3א��;�T�..ن���T����&KI����Jو
��������p#$�������و�)�������������)�א	����;��������(א	����;���w	د�&א��5دون�א�>#�%T��%����>��x���3
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ر مـسـتحقات يف ذـمـة الـشـركة لـعـل ـمـن أدـمـغ األدـلـة القاطـعـة بـتـواف: اـلـدليل األول 

املستأنف ضدها أن األوراق قد خلت من مثة دليـل علـي سـداد الشـركة عوائـد 

وأرباح حصص املستأنفة ، وعلي األخص ثبـوت عـدم صـحة مـا زعمتـه الشـركة 

املستأنف ضدها مـن أن حصـص املسـتأنفة فيهـا إمنـا هـي بالشـركة األم جبـزر 

فـذلك ثبـت بـأكثر مـن .. و بيعها للغـري الكامين وبالتايل ال جيوز احلجز عليها أ

موضوع أخصها اتفاقية شراء تلك احلصص والتي أغفلتها متامـا عدالـة حمكمـة 

 أول درجة 

 فوفقا لقضاء حمكمة التمييز املوقرة 
أن المحكمـــة عـنــد ..  مـــن الـقــانون المـــدني ٢٦٥/١ ، ٣٥٨/١ ، ٢٧٥ـنــص المـــواد أن مـفــاد  

ٕ بنـــوده المتنـــازع عليهـــا تأخـــذ بمعناهـــا الواضـــح وأنـــه وان كـــان تفســـيرها عبـــارات االتفـــاق أو العقـــد أو
المقصود بالوضوح هو وضوح اإلرادة ال اللفظ ، إال أنه بحسب األصل فإن اللفظ يعبر بصدق عمـا 
تتجــه إليــه إرادة طرفــي العقــد وأن المحكمــة عنــد تفســيرها لعبــارات العقــد والشــروط الــواردة فيــه تنظــر 

 .ظرة إلي عبارة معينة دون باقي العبارات إليها في مجملها وليس بالن
 )٢٢/١/٢٠١٢ مدني جلسة ١٩٣/٢٠١١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وبتطبيق ذلك 
مـن ثمـة قـد خلـت تمامـا أن أوراق الدعوى .. يتضح وبجالء تام علي واقعات النزاع الماثل 

 .دليل يثبت وبحق 
�دאد�א�/���&�א�����*����1د3	�������*�6&�����&��وא��د������������� •
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 فالثابت 
من اتفاقية شراء تلـك الحصـص أنـه ينبثـق عنهـا العديـد مـن الحقـائق التـي أغفلهـا الحكـم 

 الطعين 

 احلقيقة األويل 

 �����Kא���������#����3"�א����������#������&P���	+�����5وא��������	א����Tن�Qدא,�iא�(��!�����&��
����8�����Qدא,�����i/�....�(وא�;����وא	�����وא	�&ل�����&%��rو#��i!Uא[�:�ل�5&�א	��&�������,

��������r/����א	������;���/��;�����)�..�א�(��!���א	��������+�����5���%�;gא�E��������$�%&g�>����uوא�
�������������r��������و���pא��Y;��ع���7/���א	$!و+���&��Kא���א	����א��E�&��Kوא	��;���#"�א	�)�

�����Lא�(!���א	������+���5وU!��'�א¶:&���وא	:�&�%�"#�.�

  يؤكد الذي األمر وهو  
 هـــذه الحصـــص لـــم يقتصـــر تحديـــدها علـــي الشـــركة األم فقـــط كمـــا زعمـــت الشـــركة علـــي أن�

وأنه لو كان الغرض من الشركة المستأنف ضـدها يقـف عنـد اقتضـاء المديونيـة .. المستأنف ضدها 
ق لـهـا ذـلـك بموجـب ـقـرار الســيد قاضــي األـمـور المســتعجلة ـفـي مـلـف المطالـب بـهـا فـقـط لـكـان ـقـد تحـقـ
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إال أن الثابــت أن الشـــركة .. حجـــز تحفظــي تجـــاري .... لســنة .... الحجــز التحفظـــي الــرقيم ـبــالرقم 
المستأنف ضدها واستكماال لما تفعله دوما من مجرد إلحـاق الضـرر بالمسـتأنفة لمجـرد العنـت ، فقـد 

ز عـلـي تـلـك الحصــص بحجــه عــدم صــالحية التنفـيـذ عليهــا أو بيعهــا قامــت بطـلـب إلغــاء توقـيـع الحجــ
بالمزاد العلني علي الرغم مـن ثبـوت موافقـة المسـتأنفة علـي ذلـك الحجـز واقتضـاء الشـركة المسـتأنف 

 .ضدها لحقها في تلك المديونية 

 احلقيقة الثانية 

��א¶:&����א	$!و+����������(و�E5א�¦��H_'�?<�����א��$!=��א|��ص��������� �!�U���/�
�r�����..�(�����C��%�"��#�����������H_�א��$!=�����������3א�L����/F�����U�"��#�C!��'�א¶:&���

�p7�	א�L���)�.א�z�2�K(א����$8א	-�&,T�i§��238א|�>

 يؤكد الذي األمر وهو  
ٕوانمـا .. علي أن هذه الحصص العائد ملكيتها إلـي المسـتأنفة ليسـت فـي الشـركة األم حصـرا  

والتـي هـي مركزهـا الرئيسـي بالنسـبة لدولـة اإلمـارات ) تأنف ضدهاالمس(بدبي .... هي عائدة لشركة 
وأن االتفاقيــة إنمــا وقعــت بدولــة اإلمــارات العربيــة ..  دبــي –منطقــة جبــل علــي .. العربيــة المتحــدة 

إنمــا هــو .. وأن الممثــل القــانوني للشــركة والمالــك لهــذه الحصــص قبــل بيعهــا للمســتأنفة .. المتحــدة 
ة المسـتأنف ضـدها بـدبي ، والـذي هـو اتخـذ قـرار بإلغـاء الحجـز علـي تلـك رئـيس مجلـس إدارة الشـرك

 .الحصص وعدم قابليتها للبيع مما حدا بالمستأنفة إلقامة تلك الدعوى بطلب إجراء المقاصة 

 ومن ثم 
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أن الثابت من واقع التقرير الفني احملاسبي االستشـاري املقـدم مـن : الدليل الثاني 

املستأنفة والذي تساندت إليه عدالة حمكمة أول درجة ذاتها يف إصدارها احلكـم 

إمكانية إجـراء املقاصـة القضـائية .. دعوى إيل جلنة اخلرباء التمهيدي بإحالة ال

استنادا الستحقاق املستأنفة لقيم حصصها يف الشـركة املسـتأنف ضـدها إضـافة 

وعلي الرغم من ذلك أكدت املستأنفة بدفاعها أنه يف حـال .. لعوائدها وأرباحها 

 الـدعوى إيل عدم اطمئنان عدالة حمكمة أول درجة ملا جاء بهذا التقريـر إحالـة

وهو ما عجزت بشـده عنـه .. جلنة من اخلرباء املختصني لبحث عناصر التداعي 

 .هذه اللجنة من إثبات إمكانية إجراء تلك املقاصة 

 أشرنا سلفا 
إـلـي أن المســتأنفة قاـمـت بإعــداد تقرـيـر استشــاري محاســبي للوـقـوف عـلـي ـقـيم حصصــها 

ـ ـك ٕالعاـئـدة لهــا ـفـي الشــركة المســتأنف ضــدها ، وامكانـي ة إجــراء المقاصــة القضــائية فيمــا ـبـين تـل

 .الحصص وأرباحها وبين ما تستحقه الشركة المستأنف ضدها في ذمتها 

 وقد جاء هذا التقرير 
أن تلك الحصص تفوق قيمتها مبلـغ المديونيـة المطالـب بهـا وزيـادة خـالف عوائـدها .. ليؤكد  

 وذـلـك وفـقـا لمــا توصــلت إلـيـه مــن نـتـائج ..وأرباحهــا ، وعـلـي أمكانـيـة إجــراء تـلـك المقاصــة القضــائية 
مســتنده ـفـي ذـلـك إـلـي طــرق فنـيـة ومحاســبية معتمــدة دولـيـا وبالمقارـنـة إـلـي شــركات مماثـلـة عامـلـة ـفـي 

 .نفس المجال والنشاط الذي تعمل به الشركة المستأنف ضدها وبذات الموقع الجغرافي 

 وقرة بأن وحيث أن الثابت ووفقا ملا استقر عليه قضاء حمكمة التمييز امل
، هـو عنصـر مـن عناصـر اإلثبـات فيهـا أن تقريـر الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى من المقرر  

وأن لهــا األخــذ بــه محمــوال علــي الســلطة فــي تقــدير قوتــه التدليليــه وأن لمحكمــة الموضــوع كامــل 
 .متى اطمأنت إليه ورأت أن أسبابه سائغة ولها أصل ثابت باألوراق أسبابه 

 )٢٠/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠٤/٢٠١٤الطعن رقم محكمة تمييز دبي (

 كما قضي بأن 
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 )١/٩/٢٠١٥ جلسة ١٢٣/٢٠١٥محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 لطعني امن ذلك فقد جاء احلكم وعلي الرغم 
 )المسـتأنفة(بـأن المسـتأنفة القضائية علي سـند مـن القـول ليقرر بعدم جواز إجراء المقاصة �

ـم تطاـلـب بحــق معــين لهــا  ـانوني الســليم فــي ، وأنــه كــان مــن المتوجــب عليهــا ـل ـاع الطرـيـق الـق إتـب

يـرد أو ودون أن .. ي عرض تلك الحصـص علـي الشـركاء أوال أو بعرضـها للبيـع فـي المـزاد العلنـ

ولمـا أحاطـت بـه يعتكز علي أي سند واقعـي أو قـانوني وعلـي العكـس بمـا جـاء بـدفاع المسـتأنفة 
األمر الذي يجعلـه غيـر ملـم .. جميع األوراق والمستندات إضافة إلي منطوق الحكم التمهيدي ذاته 

 .أو محيط بظروف ومالبسات النزاع 
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 معيبا بالفسـاد يف االاحلكم املستأنف جاء: السبب الرابع 
ً

سـتدالل وذلـك علـي النحـو 

ستنباطه وجعله قائما علي أدلـة غـري صـاحلة مـن الناحيـة االذي ميس سالمة 
ً

املوضوعية لالقتناع بها ، وهو ما جيعله جديرا باإللغاء 
ً

. 

من املقرر وفقا ملا جري عليه قضاء حمكمة التمييز املوقرة 
ً

 
ستخلصها من مصدر ال وجـود لـه أو موجـود ولكنـه اة في قضائه علي واقعأن تعويل الحكم 

ويتحـقـق ذـلـك ســتنباط نطــوت عـلـي عـيـب يـمـس ســالمة االاأو كاـنـت أســبابه ـقـد مـنـاقض لمــا أثبـتـه 
ًفإنه يكون مشوبا  بالقصور في التسبيب والفساد فـي ستخالص واقعة أو نتيجة ال تؤدي إليها ، اب

 .ستدالل اال

 )١٨/٤/٢٠١٠ بتاريخ – عقاري ٢٠٠٥ لسنة ٥٥ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 كما قضي بأن 
يمـس سـالمة نطـوت علـي عيـب اإذا سـتدالل أسباب الحكـم تعتبـر مشـوبة  بالفسـاد فـي اال

ـــة قتناعهــــا اســــتندت المحكمــــة فــــي اويتحـقـــق إذا ســــتنباط اال ـــر صــــالحة ـمـــن الناحـي إـلـــي أدـلـــة غـي

وقـع تنـاقض بـين   التـي ثبتـت لـديها أوأو إلـي عـدم فهـم العناصـر الواقعيـةقتناع بهـا الموضوعية لال
 .نتهت إليها في حكمها اكما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي  هذه العناصر ، 

 )٢٨/٣/٢٠١٠ بتاريخ – عقاري ٢٠٠٩ لسنة١٩ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

ومن املقرر أيضا 
ً

 
واقـعـة مناقضــة لـلـدليل ـفـي ســتخلص اســتدالل إذا ًأن الحـكـم يـكـون مشــوبا بالفســاد ـفـي اال 

 .األوراق 

 ملا كان ذلك
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 أخري ناحية ومن ناحية من ذاه  
عتصـم فـي قضـائه علـي تقريـر الخبـرة اسـتدالل حينمـا  فإن الحكـم المسـتأنف قـد أفسـد اال

نتهي إلي نتائج متناقضـة مـع مـا هـو ثابـت بـاألوراق بـل ومـع مـا اصر الذي المنتدبة المعيب القا

ســتقي منــه مــا خلــص إليــه اســبق وأن قــرره هــو ذاتــه ، والــذي لــم يفصــح عــن المصــدر الــذي 

عتراضـات الموجهـة وهو األمر الذي يجعـل إحالـة الحكـم المسـتأنف إلـي التقريـر رغـم اال.. وأدلته 

ًهريـا مـن قبـل المسـتأنفة والتـي طرحتهـا جميعهـا  محكمـة أول ًإليه والتي كانت تتضمن دفاعـا جو
ة في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة  يفتدرجة بما يفيد أنها لم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى مك

ًوهو األمر الذي جعل هذا القضـاء مشـوبا بالقصـور فـي .. ستقرت عليه عقيدتها اال تكشف عما 
 .ستدالل التسبيب والفساد في اال

وحيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء التمييز املوقر أن 
ً

 
المـقـرر ـفـي قضــاء المحكـمـة أـنـه وـلـئن ـكـان لمحكـمـة الموضــوع الســلطة ـفـي تـقـدير تقرـيـر 

ـي أســبابه  ـه محمــوال عـل ـدعوى و األخــذ ـب ـدب فــي اـل ـر المنـت ـك أن يكــون . ًالخبـي إال أن شــروط ذـل

هـا بأسـباب سـائغة لهـا معينهـا  الصـحيح   بـين الطـرفين وذلـك عليالخبير قد تناول نقاط الخـالف

سـتند إلـي مسـتندات معينـة قـدمت إليـه يتعـين عليـه أن يـورد مضـمون هــذه افـإن كـان قـد فـي األوراق 
ًو إال كــان قاصــرا ال يجــوز للمحكمــة نتهــت إليــه اســتدل منهــا علــي مــا االمســتندات والعبــارات التــي 

 يجــب عليهــا فــي هــذه الحالــة أن تعــالج لــك أخــذها بــه فإنــه١ عليــه فــإن رأت رغــم ذبتنــاء حكمهــا ا
ستخلصت منهـا االقصور الوارد  في أسباب التقرير وأن تورد هي مضمون هذه   المستندات وكيف 

ًنتهت إليها التقرير و إال كان حكمها قاصرا البيان وباطال كما أنـه يجـب اما تؤدي إلي النتيجة التي  ً
ًكتوـبـة صــورية عقــد العمــل الثاـبـت أصــال بالكتاـبـة عليهــا هــي أن تقــرر كـيـف أفــادت هــذه البياـنـات الم

 عتبار أن هذه المسألة قانونية يجب عليها أن تقررها بنفسها ال أن تترك ذلك الخبير الذي يقتصر اب
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 .ختصاص المحكمة وحدها اًعمله أساسا علي المسائل الفنية أما المسائل القانونية فهي من 
 )١/٩/٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٠١٥  لسنة٢٣ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي ( 

 ملا كان ذلك
وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم والرـكـائز القانونـيـة والقضــائية أنـفـة البـيـان عـلـي ـمـدونات الحـكـم 

 انتـهـتيتضــح وبـجـالء ـتـام أن الحـكـم ـقـد شـابه القصــور المبـطـل ـفـي التـسـبيب فيـمـا .. المسـتأنف 

 .اقع والقانون إليه أسبابه من النيل من دفاع المستأنفة المواكب لصحيح الو

 ففي الوقت الذي أثرت عدالة حمكمة أول درجة

 حتقيق النزاع الراهن بشقيه من الناحية الفنية واحملاسبية

 .حدي وجهتي النظر مع حتقق دفاع الطرفني الرتجيح 
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���ن�٪����١٦,٥٥����*�6&��و���د�3	�و�����&�א�%<��ص�א����و���&��

و��د��<�%&�א�����&�א���!������..�%<ص�א�/���&�א�����*����1د3	����������

������������	���Y��	�9�

���א���/�	���و��د���وא�Mא��	א��9.�,��9

�.א��و��&�

,����א�Hא���	<���&�"����	�
����ن�א������&�و
����ن����	����3و�������%ق����� −

�.��/��&�א��د�����9	�"!�ذ�&�א����*�6&�

ع�������!�א����2و�אق��%������ق�د"����	ع�ط�"����!�א������دא�!�وא7ط����: −

�������Cא��<��������E...وא���������دא.�א���د�����&������ن�א�ط�����"�ن���

�������������	�9
���	د��מ�
	����	ل�,�!�����א�/��&��aط�:ع����!���	�

���ن���و�אق�ود"��	���و�����&�و,����و����&����د������ن�א������&����

 .א��و������!��دא�Hא���9&�
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 وبالفعل تسلم السادة اخلرباء املهمة املوكولة إليهم

 فة أمام السادة اخلرباء  وبرغم مثول املستأن

 .وتقدميها العديد من املذكرات واملستندات 

T�YQن�א	�E���r�w#��א������Q�E3א���د�iא|�א_�=($!�و��ن�א	�����;�����Eg��g،�و���������
����MT�Mد����ع�،�و�����Kgم���D��MT��א'�gو���،�r�����د��:u��r����g�..�'&��V�"��#�2�!א����E����

�.��א'��r�Xد�����3ود�&�����3[و,אق�وא	��
 وهو األمر الذي عاب هذا التقرير 

 إيل حد يصل به إيل درجة البطالن

������!��=!Kא���>����U����=!5&H�p8���K��>7��+T�¦א�����z&���$א�$�=����#��"�א��O9و��5-א���
و�H���$���I�...��&�5=!ًא���@��q_��..�وא�D���,��2ذ��������3وאx:�ن����3��QאF)�2א	���������������

g�9ًو�/;g�������O!)��M-א[#!�א��Eg]א��7&�א�E���9ً�<��:�
 احلقيقة األويل 

�����7�/��,!%��:������;��r#��ًB%���#��Tن�Kg�_�H!=!�א|��iא	����
��3$א��K!=!�א�M,�)�DYא	�&دع���������gא�¦�א����وא�;���Dق�א��!wא�

������$��2��V...�#�����א�����&�L�6א������������2���K/����א	������;
����������*-���C�<&א��������(#Qم���$��,!K==$&د�و��א_����ذ����Q�2دون���Kא��

�������:(~��T�Gو�#���&غ����-���و���;�ً��#����%��B<�������א����D�MT
����<�K	א_�א!��HQ�2و���Kא�&>��&ل����-*�א��"��#�i!%&��	א����H,ول�دT

���8�BKא�.�

 التقرير هذا فساد علي يؤكد والذي  
ًأن هذا التناقض والتضارب بين  جزئيات التقرير وأسبابه وما أنتهي إليه يجعلـه بـاطال قـد 

نتـهـي إلـيـه وال يبـقـي ـمـا ابحـيـث ال يفـهـم أســاس ـمـا .. ســبابه وأســقطت بعضــها اـلـبعض ت أتماـحـ

فـالحكم التمهـيـدي  الصــادر مـن عداـلـة محكـمـة أول ... يحملـه بـمـا يـسـتوجب عـدم التعوـيـل علـيـه 

 عـلـي الســادة الخـبـراء أن تبحــث ـفـي ـمـدي صــحة األســس والقواعــد التزاـمـادرجــة ذاتـهـا ـقـد خـلـت 
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ثـم التوصـل إلـي قـيم الحصـص العائـدة للمسـتأنفة  ..االستشـاريلتقريـر المحاسبية المبني عليها ا

 : بسببين 


���د�����:�&�א�ط���ق�א��%	���
�&�وא�����6&�א����!���:�األول�Cط�����!��


����א���/�	���"�!�א%���	
-�����מ���������������Mא���������	د�,���9�	��

�.%<ص�א����*�6&�

و
	�����&�א��و<ل�,��!�א����מ�א�<�%�%&��%<�ص�א�����*�6&�������������:�الثاني

א�/��&�א����*���1د3	�%���א2��	��א���و��&��و�
	�%�د��������"!��

��
	�������א���/	��&�
	Fא���א���מ�א���,� .א2د�

 وهذين السببني قد أوجبا علي جلنة اخلرباء أن تفصل فيهما

 معا وفقا ملنطوق احلكم التمهيدي الصادر من عدالة حمكمة أول درجة
ً ً

 
فبعد أن قرر بصـحة األسـس والطـرق .. ً ذلك تماما إال أن تقرير الخبرة المنتدبة قد خالف 

ـر  ـل الســيد الخبـي ـة المتبعــة مــن قـب ـاقض مــع  .. (االستشــاريوالقواعــد المحاســبية والفنـي عــاد وتـن

  إلي عدم إمكانية التوصل إلي قيم تلك الحصصانتهيحينما .. ) نفسه 

كيف تطمـئن عدالـة محكمـة أول درجـة لهـذا ... السؤال هنا 
ـ ـر بـعـد ذـل ـواردة ! ك ؟ التقرـي ـيم الحصــص اـل ـأن ـق ـأن مــا ـقـرره ـب وـب

سترشادية بعد إقراره بصحة الطـرق استشاري هي قيم بالتقرير اال

  !حتساب تلك القيم ؟االفنية والمحاسبية المتبعة في 

ًطمأنت له  رغم عدم تنفيذه المهام المكلف بها نصـا اكيف و 
 .!بالحكم التمهيدي؟

 أول درجـــة إعـــادة أـلــيس ـكــان ـمــن األجـــدر لعداـلــة محكـمــة  
 المأمورية لذات الخبرة لتحقيق األعمال المكلف بها بشكل 
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 ! صحيح ؟ أو إحالة األوراق إلي لجنة خبراء أخري ؟
 احلقيقة الثانية     

��:����אTو,د�Kg!=!�א|���iא	�������Tن�#�"�����א�(�!��'�א��¦������������
���Yא�i�|א�!=!Kg��3�����M,�)�D�..����!U....�����:������:���א�א[#!=)�

����������!�Uو�i,��lאن����&;�<���!U�"��i,א�/�د�'����...�....���Eא�
������������2�lFא��(�ط�و�)"��������;��א��;�����#���'��!U��3����!%Tو

��א	������+���5؟����!)���!�������"����5�l����lא���!=!Kg�"#�>��u���
�)������������א@%���!א,������ن��..���2�����Kgא�(���!���א	���������+�������5

������������<���2lא�(!��,�K	'�א��+���5؟��א�(!������	و�5&��!�א
�!�א��������Eذ���א�K&ل؟

 وحيث خال احلكم الطعني من أي إجابة علي هذه .. هذا 

التساؤالت األمر جيعله مشوبا بالفساد يف االستدالل املبطل
ً

 

 احلقيقة الثالثة     

������������������2�(Fא�����Q�����Dא�M-א���C�x�Tن�א�Kg�"�#�>��u!=�!�א|���iא�
���%���3$8�%א�L�>���SذT�����"�5ن�>�&,�iא����&�6وو�����..�א	�������

..�א�����د�iא|���א_�و����lא����"�א@	���م��/�����7وא%$���'�א�����אع�
����������2���و5-א���H��BgTً��#"���م�g�25-�;�g)������א���א�):
�����L������2����Kg/����א	������;��:�%���������:������<�K	א_�א!H����
��א	�������������������!�)���p7���#�&5��#+���5و���������	א��א�(!�

�����E+&_�#��و,د�����K!=!�א�L��5�+�M,�)�DYذ#���א	�;���.�

 يؤكد الذي األمر وهو  
����!��ن����دמ�א����7	מ�
��	<����א���د�و�8و���	����ط�#�א���������א���/��	������ن�����س������

����������������
Mل�א�	������	/��
�ل����9מ���מ��6ط��وא�����...��%	�
�&�و"��&��מ���ن�א�����א�و%�د�א�ذ

�و��!�א��Xמ��ن�ذ� �"Pن�א�%�מ�...�#�,�!��	�3מ�����6ن�
*دא�-�و�ن�Fמ��מ���و�وא�
���6ذ
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ق���	��!���D��.א����*����מ��و�د�����د��	

 احلقيقة الرابعة     

Tن�א�����د�iא|���א_�%$���وא�و�T#���)&א�������#�9,�#��"�א�&א%��T�rو��������
�"�g�"�#�!�S�����(g�-�;�g)��;��'���א����א�):���������������..�א���K&ن��

��2��...������i�8�$א���/F�2א��Kא���&#&K=���23�����وذ�����;�����:���
�������������������Lא�(!���א	�������+���E����،��5א��!�Q�"�#�2%�!א,7�/��25

��{���Cא|��%�"��#����$��א	����Dق�א��!��wא��....�/�*-����Yً&��<و
�2�Kא�.�

 وعلي الرغم من ذلك تغافلت متاما 

 عدالة حمكمة أول درجة ذلك األمر 
���������������������&�1�	X�&
�1������	�

�*ن��
ل�وא���X2��9	���ط�.�"�!��9��%	�א�����*�������د��


����א�Hא�����9.�"���!���������3	��������&�%	<����9	��ن�א�������&�א����وא�د��
���	�������ن���Mא��&�����

��������&�>	���Hא���د�&�و��������ن�,	/����ن��3!�����&�א���	/���ذא����..�א�	ن�א�32מ��������.��"	Oو�

��������������������
��א���Hن��دא�Hא����9&�א�����6&�
�9	�وא��وא�د��
��طو��-�א�%��מ�א�����9دM-�א���د.����


����מ��� �א�%<ص�.�

 ة اخلامسة احلقيق

��א|���א_�������iא�����د�E���Q�>#���Kg��و�����Eא���!�T�2ن�א	������;
�������������G�H&I��5��+�������	א��א	���������L��3�//��2��Kא�(�!�

�������,�:u��D9��'א@#��,א��د,��"�����<���-��!=!Kg�..������#�>���uوא�
���������א�����%!��r��B«و�r���g����3H�&��5�����Q�,&�-��	א�����Tن�א�

T�r�����g�Yو�،���M#����"�א	��������;��Tو�א�(����!���א	!�����������Mو�����
T�YQن�א�����u<����-���א��;���'�א|�������i"���..�א	��������+�����5

�Gوא������$��K&د����25"����������D�_א����Qدون��!��=!K��3-א�א����>����uא�
�������,���7�g�25و!��=!Kg�G���$g�¦א�����א���UjDYد������Tو�Tدא_�א	3:��



٨٥ 

 

و�=���#�&�5����9�w������K=ن��5-א�א��K!=�!�و#���������������..�����E�Qא�9wن����
��9w��"#��$ن�אF)�2א	�������&���א�D��������دون�#��,���������=���

�����������"#�>�$H�¦א��z�D]אد�א!=Qودون��E�&��%و�T�E�!Uو�#�&غ�T
�_�BK5-א�א��Cu#�,א�<Q���.��i��Kא�):

 احلقيقة السادسة

������..�وא�¦��L����$#Q�'_�H�E5א@9Sل��K&ق�د���ع�א	�����;
��Tن��T:����ل�א|�����C���K��g���i	���K!�א�(���!���א	���������+�����5
��&%����&�Oوא@9����xع�������T�"����#��3=������������#�Eو,אق�و#��������א'��

=�E����23�����T���%����Kא�&%�&�T�2�l��E����O:��ل���������������..�و�����'��
�g��א�(!���و���Kg�L:�����23وא@9�xع�����E%����Eא	��א����'���������������
�����������!�<���%�M���3:�2א���(Fن�אTو��:��DY��3،�و��Kg�2�=���¦א�

��������������#�E9ع���������x²������3H�MT�E����Qل�����K��Y���2�����"���#��3=
�.#����א'�

 فإن الثابت 
3و�
ط:ن�ذ� �א�������و�	�����F%و�-��ن�/�و �"!��دמ����6ذ#�א���9	מ�א�����6&�����������������


�����!�و�-�א��%د�د��Mل�א�	����	9
و�ن�Fמ��*�!�א�%�מ�א����*�����و�	����د�-�و��ن��..�

�3ذא��M:ل�א����	د����!��3ذא�א��������و��	��و<�ل�,���-���ن����	�96�����X�Tو��&�"�!�,<�دא�#���������������

�H	1א��.�

 ومن مجاع ما سبق 

��ن��������������zא�&א%$���D]אد*�א!�=Qدون��!�=!K�5-א�א���ª8����E��������	�2א(Fد�א���Dא�
���������i,&��}�#��=���B%�iد�����&��H&�����<�K	א_�א!��HQز�&����Y������������;�(#���-���������&��Kو�א�T

�������!=!Kא���ª8�����_�H��	��K����و!wא��..�����������~�������'!K��D¡�����#���א��ذ������Q�������:א�����:(
�����א�/���!������&��Kو���;��������/���&ص�א��i!%&���	א�..��Lد������;���������$=�M-و���5&�א[#���!�א����

�*_�q�@�GH&	ع�א����.אY��DYل�وא@9Sل���pא��
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�F	�`א��א��%و��

"��	��Mص�
�	ن��و�-�א���و��وא��وא��وא�د"وع�وא��و1و��&�א���!����	ل������������


�����&����ن����ذ����א�/����&�א������*�����1د3	�وא���د���&����	��9−/−/−�..


:���د�<%���Eن�א�وא��Cوא��	�ون��.H	��!وא���

 بداية 

 ���������#"�א�(!���א	�������+�����¢��5#�K	א�i!�-	א_�א!K�D�������−/−/−�����l�=�
��������Dو�T�Cد�������h9د����#�"����>�:K�����3�T5!א�����..��������������DTو,�����8د���&�6א	������;

����������������T�Cن��g��א	-�!�i%��א�U:�<�����..�א���א_א���K�KFא�G��א&g�Y����D!#�C�=و�%Tد�!���E����
��..�و�Yא	����א'�و�Yא���K&ن��gא��z�D¤���3א�!xQ�,����I��5!g�3g����=��#�&5و�:�

فيما يتعلق بدفع الشركة املستأنف ضدها بانعدام صفتها يف الدعوى :  السبب األول 

صـة بالشـركة األم املاثلة استنادا إيل أن املستأنفة متتلك احلصص موضـوع املقا

.. وأنها جمرد فرع هلا حبسب الثابت برخصتها التجارية .. الكائنة جبزر الكامين 

وفيـه .. فالثابت بطالن دفع الشـركة املسـتأنف ضـدها كونـه خمـالف للقـانون 

بسلطة حمكمة املوضوع يف تقدير األدلة الواقعية املطروحة ) غري مشروع(مساس 

 . الطه واقع وفقا لألتي تفصيله مبا جيعله جمرد جدل موضوعي خي

�������������..���א=���H&=�M-)��ن�א��	5&�א�M,���Yא�(���א�"x&#ن���
����g,دאQ���!#�..�������L�E��8!��5א���א�¦�=)&ن�#!��=,���Yص�א��U]وא

�������K&ن���������������3g,دאQ�����!#�����$=�،��א|���,ج�و������(���ط��Lא��و���
������א@دא,�iא�����H&g�M-)���ن�א���	��5&�א����،�و��q=�Y}�#��"�א��و�������

�iد�	א��gو,دT��#��٣٣ذ������;!ع�א�(!���������.�HQ!א_א'�#���

 أن الثابت وحيث 
�ن�א�/����&�א������*�����1د3	����د�!�א����دאמ�<��9�6	�"��!�א���د�و����8ون�א������*�6&� 


�ز��א��	��ن���������&��,����9	���מ��و���E�1..����� ��ن�א�%<ص�א��!������9	�
	�/��&�א2מ�א��	

"�	�3!�א�/��&�א2מ�،�����..���	��מ��و��E1	�3&�א�/��&�<	%
&�א�<6&��������..���&��ذ� �����
	���	�و�


	طل�؟�	
���	���9	��מ���دמ��F&�د��ل���!��	�����
-�,��א�א�!..�و�	�א�د��ل���!��	��ز��-�
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�.��دوמ�"!�א�وא��Cوא��	�ون�

 ملا كان ذلك 

��א	���������=5���E7B!א��9�wن�א�����rא	���M#�"�א�(�!�����������..�و#"��Xع�#���Kgم�������
������+�����5و����w��¡�����Tوא%���rو�:����������g��x�L�Cאع�#&+��&�������L�Eن�#�)�����א	������;
�L��3//Fא�(!���א	������+��E����5א�!�Q�"#�2%!א,T�L���8��B%��5��u!�#�"�#&+�&ع������������������

��א[م�������������!�)���i{�S]א���$gو��/Fא�*-�����א	����;�(�#�'&u��..����������&��Kא�����$��g��א��
�H&��g�¦&+&ع�و�$��א��"�����������א�	א���SY�*!=�Kg�L�rB«�E�&+&#����G/�ص�~):

�.��wق�#����g:��א�(!���א	������+���5
 ذا من ناحية ه
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بـل أن .. عدم إنكار الشركة املستأنفة ضدها ملكية املستأنفة حلصصها : الدليل األول 

 علـي التناضـل يف قيمـة تلـك منازعتها فيها اقتصـرت منـذ فجـر التقاضـي

اكتفاء الشركة املستأنف ضدها بالدفع بانعـدام صـفتها احلصص ، كما أن عدم 

إمنا هو دليل قاطع علي انعقاد صـفتها وانهيـار .. وإبدائها الدفاع املوضوعي 

 .دفاعها 
خالل ما تقدمت به الشركة المستأنف ضدها فـي مـذكرتها األخيـرة محـل الـرد والتعقيـب ، من  

يتضــح أن الشــركة المســتأنف ضــدها ـلـم تكـتـف ـبـالزعم .. البســات ـتـداولت أمــام محكـمـة الموضــوع وم
بانعدام صفتها في المطالبة بإجراء المقاصة كون الحصص المملوكة للمستأنفة إنما هي عائدة فيهـا 

ــه الشـــركة .. للشـــركة األم وهـــي منعدمـــة الصـــفة  ــت ـب ــو كـــان صـــحيحا الكتـف ــذي ـل وهـــو األمـــر اـل

 أنهــــا ولعلمهــــا اليقيـنـــي بــــأن دفعهــــا هــــذا ال ســــند لــــه مــــن الواقــــع واألوراق إال .. دهاالمســــتأنف ضــــ
األمــر اـلـذي جعلهــا تـبـدي العدـيـد مــن المناقشــات والجــدل الغـيـر صــحيح حــول قيمــة هــذه .. والقــانون 

 أو .. الحصص ومناقشة ميزانيات الشركة في محاولة منها للنيل من عدم إجراء هذه المقاصة 



٨٨ 

 

 .نى تخفيض قيمة الحصة العائدة للمستأنفةعلي الحد األد

 ملا كان ذلك 
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مـن فقرتهـا ) د(امالت املدنيـة بالبنـد  مـن قـانون املعـ٩٣أن املـادة : الدليل الثـاني 

الثانية جزمت بأن موطن الشركات األجنبية ومركز إدارتها الرئيسي بالنسبة 

اإلدارة احملليـة هلـذه هو ذلـك املكـان الـذي توجـد فيـه .. لقانون دولة اإلمارات 

 . الشركة داخل البالد

 وحيث أن الشركة املستأنف ضدها 
الشـــارع ....  األرض رـقــم – .... – ... –ت العربـيــة المتحـــدة مركـــز إدارة بدوـلــة اإلمـــارالـهــا 

 ب .  ص –... رقم 

��K����K&ن�وو���K	����B%�L�������!K��#�&5_�א��:�����א	�&%!�Tن�������������������x����=�M-א[#!�א�
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 وحيث أن دفاع املستأنفة 
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أما خبصوص ما تزعمه الشركة املستأنف ضـدها مـن عـدم انعقـاد  :  السبب الثاني

املقاصة القضائية وتوافر شروطها استنادا إيل أن احلصص اململوكة للمسـتأنفة 

فهـو ادعـاء عـاري مـن السـند .. الكائنة حبـزر الكـاين ) األم(إمنا هي بالشركة 

 من موضع أخصها اتفاقيـة تنفيـذ شـراء بل ويثبت بأكثر.. والدليل والصحة 

عـدم صـحته مبـا جيـدر طرحـه .. احلصص املقدمة من الشركة املستأنف ضدها 

 :ورفضه ، وذلك علي التفصيل اآلتي بيانه 
والمقدمة ضمن مستندات الشـركة ..  اتفاقية تنفيذ شراء الحصص العائدة للمستأنفة  بمطالعة

ة المنتدبة من قبل عدالة محكمة أول درجـة مصـدرة الحكـم المستأنف ضدها ذاتها أمام جلسات الخبر
يتجـلــى ظـــاهرا منـهــا العدـيــد مـــن الحـقــائق الـتــي تؤـكــد عـلــي أن  .. -/-/-الطـعــين ، وتحدـيــدا بـتــاريخ 

  دبي وهي علي النحو األتي بيانه–.... الحصص المملوكة للمستأنفة إنما هي بشركة 

 احلقيقة األويل 
	������&�������9	������ن�א��	%�����&�,دא���א�/������&�وא��������و��&���ن�
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 معه يتأكد الذي األمر وهو 
والــذي قــام بصــفته القانونيــة كمالــك لهــذه الحصــص والمســتفيد ـمــن / ...... أن الســيد  

لمســتأنف والمملوـكـة ـمـن قبـلـه ـفـي الشــركة ا.. الملكـيـة القانونـيـة وحــق االنتـفـاع لـهـذه الحصــص 

وأن هـذه الحصـص لـم .. ضدها وشركات المجموعة بتوقيع اتفاقية بيع الحصـص مـع المسـتأنفة 

 .تقتصر تحديدها علي الشركة األم فقط كما هو بين من نص االتفاقية 
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 احلقيقة الثانية 
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 وهو األمر الذي يؤكد
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 ومن ثم 
أنف ضـدها مـا هـي يضحي ظاهرا أن جمـاع مـا تقـر بـه الشـركة المسـت.. ما تقدم ومن جملة �

وأن الثابت من عـدم إعـالن رغبتهـا فـي إتمـام هـذه .. إال ادعاءات مرسلة ال دليل عليها وال سند لها 
 .المقاصة ما هو إال اإلضرار بالمستأنفة وبالغير وبأموالها 
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بطالن نعي الشركة املستأنف ضدها علي أسـباب االسـتئناف املاثـل :  السبب الثالث 

املستأنفة بزعم أن احلكم الطعني قد أصاب القانون حينما رفض إجراء املقام من 

تـلـك املقاـصـة عـلـي اـلـرغم ـمـن ثـبـوت ملكـيـة املـسـتأنفة حلصـصـها يف الـشـركة 

ذلك أن هـذا الـدفع باطـل ومعيـب .. املستأنف ضدها خالف عوائدها وأرباحها 

ربة املنتدبـة فالثابت أن أعمال اخل.. وخمالف للواقع وللثابت باألوراق والقانون 

قامت بإثبات ملكية حصص املستأنفة وأكدت علـي أن الطـرق احملاسـبية التـي 

اعتمد عليها التقرير االستشاري املودع ملف الدعوى إمنا هي طرق صـحيحة إال 

أنها قعدت عن تنفيذ ما جاء مبنطوق احلكم التمهيدي من إجراء تلـك املقاصـة 

  .دون إيراد أو بيان أي أسباب لذلك القعود

 وحيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 

 ������������������L����א���#�w&+�&ع�א����	א��א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��P����T"����ن��):�
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 )١/٩/٢٠١٥ جلسة ١٢٣/٢٠١٥ي الطعن رقم محكمة تمييز دب(

 ملا كان ذلك 
أمام عدالة محكمـة أول درجـة مصـدرة الحكـم وكان الثابت من دفاع المستأنفة بأنها تقدمت  
بـين قـيم حصـص المسـتأنفة .. بتقريـر استشـاري ليؤكـد إمكانيـة إجـراء المقاصـة القضـائية الطعين 

 مـبـالغ طيـلـة ســنوات عدـيـدة ، وذـلـك وفـقـا لـطـرق ـلـم تتقاضــي منـهـا المـسـتأنفة ثـمـةوأرباحـهـا الـتـي 

وبـين مـا تسـتحقه الشـركة المسـتأنف ضـدها فـي ذمـة ومعايير محاسبية وفنية عالمية معترف بها ، 
وكان الثابت كـذلك إلـي أن المسـائل الحسـابية والفنيـة يتعـين بحثهـا مـن خـالل خبـرة .. المسـتأنفة 

الخبرة المنتدبـة مـن قبـل إال أن هذه .. يقة للوصول إلي وجه الحقوذلك لفحص الدعوى محاسبية 

 عدالة محكمة أول درجة لم تقم بما أوكله إليها الحكم التمهيدي الصادر منها ، في عدم التوصل 
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لقــيم تلــك الحصـــص العائــدة للمســتأنفة ، وـكــذلك عــدم إجرائهــا المقاصـــة وفقــا لمنطــوق الحـكــم 

 .التمهيدي 

  وعلي الرغم من ذلك فقد جاء احلكم الطعني
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فالثابـت بطـالن نعـي الشـركة .. ويف سـياق متصـل مـع مـا سـبق : السبب الرابع 

الطريق القانوني السليم القتضاء ما هو ستأنف ضدها بأن املستأنفة مل تتبع امل

مستحق هلا يف ذمة الشركة املستأنف ضدها ، وذلك بعرض بيع تلـك احلصـص 

ذلك أن الثابت من إقرار الشركة املستأنف ضدها ذاتهـا مبلـف احلجـز .. للغري 

 تلك احلصص وإقرارها جتاري عدم رغبتها يف قبول.... لسنة .... التحفظي رقم 

وهو األمر الذي يؤكد علي دائنية .. قضائيا بعدم جواز بيع تلك احلصص للغري 

 .املستأنفة للشركة املستأنف ضدها بقيم أرباح وعوائد تلك احلصص

 وفقا لقضاء التمييز املوقر أن وحيث أن املستقر عليه 
القائمـــة ـبــين طرفيهـــا إذا ـمــا عرضـــت للفصـــل ـفــي الخصـــومة أن محكـمــة الموضـــوع المـقــرر  

وأن تشــمل يتعــين عليهــا أن تقــيم قضــائها عـلـي عناصــر مســتقاة مــن أصــل ثاـبـت ـفـي األوراق ، 
ه أنها محصت األدلة والقـرائن والمسـتندات المطروحـة علي علي ما يطمئن المطلعحكمها في ذاته 

لحكم مؤديـا إلـي بحيث يكون استدالل ا.. عليها وصوال إلي ما تري أنه الواقع والثابت في الدعوى 
التـي طرحهـا الخصـم عليهـا بمـا وأن ترد علي وجه الدفاع الجوهري  النتيجة التي بني قضاءه عليهـا

ـفــإذا مــا أوردت تـســبيبا لقضـــائها عـبــارات مقتضـــبة يفيــد أنهــا أحاطـــت بحقيقــة الواـقــع فــي اـلــدعوى 

 والتـي تمسـك مجملة ال تكشف عن أنها محصت األدلة والقرائن والمسـتندات المـؤثرة فـي الـدعوى

 .بها الخصم وبداللتها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 
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 )٣/٦/٢٠١٢ مدني بتاريخ ٢٠١١ لسنة٤٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��Q���Tذא��J��א|/T�2#�م�~):��א	&+&ع�����ع�������
�����������L�MT!א����Hو����{q�=��%��<ن�Q�M!5&H����������������Cא�������א����&�6و%��م�������א�):�

����������������������������L�,&�/K���9x������3:(ن������C�$;g�"�	ن�������3Hא&=���Iوא��!د����������u����3�����$�=
�G��.א���

 ملا كان ذلك 
 وهـو مـا اعتنقتـه محكمـة أول مـا تقـر بـه الشـركة المسـتأنف ضـدهامـن خـالل وكان الثابـت 

فيما يبين مـا تسـتحقه المسـتأنفة مـن مقابـل ضائية وعدم جواز إجراء المقاصة الق) بال سند(درجة 

قيم حصصها وأرباحها في الشركة المستأنف ضدها ، وبين ما تستحقه الشركة من مبالغ تقضـي 

 .فيها بحكم نهائي بات 

 فإذا كان ذلك صحيحا وهو ما اعتربته حمكمة أول درجة 

 سندا للزعم بعدم صحة طلب املقاصة القضائية

ذي دفع الشركة المستأنف ضدها في ملف فما هو السبب ال 

حـجـز تحفـظـي تـجـاري إـلـي .... لـسـنة .... الحـجـز التحفـظـي رـقـم 
التقدم بطلب لقاضي األمور المستعجلة بطلب توقيع الحجز علي 

 .حصص المستأنفة في الشركة المستأنف ضدها
   أليس هذا إعالن برغبة الشركة المستأنف ضدها في اسـتيفاء 

، وعـلــي اـلــرغم ـمــن إجاـبــة ! ـلــك الحصـــص ؟ـمــديونيتها مقاـبــل ت
إال أنهـا .. السيد قاضي التنفيذ لطلبها والتصـريح بإيقـاع الحجـز 

 !!.عادت وتنازلت عن هذا الحجز ليس إال إضرارا بالمستأنفة 
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 وحيث خال احلكم الطعني .. هذا 

��Tو�,د��E�����^8���Dא������®ل������Tא���-�!��� ����HQ����h�"��#�..�±��K������;�(#)��و��	���;��
��Kن��&���(�������������'�א	������;�w�����K��8��و���BKא�����<�K	א_�א!��HQאز�&��Hم������������Dא�������

��rא��p�=!wא��L�E�&���Kא�����زل���"�����������������..�و�����&�6א���א_א����g����و���Cذ�����ن�א	�����;
����������������3K��_��B�%Y�{q����3+!��2V�YوT�_��!)א��E����3+!$��_א&D��3//��..����������=�M-א[#�!�א��

��#�"�وא%�����������r..��'�א���&�6و�������3g���9#م�Q	�#���/���7وא%$����q#א��א�p8��KF���7אJ�&��
�����2%,�E};7א����lFא���#�....�������....�������������>���x�>�������#��<���=���Tن�א	�����;u��M,�N

��������������������������Fو����T���/Fא����g���8و�&א�����,T�E����>��/?���%�>�����&���<�K	א���g�_א!H��
�א�����%�+�Eא���;�-��L#���א����������lFא[د���©�g�;�-�א�g�E����lF��אF/��و�K���K!א,��������

�.א���E};7א	�&*�����

 بناء عليه 

 تلتمس املستأنفة من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 

�YوT�:�9(U�O��P�DYل�א&K�.�
�����V�:������	�2א(Fא�_�q&+&ع����	א�Lو�

  جمددا والقضاء 
���&�����מ�و��
�	�Vو�وא��د�����"��	�
�ن�����%�	.�א�����*�6&���ن������
P��א�Hא���	<&�א��1	

و"��	�
��ن���	��3و�����%ق�������MY"�!�ذ���-�������������..�%<<9	�"!�א�/��&�א����*���1د3	������

��.א����*�6&

  بوعلي سبيل التناو: ثالثا 

���������2���Fد=�&אن�§�&�א�"#���V9V�_א�S�����E�Q�6&א��������Q)�̄ ��א�};��(��z�����
}�#��/���Tو�T��L�!�uא��g�2���K)�&ن�3#:�����$���א@������������������S��5,و,אق�������وT�E9ع�����x

א�����&�6و#������א��3gو#��������T�Eن�=�K#����א|/��&م�#��"�Tو,אق�و#������א'�،�و���-א�����
�����!��=!Kg���-���&د������3-*�א�����&�6،�و��	א��=,���)�DYא�"=!��=!Kא���E9ع�������x@א
�����Hن�و������א|���א_�����=&אن�§��&�א���F��2وذ�����������iא���&א,د�#��"�א�����د�i���|א
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�����3���pFא��Hو���ن�و��������_����������E..����א�jא+�'�א	����<�K	א_�א!�HQ�{و���Eא|�
����������=,��)�DYא�"=!�=!Kא�������Q���S��#�..�����������3��Q�,��)	א���/F�2א���Kg����:3#ن�&�(gو

����k=,���g�L����3����E����	א���!��)������א����&%���:�Kא�����'��−/−/−وא���	א�E�����_������
���������!��+T����¬�M,���Nאع������MT�L�_������Cא�%��������Qدא,�iא�(��!��"��#�i���:�$	א

�7���/I��������D¤�����K���א[,������وא|����8!�و����T�Eن�=)��&ن�א���2����Kو��lو������א�(��!�
��3�7/�����وא�¦�Kg�!%T!=!�א|��iא	�����D$�=}�א��	وא.�

�'Y�Fא�C��L�'���.وذ�������#��Q�rאم�א�(!���א	��D!�����3����E&م�وא	/!و
���و���Cא	����;
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��א��و���1وع

اسـتئناف  .... لسنة ..... في استئنافه الماثل رقم ...../ ذكرة ختامية بدفاع المستأنف م 

د واـلـذي ـكـان ـقـ.. تجــاري كـلـي .... لســنة .... المـقـام طعـنـا ـفـي الحـكـم االبـتـدائي رـقـم .. تـجـاري 

 : بما يلي -/-/-قضي منطوقه بجلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا 

���^������Tد,��2��5Iو�،�'�����א�����&�6،�و��T#��<�א	����������	/��!و!���
�i�#א���z�$gT�C��K#. 

وهذه المذكرة مشتملة علي ما يؤيد ما انتهي إليه السيد  

  -/-/-الخبير الوارد تقريره بتاريخ 
���"��	���!�و�د��	�.�وא��	.�א��زאع����Mص�

١−�������!�U����J�)�.....�5-*�א����&����������6–)�م.م.ذ.ش�"�����8�qא[,ض��������–�א����$w%�&�5���#�
��2%,�.....��،�.....���L����%��,�����5.....�א�)�8����I٥١٧٠������r��!#�j�#�)�����8�#و�OYT���� 

r�!#�j#ن�&$Dو.�(�

�	�2ض�א���ذ�و������
���E%�ق�א����6	ع���..�.....و
�و�����د�,��	���	�.�/��&����−٢���E�	�>


د���ن������د��F:Fون��	מ��)�א����*���1د3	�%	��	��.....�(/��&����−/−/−����&�����	
�وذ� �

 .א���"ق�
	���د�)�١(א�7�	��&�א��%دد��
	��دول���מ�

���L..��5-א� −٣S,�#���%�;gא�GH&I+���5−/−/−و������	א���"��..�g��ز�<�א�(!�
�Eא���א��C~א[,ض��E���,&�-	ع�א�;��Yא�p��..	א�.�/�������)��K�دون�#&א

���!U�.....E�<]א��K$ن�و��&��K���� )�.Tو���:��3وذ�����	���;

 وذلك علي أن يقوم األخري 

����&�������ون�(�������ون�د����3מ��٤,٥
����دאد���	
���ل�א������	زل�و����د�#�� −����

�&�����د�3מ	���Mس�א���د�)�و���
 .د"�-�وא%د��

ض��<��	���Eو�ن������9د�
���دאد�א������&�א�7�	����&�א������%�&�����!�א�����2−�

�.....)�./��&�(א��	� ��9	�
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٤− ����C��K	א�L+��������5..�و������	א����3$g��K'�א�(!�)���������S,�	א����%�;gY9ل�א�S�"#
−/−�(Eg]��:��

��ن����وמ�
�%و��ل�א���2ض�و���د�א����6	ع�,���!�א��מ�א�����*���،��و�,���!�������−

�������������C�1و�����و���%�	
א�מ����/Mص��و�/��-���M	��3	�א�����*���،�و����زמ�

�.�א��%و�ل���!��و�אق


�دמ�.....����	���9د.�א����*���1د3	�
P%1	��/9	د���ن�/��&�−

��!�..�א���	��&��ن���ل�א�2ض�,�!�א����*����و�,�!����ط�������-��9	�

�ن���وמ�
	7��אHא.�،�و�3	���ون�א�/��&�א����*���1د3	����و�&��ن�

1د3	�����	�و��-����%ق������*���(א��و����C-��د��א��9	.�א�����&�

&�
�)�.א���	زل��ن�%ق�א���6	ع�,��
�وא"�&���	

٥− � ��Kgم �#� ��:�� �و�;�ذא ..�^�#� �א	���������אد �%�م �K���(�#��&ن�د,٤,٥�25$�,T
وذ����..�GH&I�����C��K:��زل��"���pא��Y;�ع�)�#��&ن�و �:�8�����Tد,25

��5�+������:���2�D�E(�����U��:�%�O!/��>#�%و)���-��'!%T��%و.�( 

 كما قام املستأنف أيضا 
�<�	��Eא��	�� �א2<��!����א����&�א�7�	���&�א�����%�&����!�א��2ض��%�ل�א���دא�!����������
�دאد���


��ض�א��
�	�!����!������������.... ، ...�ن���	�!����..........)�/��&��(�H	��

���	מ�M:��9	�א�����*���

�.�� �א�2ض�

٦− � �5-א �א����زل�.. ��%�;gא�E����#��� �و�!��2#!و, ..���א	�������)� _����א���א#��gوو
��א	������+��CK����5א[,ض���§�������..��;�ذא����!)����g���w#د��$g�2�!و�

� �א��Y;�ع p�� "�� �وא����زل ���:��� �3��H,Q� ��� �,�Hل�(=���� !8���� ��T� ���
����[ز#��אY%�/�د=��א�$�	���א�¦���V<���م��D�!V�g��%���$א��Lא[�:�ل��(.... 

  بديلال الشركة علي عرض كما 

و�و��ن���وמ���������ع�א��ض��ل�א��دא���������������وא�����زل���������������

���ل�א ����ع�..��ن��ق�א ����ع��وא����وض�&�א���%��$#ن�
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�.א�د'وع�
�

٧− � �א	������+��5 ��!)���� ��ذא� ..�E��uא�$!ض�א�� ,��«)�M-א��ºqא�� _�;S@��وذ�
א����زل��"���pא��Y;�ع��J�Y��3�T�����YQ��T�..د�E������Sא	������א���א_א�

��#"�א	�����������K�<�Tن��2�gא	;�و+�'�..�وI�..�»������#�&5&א�x���-�
�3��!$I�(�..ن��)���$#،�وא��;�وض���ع�א[,ض���:���H,Q�E�&���E5م�&Kgن�T�',!%و

�iد��	א�^���.א	
 كما طلبت من املستأنف 

رض التداعي ليتم  بإزالة المباني التي أنشأها علي أأن يقوم�

بحالتها األولي التي كانت عليها وقت ..... إرجاعها لشركة 
 .ترتيب حق االنتفاع عليها ابتداءا 

 ومبنتهي حسن النية .. وبالفعل 
و��	מ�
�����מ�א��2ض������..��	מ�א����*���
Pزא�&��	���מ�,�/�	N#���ن��
�	�!����!�א��2ض����������������� 

���وמ�
�	�א���6	�����-������..�د3	��M	��&��ن�אM/2	ص�وא�/وאXل�,�!�א�/��&�א����*����������1

�&��M�Nא���	���9��
�&����
،�و���ن�א�����د�א2<���!� −/−/−���ن�א���	���ل����ن�א��6	����&�א��

..�و,�	د��א�2ض����	�� �����.....)/��&��(א��%���"��	�
�ن�א����*���1د3	�وא��	� �א2<�!��������

�.Fמ�א��6	وض��ن���ل�א��
	��Dא���دد��

�א −٨ �5-א ���������:��� ������� �א[#! E3وא���� �F� �وא�;/:<�.. ��3��#� �א[#! وא���
���8�3��E+���5..��9%�����,ض�א���א�������	א��=�>?�>g���¦א�. 

 ....إال أنه يف غضون عام 
دون إعالنه إعالنا قانونيا (فوجئ بأن المستأنف ضدها قد أقامت ضده 

بزعم أنها تداينه بمبلغ .. مدني كلي دبي ... لسنة ... الدعوى رقم ) صحيحا

مليونين وخمسمائة ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة ( درهم ٢,٥٢٨,٣٤١قدره 

مدعية بالباطل بأن هذا المبلغ قيمة إيجارية متأخرة في ) واحد وثالثون درهم
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وذلك رغم علمها اليقيني بعدم صحة ذلك لكون األرض !!  ؟؟حق المستأنف

فإن المستأنف في حيازتها ، وأنه لو كان هناك ملتزما بالقيمة اإليجارية 

 !!.ضدها تكون هي الملتزمة بها دون غيرها 

 وبتقصي املستأنف لألمر .. هذا 
��2ض�א����دא�!��..........�(����מ�
��*ن�/����&�� �	���.����د���	���.�د���و�8)�א��	����&�א2<����&

..��,��	�א.���!�د
�!��.... ���& ....��د.��Uذא �
��מ�..��1	��&�1د�א����*���1د3	��


	�%�מ�
ط�د�����&
��ن����ن�א���دא�!�،�و,�زא��9	�
�ذא.�א��
�����������D)�א����*���1د3	�(�ط	�

�&��F	����&�و�/���ون����������(�د���3מ�٢٫٥٢٨٫٣٤١ א��ز���وמ�و���د�#�	�����Mو��ن�و�����

�&�وא%د�وF:Fون�د�3מ���	��
و�3و���	����Nد�<�%&�د"�	ع�א�����*���و�ن�א����ز��&���������������)�و��


	�7�	��3!�א�/��&�א����*���1د3	�.�

 وجتدر اإلشارة 

بطرد املستأنف ضدها من العني ، .. يف الدعوى األخرية بالفعل إيل أنه قد قضي �

ومل تدع عدم انشغال ذمتها أو أن املستأنف .. وإلزامها بأداء املبلغ املشار إليه 

 :وهو ما يتأكد معه ما يلي .. هو امللتزم كما مل تقم بإدخاله يف تلك الدعوى 

�YوT:��2���%,�2���(Fن�אT��....���������....��L�������lز���������������#
����D�DT�..��������L�>����Eא���א��C~��$ن�א�T�'&V�E5و

T%�:<�د��&�6א��w!د�����..��-�����..��&ز�iא	������+����5
��5���+�i,&�-��	..�א��������	��3&���=)��"�(و������+����א�

�)�.אT��8�Fو�א	��;���r[,ض
������V:��*!��,�ذ�	�2א(Fن�ذא'�אT��..�����'��VQ�L�����lز��������%

�M!���ST����Tو�����������#�..�E���5و�������G�����w	א�^����Tن�א	
�L�p7�������#ذ#�������א	�������������)��د,٢,٥٢٨,٤٣١2�����5(

��<�..�ذ�����Tن�א[�C����K#�i!��Hא��Y;���ع���..�+�����5Vذ�Qو
�EB%��K����Y;�ع���[,ض��p��Lא	������+���5
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�)�.א	�^�א	-�&,(����א�C��KI��3#א��Y;�ع�
���u��V:���������������5��+�������	א�����Y���T&ز���ل�#"�א[��&אل���(�!�

����^����Tن#����:u���������	א�G����wg���L��3%�K7���Dא�>��V
�E5��3�#..�ذ���������������������	א�������������T&����ن���-*�א�(�!�

���K&ق�����ل�א	��������������h��5�+�..������>��x���%�>���(�
�����SدQ������3�������#�K	א�����&�6א�L�)�2��%,�....��������....

E�����'א,����Q�(�������E��BK=ن�T�E��������I����#א��Q�>���xو
�5�+�..��;g����3�Tو��#T����ن�ذ������C$�..�����=!�<�,א!�%Q���$=

����^��Lذ#��א	����;#��:u���3��K�T���3$�م��#.�
��#�������Kgم��:,א�$�������X�"��#�������=����:���..��������	א��Tن�א�(��!�

..�+���T����%��5د���S<�א��º��qوא��������������Eא	����������
#����"�)��$������Qزא�������א	������������g������:���)���E:<�א[,ض�

�����Eא	���^������وא��;�وض��q!ض�,د��5	��)���3..�א	�������
��iد��	����3�;�������3..�א����>�&�D�2אV�..������3��r�;��g�>و���
��E5�9,د'�א[,ض�	��)���3،�و��D�E�5�Yد'�������(���&א'��

������W&�����������	�2א�D�����3��K��E5�Yو�،����א@��,=:�Kא�
��.)5&�א[#!

�����#�S:�������"��#��5���+��������	א�������א�(��!�(g,א����#�����Xن�T�
��_�wST�..��=�Kق�א���;gא����¡����������S,�	א����%�;gYא�"�#�C−

/−/−������^��������א	��������#(g�L�G�وא���-�M����ن�א����
�������5�)�T��%ن���א�¦��E����Q�Lزא���א	}5���..��iد���Q�2V

�����������������3(��	���3gم�����د&K��D���3ق������;gא�E�����3��Qא[,ض��..
��C$;g����3�T�YQ�..�2Vو��<����r;��g[,ض��$�D�i�&א'�
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�!.��Lذ#��א	������؟�E��gא�K7�Dق�#�C��Kא��;���3
و%�`�א�6ق�א�ط��"�ن����!�א���	��ل�وא��6	�����Kن������������..�و�ن����&�א�و�	��C��6&�א�
�	ن������ −٩

�!��"�	���9��
�و%���`����	מ�א������*���
�����6ذ�א��زא�	���-�−/−/−א��6	����&�א��%������

,����ن�א�/���&�א�����*����1د3	���د�����������..�
/*ن�3ذ#�א��6	��&�،�و
/*ن�א���	��ل����9	����������

"9و�א���2א��ذ��%�دא�
	�����*����%�و�,�	��&�د��وא#�א��
��د�������������������..�M	�6.����&��	���دמ���

�!���	�
 א
�O	�Hא�%�מ��-�

��YوT�:������������¼,��	א�Eא����א��L!xم�����	א��K$א��kD�;gو�k���'�V��−/−
א	�������+�������5(و��Qאم�א�(�!������..�و��Qد�iא�Fل��E�Q#����ن������������

������(�������*,��%�^����#���&ن���(�#���&ن�د,��٤,٥����2�5!د�#�$�,T�����و ��:�8
��������)����Tد,�25�������&��Kא��i�8�;א��r#�������:��١٢�٪���������=&�D

�.�Jم�א���אد�
�������V:�������*,���%�^��#�������:���Mد���g+�������5ن���������	א��������אم�א�(�!�

��Cא��$&=���"�����Kgא�(!����"��E�&��#�"������-�;�gد,���25"D�E��
�E+�Kא���p�����:$�Dא�i_�DQ�"��3و�g�#א���א�

��u��V:ل�&y�r#�،�i�#א���z�$gTم�و&D!وא��'�����Qאم�א�(!�����	/!و
����;��9��Cl$	����2�;�ذ�א(Fא. 

..�و�دמ�א����*����	"&�א�����دא.�א�دא��&����!��%����-�"�!�ط�
	��-����6&�א��ذ����������������������


�-�א����*���F��	��!6ن����	*���1د3��ز.�א�/��&�א���ل��
�.و"!�א���	

�����������iT'�����5-א�و��Qن��gאول�א����&�6א	����� −١٠�..����������H,א�����:(~��%�B<���א��
�������¢�Eא[و����−/−/−�E��������{���S�zא����������..���-�����iא����&א,د��[دא_�א	3:���

�2��(Fא�..���������;�������l����E���Q�����3��#�����=,&#�#�L�p��;Sא����%�{T�YQن�א�������א|��
��وא���u<���[و,אق�K�K7���..�iT�� .وTودع�Kg!=!*�#���א���&�6א	
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  املستأنف إال أن قدم مذكرة فما كان من

 باعرتاضاته علي ذلك التقرير 
�د�א���6.��ن��� �א����א1	.�و�<د�.��9��%	�
����&����������..�,���ن��%��&��ول�د��&�������

��وא��	1!���طو�-�−/−

 حكمت احملكمة 

�E��	א�>#��Tא���&�6،�و�����	/!و��'�و#�^�)�א	�����������(�!
�i�#א���z�$gT�C��K#�25,د���T.��

��������H	1*���3ذא�א����ل�������..�و%�`��מ����ض�א���F	א����	��"�د�ط�ن����-�
ط��ق�א���

وא���!��..�����دא�,�!�א2��
	��א��وא�د��
	���ذ����א�/�	�%&�א���د��&����	מ��دא��&�א��%���&������������

−/−و
����&��..�و
�دאول�א�����	��"�!�����	�-����..��<�מ�א����*�����!����&��	�و�د�"�9	��


�������ون����������������<د�.��دא��&�א��%��������−/Mدא�����	
&�א������	"�&�א���و����%���	�����9د�	�


���א��	
ق�M*�����!�������א���.�א��	א��دא�!�وא���א1��>	���`%
�-��9�.�

وقد باشر السيد اخلبري مهمته منتهيا إيل نتيجة مواكبة .. هذا 

�لصحيح الواقع واملستندات التي ذخر بها ملف التداعي
����א�/��&א��p�������I�zو��5&�א[#��!�א���-�=�M�����Tن�����H����%�Eא[و�������H,�2א����(

�Eא����������������L�9�/;gد��O!)���M-א��7&�א��E����������8وذ��q�Q�G�x������:���
�א�د"�����	ع

�

يصمم املستأنف علي مجلة ما أورده بالئحة االستئناف املاثل واملذكرات املقدمة : أوال 

أمام السـيد اخلبـري ، وال ينفـك عـن منه سواء أمام عدالة احملكمة املوقرة أو 

 .التمسك بكل ما ورد بها 

�
�
�
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ثبوت أحقية املستأنف يف طلباته ، وذلك من خالل دليل فني قاطع هو تقريـر : ثانيا 

 والـذي انتهـي -/-/-اخلربة األخري الوارد لعدالة احملكمة االستئنافية بتاريخ 

 :ذلك علي حنو ما  يلي و.. إيل نتيجة مواكبة لصحيح الواقع وصريح القانون 

دא�&����..��&���
�<د�.��دא�&�א��%��&�א��و����%��	�����9د�	�
��P	د���������� −/−/−و


�����ون����9-���!�א��%و�א��	�!�Mوא��دא���،���
Mא2و�אق���:�

���א�jא+�'�א	���������Kg�E!=�!�א|�}�א	�����L�zא����&����������6 −١
�� .א	��T�iT#�م�א�):��א���Yא�8

٢− ����$�xو����ن�#���%��م�����������������������ن��،�Eא����א��L!�x�����אgY;�%�'�א	�#
�g�C�;���-�א���א#������gא��$�%�=����،�و�����ن�#����Qذא�����ن������D�L�O!��x�C���

�������������k=,�������:3�م�����	א���K$���9"�א�=��Kg���%א���אع��L!x−/−/−ن�Qو�
�C=�Kא���k=,�g��ن�ذ���. 

٣− ������������/Kא����و���ن�ذ��،��g�#א���א�-�;�g�L�!/%�M-א��O!wن�א�������E����{
 .و��Hא���7=��

٤− ���������������$�xو�،�!�S]א�O!�wא��G����,!+���!wא��"#��=T�z�<Tذא�Q��#ن�����
�.א�Q�,!Bن���ن�،�و���ن�#�Kא,�א��$&=��א���!����


������9-���!����ل�و�-���������..�3ذא���Mد�א���א���/	
���ز�	�
	��*�و��&�א�وא�د����..�و�د�


��	�%�מ�א������9د��وא����	��ذ����3	�����..�������	
�دא.�א���د���&�,����-�،�وא7"��	د�������/��9دא�


�������زמ�
�*ن��������������.....�א�وא�د���-��ن�/��&�����Mد�א���ل�א����	�
،�وא��!��ط�.�א�/ �
	����ن�

א�/����&�א������*�����1د3	���3!�א�ط�����א����Mل�
	��زא�	���-�،�و���ن���Fמ��%����&�א������*���"��!��

�-�	
�ط�

  كالتايل اخلبري السيد إليه انتهي ما ونتيجة 

 لسيد اخلبري يف البند األول قرر ا
(.....) بخصوص التنازل عـن قطعـة األرض رقـم " تنازل عن منفعة " أنه بموجب عقد �

العامــــة ) ..... المســــتأنف ضــــدها(موضــــوع الــــدعوى ، المبــــرم بــــين كــــل مــــن الطــــرف األول 

 ، بـأن تـم االتفـاق بـين المسـتأنف -/-/-بتاريخ ) ..... المستأنف(والطرف الثاني ) م.م .ذ.ش(
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موضــوع (.....) علــي حــق منفعــة قطعــة األرض ) م.م.ذ.ش/ ..... (مســتأنف ضــدهاوال/ ..... 

  .-/-/-بتاريخ / ..... المستأنف /الدعوى إلي الطرف الثاني

 ويف إطار بيان الطرف الذي أخل بالتزاماته.. هذا 

 قرر السيد اخلبري 

����K��MT�C�l�g�L,�و�&�H&د�#�E���8,�,&�wو#����T�!Hول���������������� $�Tن�א@H!א_א'�א	�
�����=��G�wא��D!אج��3Uد���iم�¬��$�����T�Eن�=)�&ن�א	����H!�א[ول�%�����Dد��������������������E��Vو
��������������א���Yא#�'�א	����������و���א	w&,�א�!�����E��8=��2א���D!אج��3�Uد����iم�¬��$����
����C�K��2و?&=����K��Cא@���,��ST�!H����#�E��Q!�،�و��������E���ن�����Y#�"�א��O!�wא[ول����������������

����−/−/−�r�%&gא�$�r�#��Kא	�����������,=����������k$���)�א	������+�*�(�x��I��.....ل���:(��DY
��א[,ض�#&+��&ع���������$w%�C��=&?و�C��K����א@��H!א_�وא����D!אج�وQ>���א,��3��Uد�����iم�¬��$��

��א[,ض��/�.....�א�����&���6:����������$wK��O!��/א���C�l���g�"��#��������	:)"�א�������وذ���
����ن�א@9��Sل���§����9l��D�L'�دא�i!��8א[,א+���Eوא[#��9¨�،�و��5-א�������«���Eو���������،

��3����E��	ن�#"�א&(=�/���!U.....م.م.ذ.�ش.��

 وتعقيبا علي هذا البند�������

����د�"طن�,�!��ن����א����Hل�%�ق�א����6	ع�����Mد�א���ن�א���E1��

�ن�א����*���1د3	�,�!�א����*����
د��
P��א��H���א��M	ذ#���ن���������

��&��

��ل�א�/����&�א������*�����1د3	�،�و��3و��ن�����وמ�
�M	ط��..�.....


و<���6-�א��ط���و��(��<���د������ن��د����-�/���9	د��
����دמ���	������-��

!�����������!������	زل�א�/�����&��<���	��Eא�������*�������ن�%���ق��)�א��

����%�ق���9	����.....�%��`��ن�א�/���&�و"��	����	��د3	��������������C(א���6	ع��

����C�����&�����ن�א�������	و����دמ����&����
א������	زل�,�����
�وא"����&���	

�)�.א��ذ�و�
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 وحيث تقاعست الشركة املستأنف ضدها

 فهو األمر .. عن ذلك 

	��زא�	�9	�و,دM	�9	�א�Oش�وא���د��س����!�����������	9�:M,د��N���א�ذ

��-���
	����	9��1
-�
*��9���%	�"��!�א�����	زل�و����	9�P
א������*���

����&���%���&6�	M��	
��ذ� �"��د�����د.�%����א�����*������������..�وذ� �

����!���%�	ل�א��6	ق�ط�"�!�א���دא�!����!�א���	��ل����������(�ن�א��طو��א��

�_�N)�-/-/- �ن�א���د�א���	3����V	1�"ن��دמ�א	�1�.�

 فقد أورد السيد اخلبري يف البند الثاني .. وللتأكيد علي ما تقدم .. هذا 
  وذلــك لالســتعالم عــن -/-/- ، -/-/-بتــاريخ ..... أنــه مــن خــالل انتقــال الخبيــر �

قطعــة األرض موضــوع الــدعوى ومــدي إمكانيــة قيــام المســتأجرين الحاصــلين علــي حــق انتفــاع 

 -/-/-بتـاريخ ..... بالتنازل عن هذا الحق للغير ، وقد استلم الخبير الرد الـوارد مـن ... ..من 

ـم يقــدم أي مــن األطــراف المستـــأنف  ـين للخبيــر بأنــه ـل / ..... ، والمســتأنف ضــدها/ ..... ، يتـب

موضـوع (.....) لتحويل األرض رقـم ..... أية مستند يبين مخاطبة المطور الرئيسي ) م.م.ذ.ش(

 .أو إصدار شهادة عدم ممانعة لنقل األرض موضوع الدعوى /..... وى باسم المستأنفالدع

  الشركة املستأنف ضدها لوهذا جيزم وفقا للبند السابق بإخال

 بالتزاماتها السيما وقد أورد اخلبري بأنه قد جاء 

��/��������%�#��<�א	��������+������5.....�א���&א,د�#��"��Lא���!د���!��U)�.....م.م.ذ.ش�(
��I���x�.....��k=,���−/−/−������������=�J�2��=ن�T��w=!�U�!ST�!H���#�E�Q������p��C=&7א	�;$

���E�Q��K$٨٥א�����،���D����������G��wא�����,�©����T�YQ���C�وذ����[ن�����Kא@���,�%���©�����.....�#�"�%
�����א	��ز����'�א@��,=��������א�i!8א[,א+���Eوא[#��9¨�و©�א9���Dم������������C��%�"��#�������

�/�.....�.�Eא[,ض�#"�%�Cא	w&,�א�!��8

  وتعقيبا علي ذلك    
يثبـت ..... .. من خالل اإلفادة الـواردة إلـي السـيد الخبيـر مـن فإنه �

 يقينا إخالل الشركة المستأنف ضدها بالتزاماتها لآلتي 
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١− � �א����س �א��طو� !�,� 	9��� �א����ل �א�Mط	� ��ن (.....)�!"

�	ن�����,��	�-��
ل��%����א���د�א��1X�....�_�Nون��	מ�

−/−/−����� ��	ن `�%� ،� �א����*�� 
�ن� �و 	9��
� 	��"�

�!����א�� �א���	��&��ن��	���א��طو� ��دמ �א��<دא� 	9���


ل��ن���מ�א���	�د���Cא����*����. 

��	���-��	ن��������9	�א��<دא���دמ�א���	��&��
ل��ن� −٢

� �א���	زل 
ل	��� !��� �א�
	طل(�%<ل (�	��� ،� �א����*�� �ن

� �א���6ق D�	
�א�� !��� .�>%� ��F	�!�و��9	 �و
�د 	9���

��ن� �א���	��& ��دמ �/9	د� �א��<دא� ��%و !���� ��وא.

� !����א�� �א��طو� �وאM7:ل�.. �א���& Hو�
� ���زמ �ذ�  "Pن


	���زא�	.��E1א�وא. 

٣− � �3ذא ���Mط	��.. �1د3	 �א����*�� �א�/��& �,��	ل ��ن و%�`

� ��	מ �1Xون !"� !����א�� �א��طو� !�,� �ذ��# �א��	� �Xמ�....

���د K�6
� �א�����! 	9����!����א�� �א��طو� C�� �א2<�! 	3

� ���מ �א�د�و8 !"� �א�<	د� �א�%�מ �M:ل � ....�ن &���.... 
� !
�د !��� �,��	�א. �و��9	�.. �א���& Hو�� ���Nد �ذ�  "Pن

�-��Mد�� 	��� !����א�� �א��طو� !��� �א�Oش �,دM	ل %	و�.


�	���!�א����*�����. 

 قرر السيد اخلبري بأن .. ويف البند الثالث 
 ، إال أنـه لـم يـتم -/-/-م ذكـر االتفـاق فـي اإلنـذار العـدلي بتـاريخ يتبين للخبير بأنه ت�

تقديم أية مستندات من أطراف الدعوى للخبير بخصوص اتفاق الطـرفين علـي التقايـل ، وبالتـالي 

 لم يتمكن الخبير من تأكيد ما إذا تم االتفاق علي التقايل أم ال 

  وتعقيبا علي ذلك    
ذ�
دא��&�א���زאع�א��	�Fل�
�*ن������������E1�ن�א����*�����د����� ������������

���F&���	���ل����ن�א�����د��
���מ�و���מ�א����6	ق������-�
���ن�ط�"��!�������


�&��و�
�����دא.�%���.�����������..�א��دא�!��	���	
�.
	F���Xن�	ن���و�
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,�����ن�א������*������د����	ق�א��د���د����ن�א2د���&����..�
���ن�א�ط���"�ن��

و��� �א2د��&����!�א��%�و��������..�א��	ط�&�وא��	ز�&�
و�ود�3ذא�א���	�ل������

�.א��	�!�

  األول الدليل �

��<�#��"�א	��������Qزא�����א@�(���_א'���Tن�א�(��!���א	��-��x�i,&
���������Eض�א����א�,T�E�����3���������3..�א�¦�%�م��g{������3��H,Q�2��=�����

������3(���#�E�Q�E����������9�$..�א[و�����K_��..�و5&�#��%���א	������و%�م�����
��K$א��"��C=�Kא��.�

  الثاني الدليل 

א	��������وو+��$<��Tن�א�(��!���א	��-�&,����g�i:<�א[,ض�#��"���
�E��5�>7א������i�8���Fوא	��;$���������3،�و������..�=�������3�����5��<Tو

..�Tدل����Eذ���#"�Tن�א	����%���T%��م�+����5د��&�6א��w!د�����������������
����ذא�����ن�א[��S}���5&�א���8���F)���ن��..و��=�E��������3:Kא	��������

א	����%��x�G�x!د*�T�&5#��وx�G�x���T!د�א	�������+����������������5
����rx���%�C=$����د������ن�ذ���������iز������L�>�����ن�א[,ض�T�E���

�.א	������+��5

 كما أن الثابت

������������Q�,�)	د�א!w�2א�(��-�;�gو,אق�T9ل�S�"#�..ن��T���B�=�����
��3��א	��������+�����5¬��������م��������3�����<��Hא&#�L�©د�!��wא�

�.א��i�8�F¤,ض�دون�א	������

 وبثبوت احليازة للمستأنف ضدها 

<�=�r#�>�=�Kg��3�������Kא	������u=�����¼,�	א��K$א��"������−/−/−�
�.و����Tא�Fل�	����ن������
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  الثالث الدليل 

���������������������T�"�#���!�wא�����א�_��+,�C�=�Kل�א��&�/��E����^��Tو����
��....���Qن�,��rא���&�6,�����2%����....�E���'א,��Q�..������	א�"#

��g(!�5-*�א�(!���#�"�%!=�T�Gو���������..�+��א�(!���א	������+�������5
�������<�����LزT�����3gو�Tن�א	���������T�E����Q������$��&���5ن�א[,ض

��������3�����K7���	א�i!H]م������	و�א���אT�،�����8�F�����2..�א�V�"�#و
��������3����:/S����S���2دKg�..������������©���%����T�¥��K$�:���3א����������وذ��

��:�����3:��−/−א����C=�K"�א�$��Kא	�,¼�.�

  الرابع الدليل 

����rא�����&�6,��2��%,�E���������....�Tن�Q%���אم�א�(��!������....�E����#
�E�����..������א@��,=����:�K��������D�9����*���=Q������w#��������	א����+

�i!S�����	���������7(א���<�E�&�����%9ن�����Q�����3�������9�Qدون���وذ����
��*�+�E�����2(��E������/7�Dوא�..�(���7�<�E���Cد���^��T�&�

�������������������#��#���3�T�C�=�K���2ن��5�¥�$#-א�א���$g��3�Tو�،��K$א��"��C=�Kא��
��א�$���Kא	���C�=�K����و%��,*�������!د�#����g:���#"�א	��D��I������

����..��#�����&ن�د,٤,٥��2���5�����x@א�i,&�-���	אد'�������&א��5א,�����
��3�#�C��وא�������	ق�א&K�.�

  اخلامس الدليل 

��g����زع�א	���������Lא��T�..�C��=�Kن�א�(��!���א	��������+�����5
�����I:���א	����������(�[��K=�2��$g���3�������−/−/−�"�א�$��Kא	��,¼���

����Tن�#�"����..�"�Tن�5-א�א�$�Cx����Kو���;������K&ن��������#)�#�S!א
���"�#���������K��}�א	�:&�����א����زل��"���pא��Y;�ع�I�YQ&א

���،�وQذא����ن�������א�$�����C�$����¬���Kא	����،�و����g�����#�&5م����������������$#�
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�������w�Q�2�����_���BK�����������%�¨-א������������	و��5&�#�����:���<�..�א
�.���%!א,�א���C=�K,+�_א�א�(!���א	������+�g�E����5;�د=�

  السادس الدليل 

�������pא�����Cق�א������D�'ذא�L�&5و�..��������E����Gن���������T����
א�(!���א	������+����K��C�l�g��5א�����زل���"����pא��Y;��ع���������

��-����..��و�r�#−/−/−������9x����,��<�YQא	�������وא	��,¼�������א	�م��
�>K����Kوא�

��K=�2�$g��3�]א�_�+,��K$א��"��C=�Kא���E����3g�#��������9אS����.�

  السابع الدليل 

���������"���C�=�Kد�א��&Hو�E;��"��'�l���5�+������	א��Tن�א�(!�
�������������א�/�!���..�א�$��Kوא�-T�M��*�א	�������Lد�&א*�א�!א5�

������������K�����6&אز��{!�א���&H���2م�����E�(U�r���3��L�±Kد���د
��3���C/;א��

  الثامن الدليل 

���....�&T���2%,�6ن�אF)�2א�/�د,��Lא�����������....���E����'א,���Q
��Eא#������������3..د���Qو�E+�#��5"����א����א�������	د�א!w��,א�/�د

�����i!S���	א����א@��,=��:�Kא[#�!������..����دא_�א��i&�%و�����lز��������%
��������������i!�#��3��)%��#ز�&���Y�¦א���C8��	א�$�=��#"�א�L�����EBK	א

��M!ST�..��������������	א�����Lذ#�K7���	א�i!�H]ن�אT�'&�V��3:5T�����
�����������������r....�+����5)&���3א�i�8�Fوא	��;$�����$��#�"���א=�,�����

�L�6&د������3....�א���!w�2א�(��-�;�gو����.�
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 وثبوت احليازة وااللتزام بسداد األجرة 

 يف حق املستأنف ضدها

����'���E8�3��2(��..�������������K$א��"���C�=�Kو«�א������Eزم����H�Cد��
א	������وא��Y;��ع����������3وאjDدאد���5¤,ض�#"�����−/−/−א	�,¼��
��3��!$I.�

 ومن مجلة ما تقدم 

	ط��ل����%��1!�$��	�3א��-�����.��
F��و���ود�א���	���ل����ن�א�����د�א���ذ

�.א
�دא��H$�א���دמ��%��&�א�/��&�א����*���"!�,
�א�-��<:�

 يف البند الرابع و.. هذا 
ـعـدم  الخبـيـر ـبـأن المـسـتأنف ـقـد تكـبـد خـسـائر ولحقـتـه أضــرار مادـيـة ـمـن ـجـراء ـقـرر الـسـيد�

.. وفاء المستأنف ضدها بالتزاماتها وذلك بموجب إيصاالت ومستندات قدمت أمـام السـيد الخبيـر 

 وهذه المبالغ التي تكبدها المستأنف كالتالي 

 البيان  المبلغ
  .-/-/-مبلغ مسدد للمستأنف ضدها عند توقيع االتفاقية بتاريخ  ٤,٥٠٠,٠٠٠
 .... .وعام .... م مبلغ إيجار لقطعة األرض عن عا ١,١٥٨,١٠٤

 .قيمة إنشاءات قام بها المستأنف علي قطعة األرض  ٢,٣٨٦,٠٠٧,٠٩٦
 .قيمة إزالة اإلنشاءات من علي قطعة األرض  ٢٦٦,٠٠٠

 اإلجمالي  ٨,٣١٠,١١٢

مبلــــغ قــــدره / ..... وعليــــه يــــري الخبيــــر اســــتحقاق المســــتأنف 

اـئــه ثمانـيــة ملـيــون وثالثماـئــة وعشـــرة أـلــف وم( درهـــم ٨,٣١٠,١١٢

وذـلـــــــــــك نتيجــــــــــــة إخــــــــــــالل المســــــــــــتأنف ) واثـنـــــــــــي عشــــــــــــر درهــــــــــــم

 .في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ) م.م.ذ.ش..... (شركة /ضدها
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 ملا كان ذلك 
�%�1!�$�	�3א��%���&�א�����*���"�!�ط�
	��-�و���	מ�د���ل�"��!����������..و�ن����-��	����دמ������ 


����א�������M2..��	ط���C!�ذ� ����Mط�ن�,��!�%����&�א���زא�����..�و3و��������א�"��
�.���א��ذ	F���	��"ع�و

و3و�א���2א�ذ�����Nد�א�����*����*���د#����	�و�د�
�	��������$��א����������������..�
	2و�אق�وא�����دא.���

�C%���&�وא�وא����	9�

%	F-�و�وא���&�:��.�

التأكيد من خالل حقائق قاطعة وجازمـة علـي عـدم قبـول الـدفع املبـدي مـن : ثالثا 

قة الفصـل فيهـا ، حيـث املستأنف ضدها بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لساب

وفقـا للحقـائق ..أنه مل يتحقق شـرائطه القانونيـة ، مبـا جيعلـه جـديرا بـاإلطراح 

 التالية 

 

  األويل احلقيقة

أنه منذ فجر التداعي ودفاع املستأنف ضدها ينحصر فقط يف الزعم بعدم جواز  

وهـذا يف ..  مدني كلـي .... لسنة ....نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 

حد ذاته يؤكد عجز املستأنف ضدها عن جمابهه الـدعوى الراهنـة موضـوعا وسـببا ، 

وهو ما يعترب إقرار بكل ما ورد بها من حقائق عجـزت املسـتأنف ضـدها عـن النيـل 

 .منها بهذا الدفاع الغري صحيح 

�	.���	��ل�ط�"�!�א���دא�!�����������������..�
دא�&���FP
"�د�����.�א�د�و�8א��א��3&�
��O&�א�%��מ�


	.�,M:ل�א�/��&�א����*���1د3	�
	��زא�	��9	����	������������−/−/−���د�א���N_����ن�א�F,و�،�-M�"و�

�<��	��א������*���
	��د���د����ن�א���12א��א��	د���&�وא����و���&�
���	�����زמ�א������*�����1د3	�������


�����א����ودع��������#�������א����دא�!�����MNא���..�
��	���و�ض�Mد�א�����د#�א�������و��3و�א�����2א���ذ

)�K��	���

���	�����Nد�<��%&�����	��د�א������*���"��!��������!�א��%��و�א����	�)�−/−/−�،�-���	�
���

�:و3!��	��	�!�..�د�وא#�

�Tن�א�(���!���א	���������+���������3K��"���#���������5א������א_א��:أوال 
א������زل����"�����pא��Y;���ع�א	:���&�������#��"�א	������������

�E���<]א)�r��:���#��"�א	���������.....)������������K�I�YQ&א
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و,�����2ذ�������3��U�..�(������Kد������iم�א	:��$�����(א	��-�&,��
�#���rא	��������،�و��5&�#�����−/−/−���!,'�א�$����Kא	���,¼��

��א	�������+�����������������5��K�Tم���$����K$9ن��5-א�א�w��م��
�.�Q�L!א#��

�Tن�א�����K&ن�=����م�א�(��!���א	��������+��������C�l�������5:ثانيــا 
��r#��5�K�−/−/−�����C�l��g�2�Vא	����א[>��Eوא	��,¼�������

�و�5&�#�������−/−/−א�$��Kא	�م��/�.�א	�������وא	��,¼��������
�g���������&��%م�����������..�����L����3��K�Tم������Gوذ���������

��#�"�א	�����������������������K�א����زل��"�א@��,���I�YQ�{�q&א
�:�rد��Kg����3����Eم���7/�&ل��������Eم�����������(�!%T�¦א�

�).....א	:��$��B��L�YQ&ن���م�

�و#��"�9��Sل��−/−/−������Tو�����K$������Kא[��S}�א	���,¼����:ثالثــا 
��"=�������p���CKא��Y;��ع�������g���#������Mم�א�(!���٥���،�٧א��

�YQ..א	����א[>��2D���Eא	������Tو�#�"�=$�������-��������������
��א	���������(�����Kg����3�T<����"�ذ����������w#م����$�������
�������3��E��g��:����-��(���������3��K�Tم��$�����K=�2�$g��3�]�C�

�����������9SQ��)�(�D���-��2ذא���Q����	ن�אTא����زل�و�L
M-وא�������א��ºq��3وא�g�#א���א_א������א���������SدT�.�

�Tن�א	������%��א�r#�p;gא	������+��E����5א���������C=�K:رابعا 
������_���������G����x�E(�و%����م�−/−/−����"�א�$�����Kא	����,¼���

��3م�א	���Eوא	�(�½'�א��¦�%��م��������������3)�א	������+���5
�2V%��م��!د�E��Q���5א	�������+���E���..�������������r�#��5א[,ض���
�x!د��5#���3وא�¦���<����r�w#�....��������i�8�Hم�
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�E�<]א����	א�.�/��,�<�E8�B%�2(�.�

����"�א�$��Kא	�,¼��������:خامسا !wא��C=�K�����T�−/−/−������#�&�5و�
����K$א�א�-��������������$=�..�����#�E���Q������Fد�א&��$gن�T�G���

��gد���:������K����Cא��$�%����و%��������>�����٢٧٤�،�٢٧٥�"��#�
�������و,���2,د�א	�������א[,ض������..�%��&ن�א	9#��$'�א	����

E�Q���������������#��������8א��T�YQن�..��א	�������+����5¬���=�����و
���������3��Q��א	��������+��������g����5م����!د�א	����^�א	����:

��K$5-א�א���D��I�..��3g�#��������9אSو5&�#����م���.�
�%&�א��د�و�8و��ذ��א.�א�����*���א���	
�&�����..�و��	���دמ�����-����:
..�و��X#���	�و�د�

)��9	�<دא3	�
	2و�אق�وא���	�ون��(�א��א�3&���!���	��د�و%�	�ق���������E1و
�:��H	מ���	מ�א�د�و����8

��������M2א���
M..�و��د�ذ� �������א����������������������	&�������ز.���ن�א���د����!���د�����	*����1د3���ن�א������,

%�`����9	���מ��%�	ول�א����ل���ن�����&��3ذ#�א�%��	�ق������������..�و��	���د�,��א�א���9	�
<%�-������..���دמ��


���دמ����وאز��$����א���د�و��8���	
�&�א�6<��ل���)�	ز����(وא2���	��د�،�وא���<���.�"���ط�
��	��ول��

و�3و�א�������2..�و3و�א�د"�Cא������Oط
ق���	�	����!�א���زאع�א���א3ن�%��
�	�����د��%��	������������������..�"�9	��

א�ذ����Nد��%��&�א����*���"���	���
�وא�,���-����C,ط��א���Vذ����د"�	ع�א�����*����1د3	������������������


	�)��%ل�3ذא�א������(�	�.�

  الثانية احلقيقة 

عدم جواز نظـر الـدعوى لسـابقة ) بزعم( من املستأنف ضدها أن الدفع املبدي 

فإنه دفع غري صحيح ..  مدني كلي .... لسنة ....الفصل فيها من خالل الدعوى رقم 

وذلـك .. مبا جيعله غري سديد متعينا رفضـه وااللتفـات عنـه.. وغري منعقدة شروطه 

 .لألسباب اآلتية 
�

�

�

�
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�
��א2ول�א��

������%���
-�א����*���1د3	�����%�`��ن�א�%�מ�א�ذ�T�..�����������*���א���&�
�X�!�"א�Hدא��
<د��א


ط���ق������������������)���دמ�,�:�-��	�و��	���(�-��:�P
وא�����	"-���מ���
�ل�/��:�%��`�ز���.�א�/���&�

���	��و��ن��Fמ�"�Pن��3ذא�א���1	����H%��ل���F&�%���&�"�!�����������..�א��/��و"و�.����-��وא��د�א����


و.���	1ل�Fאא��زאع�א��א3ن���دמ��	"���	/�9�	9!�,��-�ط�"�-�و�����

 بادئ ذي بدء 

�−/−/−��C=�Kg���T"�א�$��Kא	�,¼������..���ن�א�T�"#�>��uو,אق�وTو��Hد��ع�א	�������������
و%��م�������:��3א[,ض�~��������C....�א�!,���:��������و����א	�������+������r��w#�-��#��5م�����������������

7<�?<����ز��3gو��3��r;��gو����2Kg!د�E�Q��5#��)�3..�א��$�%��<Tو.�

  تسدد الشركة املستأنف ضدها ورغم ذلك فلم
) .....(وهـو األمـر الـذي حـدا بالمالـك .. القيمة اإليجارية المستحقة علي العين المذكورة 

ضـد المسـتأنف ضـدها بغيـة طردهـا .. إيجارات كلـي دبـي ....  لسنة ....نحو إقامة الدعوى رقم 

 ٕوالزامها 

نيـة وعشـرون ألفـا وثالثمائـة واحـد مليونين وخمسـمائة ثما( درهم ٢,٥٢٨,٣٤١بأداء مبلغ قدره 

 .قيمة مقابل االنتفاع المتأخر عليها ) وأربعون درهم

 وحيث تداولت تلك الدعوى بني طرفيها 

 ومل تدع املستأنف ضدها أنها مربأة الذمة 

 من اإلجيار ومل تزعم استحقاقه علي املستأنف 

 كما مل تقم بإدخاله يف تلك الدعوى 

ار صـــريح منـهــا بأنـهــا الملتزـمــة اـلــذي يـعــد إـقــروـهــو األـمــر  

بالقيمة اإليجارية المتأخرة ، وأنه قد تم التقايل عن العقد المؤرخ 
لذلك لم تدع بشأنه بثمه شيء أو تقـم ..  مع المستأنف -/-/-

 .بإدخاله 
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ط�د�3	���ن�����..�و
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��9	�"��!�א���د"�C(���د�!�����!�....������&�....������8מ�"���د���	���.�א���د�و..�א�����ن��T���%��1د�)�א��

و$��.����دאول��3ذ#�א����1&�,��!��ن�����������..�و�מ���מ�
�P:�-�,�:�	��	�و��	�<�%�%	��������..�א����*����


&��	�&��ن�א����*����X�!"�	9�"د��א�%�מ�>.�

وما أن علم املستأنف بأمر تلك الدعوى حىت قام 

.... لسنة ... .بالطعن علي احلكم باالستئناف رقم 

 استئناف مدني إال أنه فوجئ بأن 

المستأنف ضـدها قـد أعلنـت الحكـم االبتـدائي بطريـق النشـر �

وحـيــث اعـتــدت المحكـمــة االســـتئنافية بـهــذا اإلعـــالن للـبــدء ـفــي 

؟ ومــن ثــم قضــت بعــدم قبــول االســتئناف !!!احتســاب المواعيــد 
 !!.شكال 

 ومما تقدم مجيعه 

 �����T��%�3א��ن�א�%�מ�א��	מ�����%1!�$����-�
��מ����	�1ل�"�!����..���د�!����!�����....������&����.... �

%��`��ن�א�%��מ���..��،�و�מ����ط�Cא����*���,
دא�Hد"	��-�א��و�1و�!�"��-���������و1و�-�א�ط�"�ن�

��������������:��/��	���1!�
��دמ��
�ول�א������!"	��
��-�وא�����X�!�"د��>�!����	����زמ���..�א�
�دא


���دמ�����	�ش�و��	��1ل�א�ط���"�ن�"����	�אد����-�א������*�����1د3	�و���מ��������-������%��������

�	�9��
�.و
	��	�!�":�%��&��9ذא�א��1	�H%�	ل�א����*���..�

 عمال مبا استقرت عليه حمكمة التمييز من أنه 

����iد�	א������K���אF)�2א	��$��#�"����Qد�x�i!��������٤٩و�lن�����،�'�V@ن�א&��%�"#�
�������%�2(Fن�=)&ن�אT��3x��#�����3א|/&م�،�و���EBK	א����%��L�r�wא���אع��Lذא'�א	���

���������������iא,א���3$:��#�"�א�$�&د!K�D����3�3:��א�K�K��'!K�Dن�وא��!wא��º%��gن�T��$����D�DT�����#
�2(F��3א���C/��.�E�Qא	��%(���Lא	�����א�¦�

 )٧/١/٢٠١٤ أحوال جلسة ٢٠١٣ لسنة١٢٠الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
ـ مســـألة ة مــن إعــادة طــرح الـنـزاع ـفـي المـنـاط حجـيـة األمــر المقضــي ـبـه المانـع

المقضي فيها ، أن تكون تلك المسـألة أساسـية وأن يكـون الطرفـان قـد تناضـال 

فيها في الدعوى األولي واستقرت حقيقتها بينهما بـالحكم األول اسـتقرارا جامعـا 

�.مانعا ، وأن تكون هي بذاتها األساس في الدعوى التالية
 )١٨/٩/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٣٦الطعن رقم (

��و#��"���5- ����&��Kوא����8���BKא���<�א�&uא��*�..�������ª�2א������(F5!א�����ن�א�����E7��B=
��2%,�....�������....�������2�%,�����P�Dوא�،�E���E��#�....���������....�����E���#�O��P��Dא�..����L�,��/=��

���ط��������5-א�א�����אع���g,א����hد�&��Hض�و!����Eو�����،����#w!و������Lא�����&�6א�!א5��������#
���pوא���אع�א����..���K�	�2א(Fن�א����������������������!�wא��º%���gو�C�+��g���$��,��/=���*!��م�ذ

��א	��������،�وאF)���2א�L��P���DY>���,��$���م�%��&ل����������L�,���<�E8א�����Y�2א��(Fن�אT
�9(��U�O��P���DYא)$���د��	א����$�����$�!��..�(�����و����l�T����#�&��5א	�����������"�א����+���Cو#��%(��

�.#&+&ع��g��א���&�6

 وهو ما جيزم بعدم حجية حكمها 
ـدعوى ا ـي اـل ـاقش فــي الحكــم األول عـل ـة لعــدم التناضــل والتـن ـدعويين .. لراهـن والخــتالف اـل

وهو ما يجدر معه إطراح دفع المسـتأنف .. موضوعا وسببا ، وذلك علي النحو الذي سيرد الحقا 

 .ضدها وعدم التعويل عليه 
�
��א�F	�!�א��


�دמ��وאز��$��א��د�و��8��	
�&�א��������� �C"و��&��<%&�א�د�	ط�א����6<�ل���دמ��%�ق�א�/�א

..�"�9	�،�و�3!��ن����ون�א���زאع�א���	
ق�وא�%�	�!���%�دאن�"�!�א���
��وא��و�1وع�وא�M<�وמ����������������

و%���`��ن�א�
���ن����ن�א��2و�אق�א���M:��א���د�و��ن����ن�%���`�א����
��وא��و��1وع�،�"��Pن�א�%���מ���


-�����ون��-��F&�%��&���!�א�د�و�8א��א�3&�T�%א��.�

  من قانون اإلثبات تنص علي أن ٤٩ذلك أن املادة 

����#"�א|/&#��������������א[��>�/���:����lن��&(g�EBK	א[#!�א���l��'م�א�¦���ز�(�
�،���=!K5-*�א���K�=�Cل�د��&���YQو�)"�g�Y)&ن������א[�)�م،�و��Y&ز�%�lF5-*�א��
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�23�;�Tאع�%�م����א|/&م����L��،�23g�;<�{q�gن�Tدون��D�9و~�pFא'�א-��p�$�gو.�
�lF3-*�א�����#"��K�g_��;���3و�EBKgא�):�.�

 ومن خالل هذا النص يتضح أنه لصحة الدفع .. هذا 

 حبجية حكم سابق علي نزاع حايل 
�ن���ون�א�%�מ�א��	
ق�<د��"!��زאع��	מ�
�ن�ذא.�א�M<وמ���6�9מ�،�


	�،�و��-�"!�%	ل�����M�%د�3ذ#�א�/�وط�
و���ق�
ذא.�א�%ق��%:�و�


:���د��C"ون�א�د��.�

 )١٣/١/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤سنة  ل١٠١طعن رقم ال(

 كما قضي كذلك بأن 
مـتـى اتحــد الخصــوم ، والمحــل ، والســبب ـفـي اـلـدعوتين الماثـلـة والســابقة ، يـكـون الحـكـم �

األول حاز حجية األمر المقضي فيما فصل فيـه مـن حقـوق ، وتقـدير قيـام هـذه الوحـدة أو نفيهـا 

قضاءها في ذلـك علـي أسـباب سـائغة من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متي أقامت 

 .لها أصلها الثابت باألوراق 

 )٥/٣/٢٠١٣ عمال جلسة ٢٠١٢ لسنة ١١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����i_א�����i,���U@א�,���N+�����5%��������..�و��������������	א��T�E���Qن�א�(��!�
r���)�~���Cא��$�G���Kא	�x)C��V!���<�א������H,ول�دT����:(~���������Eא���

)������3g!�-�I�>���uא��7&�א��E��������S,�	א�−/−/−�����������S,�	א�i!�-�	-א�א��و�
−/−/−�������k=,��������−/−/−�،�و��B=Tא	-�!�iא	&د��#�K#�'!א�-	و5-*�א�

��������������¢�{��������א|#�K	+���5א������	א'�א����#��}���−/−/−(��
¬��..و%��א��;�<��g��א�):��א	&%!��i"�5-א�א����rو��g$!*�א�5:�#�������������

w�.9ن��C5���=�Y,دא���م������د��ع���5!�א�
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  أوال الثابت أن وذلك 

 اختالف الدعوى الراهنة عن تلك الدعوى السابقة 

 من حيث احملل واملوضوع 

	.�א��6	��Kوא���	�ل���ن�א����د�א����N_�����������...�%�`��ن�א�د�و�8א��א�3&����� F7�.����−/−

/−������������

	.��دמ��%��&�א����*���1د3	�"!�,
�אמ�ذ� �א���د�א
�دאHא�,��F,و�����&��
�وא"��&���	

�.و�ذא��
ط:ن�א���	�د�و�دמ�<%�-�א
�دאHא�)�و3و��	��מ��%د`(�ن�א��	� �

 خيتلف متاما عن حمل .. وهذا كله بال ريب 

 وموضوع الدعوى السابقة 

����������=,��Q����:�K������w:����5��+�������	א�"��#���#�K#�>�����¦����3)�����2(א�����,��<
����3�����3%�K7�D���'���E8�3��(�����>אد���ذ��r#و���rw���=���M-א��������	א�E����3%�K7�D�

�����������3��'�VQد��_�وYא��ذ��L�C+��א��)���;�D���!UT��:��(���������L�E8א���Y�2א(Fو,�א�/�
���9(��U�����P���Dل�א&���2������l�����K..�א	��������،�وאF)���2א��E��B%�L��P���DY$���م�%��V�"��#و

��د��ع��g�L��א���&�6h�_א��Q�"�������	א.�

 م وعالوة علي ما تقد
.. فقـد ثبـت اخـتالف موضـوع اـلـدعوتين علـي نحـو مـا ـسـلف بيانـه والحـق المتنـازع علـيـه �

فهـي تهـدف .. أمـا الثانيـة ) معدومة السند والمحل(حيث أن الدعوى األولي مجرد دعوى مطالبة 

ٕإلي فسـخ عقـد واثبـات انفسـاخه والتقايـل عليـه ، ومـن ثـم انقطـاع صـلة المسـتأنف بهـذا العقـد ، 
بمــا ينهــار معــه شــرط اتحــاد .. ى ظــاهرا أنــه شــتان بــين األمــرين والموضــوعين وهــو مــا يتجلــ

 .الموضوع والمحل بين المنازعتين 

  ثانيا الثابت أن كما 

 اختالف الدعوتني السابقة والراهنة من حيث السبب 

 وهو املصدر القانوني للحق املطالب به 
 ����&�

��.��ن�א���د�و�8א����		F(ذ��� ��ن�א��	��9��%
�T���%ط�����,���زאמ������د)�א��
�.���"��

�&����	��,�&�����

��	.�"��!�א���د�و������X�(��8����%�-������-(א������*����!��<��دو��%���מ����9	


	��%�	ق�3ذ#�א2������!�א����*���1د3	..�,��	�א.���!�....����&�....���מ�.�
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 أما يف الدعوى احلالية 

 فقد أقيمت بالطلبات اآلتية 

  .....اية عام  منذ بد-/-/- طلب إثبات إنفساخ العقد املؤرخ -١

�����Dو���rw����gو�����!��wא�������©�M-א�������K$א��"����C��=�Kא��
�3��B=Q�pD���.א�(!���א	������+�T�E����#��K��*,�(�Q��5د�

  احملرر بني طريف التداعي -/-/- التعاقد املؤرخ ن طلب بطال-٢

���Dزل�������������و����gن�T��5��+������	א���א�����=)"�#"���pא�(!�
�T>���9،�و�)��&ن�א�$�Cl���=������Kو�����K�����K&ن����"�����pא��Y;���ع

���������=&x�,����@د�א&��K��C�l���g�G��H&=�M-א����E������C�lא�����
�i�	א.�

 -/-/- طلب إعادة احلال إيل ما كان عليه قبل العقد املؤرخ -٣

���Dو�����C=�Kوא���������א�-�!�،�و#�K�#�z�D¤���K$9ن�א�w��.�

 تأنف جراء خطأ املستأنف ضدها  طلب التعويض لألضرار التي حلقت باملس-٤

���D��������������3و��K�T,������2م�������	א�r#��%�$�����i,&�-	م�א��%�
��،����l����gم�����$������K$9ن�א����w��L�G�Lذ������،�و����-א�א������
����������&��Kא��z���D]א#���'�و�}��#����5"�א���Yدא_�אT�"���������Kوא��

��=&$������.א	�د=

 هذا ومن مجلة ما تقدم 
��:���M�3א�א	و�!�"���د��%��1!�$���	وא��<��د��א������

��א���د�و�8א����	
�&�،����ن�א�������

�ن�א�/�ط�א��F	�!��<�%&�א��د"�Cא��
�د�����������..�א��	��&����-�א�د�و�8א��א�3&�و3و��	���Nد�����	���������

�����X)��%�ل�א���������(و�3و���	�����ل��3ذא�א��د"������C..��ن�א����*���1د3	��د�����Mو�מ���%��ق���


�	���د����-�א���6	.���-�..��	�מ���!��F&���د�.�

 

 



١٢١ 

 

 وهذا عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 

������������iد�	א����EBKg��	��K���'�٤٩��������Lא	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��وV@ن�א&���%�"�#�
���������������E��BK	א[#��!�א�����l��'ن�א[�)���م�א���¦�����زT�،����=,�lوא����א	9#���$'�א	�����

�����������������������>��/����:�����lن��&�(g���D�9و�~�p�Fא'�א-���p��$�g�23و��;�Tذא������א|/&م�Q���#T�،����
»�����x!U#"�5-*�א�(!وط����9&ز�א[S-��3-*�א[�)�م�D��א���K&ل��$��م��H&אز��{�!������������

�.א���&�6
 )١٣/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٠١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ��������� �ن�א������
�1	3�Hذ#�א��%��&،��ن�%��&�א��%2	מ�א���1	��&�"�!�א����	�ل�א��د���&

"�	�"�!�א�M<�و�&�%�����&��و�%���	�و�ن����ون�������&�
�ذא.����������������وמ�,��
�ن��ن���	�وא��ط�א������

�	

�.א�%ق�א����	زع����-��%:�و�

 )٧/١١/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٦٣ رقم الطعن(

 ملا كان ذلك 

��#���Kgم�������X�"#א���������������..�و&��!=���:����א	���������K�T�i!%&�	א���Pא��������BgT��K$�א�
���������9�SQ�'&�V�C���K	א�Lو�،�'���x�"#����Q���3،�و���م������g�#+���������5א�������	א��ل�א�(�!�

�.�L��3��K�Tد���3$א	�,�ذ�!*�
-����H	�
��

 يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف الماثل شكال : أوال 

 وفي الموضوع : ثانيا 

 والقضاء جمددا .. بإلغاء احلكم املستأنف 

١−����=�Kوא���k��D�;gو�k�����'���V�����¼,���	א����K$א��"����C−/−/−���L!��x���������:���א	���م�
���&'�א@9���Sل������Yא#����'��p�����Lא	���������+����9���S�"���#��5ل��u��،�Eא������א�

��#�C(ن�����������#�E�Qل��Fא�iد��Q�GH&��=��I�،�i�|א�!=!Kgא'�و����	א�
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�i,��S�"#��KF��:�������:����B=&$gو#������g#�"����������..�و%�:��א@�(�_א'�و%�:��Qزא��������3
G����5�+������	9ل�אSQ�_א!H�.�

���5,�%�i�8�;�������م�א���אد�٪�١٢وذ��J����.�
٣−�¦H,د�"��i�#א���z�$gTو�'�������אم�א�(!���א	������+���5א�!D&م�وא	/!و

�E+�Kא��                                                                . 

 ل المستأنف                                                  وكي                                   

 

    المحامي 
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 املوقرة .... لدي حمكمة استئناف دبي 

  عمايل –استئناف 
 

 مذكرة بالدفاع 

متضمنة ومشتملة علي أسانيد الدعوى املقامة ابتداءا من املستأنف 
ً

أصليا 
ً

ال املستأنف ضده تقاب( 
ً

وفقا لصحيح الواقـع واألوراق والقـانون ) 
ً

والتعقيب علي احلكم النـاقض الصـادر مـن عدالـة حمكمـة التمييـز 

 .... .عمايل بتاريخ .... لسنة  .... املوقرة  يف الطعن رقم 

 مقدمة من 

املستأنف أصليا واملستأنف ضده تقاب(                                             / السيد 
ً

ال
ً

 ( 

 

 ضد

 ،  /السيد .١

 /  .السادة  .٢

 /  .السادة  .٣

املستأنف ضدهم أصليا واملستأنفان تقابال      (                                                     
ً ً

( 

  عمايل     وذلك يف االستئنافني رقمي 

 واملعاد من حمكمة متييز دبي املوقرة 

  -/-/-واحملدد لنظره جلسة 
Boulevard Plaza Tower 2 
Office 1903, Downtown Dubai 
P.O. Box 26011, Dubai U.A.E. 
T: +971 4 227 7717  |  F: +971 4 227 7767 

www.alsahlawico.com  |  
info@alsahlawico.com 

   موبايل0097151114231

  مصر00201004355555
 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض
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 املوضوع
ً الـدعوى المقامـة ابتـداءا مـن المسـتأنف مذكرة بالدفاع والـدفوع متضـمنة ومشـتملة علـي أسـانيد

ًوفـقـــا لصــــحيح الواـقـــع واألوراق والـقـــانون والتعقـيـــب عـلـــي الحكــــم ) ًالمســــتأنف ضــــده تـقـــابال ( ًأصــــليا 
 ./-عمالي بتاريخ    لسنة     الناقض والصادر من عدالة محكمة التمييز الموقرة في الطعن رقم 

 الوقائع
مسـتندات وسـائر األوراق فـي الـدعوى الماثلـة علـي من حيث انه وحسـبما يبـين مـن مطالعـة ال

والمســتأنف ضــده ) ًحالـيـا(ًبســاط البحــث تخـلـص وجـيـز واقعــات اـلـدعوى الراهـنـة أن المســتأنف أصــليا 
بموجــب صــحيفة أودعــت قـلـم كـتـاب المحكمــة نشــد ـفـي    لســنة     ًتـقـابال أـقـام اـلـدعوى المبـتـدأة رـقـم 

بـــأن تـــؤدي لـــه مبلـــغ وقـــدره ) ًف ضـــدها الثالثـــة حاليـــا المســـتأن( ..../ ختامهـــا الحكـــم بـــإلزام شـــركة 
وكـذا تـذكرة عـودة ) أربعمائة ستة وستون ألف وسبعمائة وتسـعة وثمـانون درهـم ( درهم ) ٤٦٦٧٨٩(

 ) .ألفان درهم (درهم ) ٢٠٠٠(إلي موطنه بقيمة 

 علي سند صحيح من األوراق والقانون
 متضــــمن األجــــر ١١/٦/٢٠٠٨حـيـــث أـنـــه وبموجــــب عـقـــد عمــــل غـيـــر محــــدد الـمـــدة المــــؤرخ 

والمســتأنف ( ًكــان يعمــل المســتأنف أصــليا ) عشــرون أـلـف درهــم ( درهــم ) ٢٠,٠٠٠(الشــامل بمبـلـغ 
" وظـل علـي رأس عملـه )) ًحاليـا(المسـتأنف ضـدها الثالثـة ( ..../ لـدي شـركة )) ًحاليـا(ًضده تقابال 
درهـم راتـب عـن الفتـرة ) ٥٢٦٦٦(مبلـغ :  وترصد لـه الحقـوق اآلتيـة -/-/-حتى تاريخ " مدير عام 

درهــم ـبـدل إنــذار ) ٢٠,٠٠٠(دهــم فصــل تعســفي ومبـلـغ ) ٦٠,٠٠٠(ومبـلـغ -/-/- إلــي -/-/-مــن 
) ٦٨١١(درهــم مكافـأة نهاـيـة الخدـمـة ومبـلـغ ) ١٠٨٠٦٢(درهــم ـبـدل أجـازة ومبـلـغ ) ٣٦,٠٠٠(ومبلـغ 

لــــغ درهــــم اســــتقطاعات مــــن الراتــــب ومب) ١٨١,٢٥٠(درهــــم خــــدمات تــــرميم مختبــــر الشــــركة ومبلــــغ 
 . درهم بدل تذكرة عودة ) ٢,٠٠٠(

 وحيث أنه
ًتـــداولت الـــدعوى بالجلســـات علـــي النحـــو المســـطر بمحاضـــرها مثـــل فيهـــا المســـتأنف أصــــليا 

وقدم مستندات طالعتهـا المحكمـة ومـذكرة تتضـمن إدخـال خصـمين )) حاليا(ًوالمستأنف ضده تقابال (
باإلضــافة إلــي طلــب ) ًحاليــا(ًنفان تقــابال والمســتأ) ًحاليــا(جــددهما المســتأنف ضــدهما األول والثانيــة 

 . من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد % ٩الفائدة القانونية بواقع 
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 -/-/-وجبلسة 
 قضت عدالة المحكمة الموقرة في الدعوى المبتدأة سالفة الذكر 

  -:ضوري ححكمت احملكمة 

YوT�:����S���	ل�א|/��:��א���SدQل�&������(....�و�..../��%�����u+����25א[ول�وא���������	א
)�ً�����((�9ً(U.�
��ً���V:��;<�Mذ�{��E����3$����א�����r$�م�%&ل�א���&��6!!��.�
���u��V�:אم�����������)���ً��������������uوא��E�����u+�����25א[ول�وא����������	و%����,*�)�א�^���������دא_�#

وא�;�T���������:��)�ً��������(�(�i����8>�����ً��وא	���������+����*��9ً�����Kg(�د,��2��5)�١٩٧٧٦٥(
���r%א&�����&��Kم�א����אد�#������א�א��$�&=������������������٪�٩א���Jو����������w	א�k=,�g�"#��ً=&�D

�������������E�Q�iא�$&د�i!�-g�8�3ً��و�����_�BKא��i,و{<�k=,�g�"#�G��7���E;�$א���C/;א��"�
�������������������!�ST�C�:��G���<���#��p�7ًא�#����=)"�و%<�א���;�-�%���א���K���3�:�%و�T���x&#

�./!و��'�و���23�#��T	���GD#"�א	
��>;�T������9ً(�و��Kg�*�+������	ً��وא��<T������	א)�ً�����(�(���������#�>�B�����3و,���/��"#

�'��x�"#��א�ذ���.�".�

 وحيث قام ذلك القضاء علي سند
ًالمســــتأنف أصــــليا والمســــتأنف ضــــده تـقـــابال ( ـمـــن أن مــــدة خدـمـــة  ثمــــاني ســــنوات ) ) ًحالـيـــا(ً

 – والتـي يحكمهـا عقـد عمـل غيـر محـدد المـدة – العمل وخمسة أشهر وتسعة أيام باعتبار أن عالقة
ًالمســتأنفان األول والـثـاني تـقـابال (  وأن اختصــام المــدخلين -/-/- وانتهــت ـفـي -/-/-   ـبـدأت ـفـي 

ًصحيح باعتبارهما خصمين حقيقيين وبما قدم من مسـتندات تؤكـد ذلـك يقينـا باإلضـافة إلـي )) ًحاليا(
تبه األمر الذي دفعه إلي ترك العمل مما يعد مـن صـور الفصـل أنه قد ثبت اإلخالل وعدم سداد روا

 .التعسفي 

وإذ مل يلقي ذلك القضاء قبوال
ً
 لدي طرف النزاع الراهن 

ًالمســــتأنف أصــــليا والمســــتأنف ضــــده تـقـــابال (فـقـــد طعــــن علـيـــه  باالســــتئناف الماـثـــل )) ًحالـيـــا(ً
امهــــا بتعــــديل الحكــــم  نشــــد ـفـــي خت-/-/- عمــــالي بموجــــب صــــحيفة قـيـــدت ـفـــي .... لســــنة ...رـقـــم 

بالتضـامن والتضـامم بـأداء مبلـغ ثالثمائـة خمسـة ) ًحاليا(المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم 
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مــن ـتـاريخ المطالـبـة حـتـى تمــام الســداد وتأيـيـد % ٩ًوأربعــين أـلـف وخمســة عشــر درهمــا والفاـئـدة بواـقـع 
المســتأنف ضــدهم ( لمــدخلين ًالحكــم فمــا عــدا ذلــك كمــا ـلـم يلــق ذلــك القضــاء قبــوال ـلـدي الخصــمين ا

 عمـالي بموجـب صـحيفة قيـدت ..... لسنة .....فطعنا عليه باالستئناف رقم )) ًحاليا(األول والثانية 
ً نشـــدوا فـــي ختامهـــا بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والقضـــاء مجـــددا بعـــدم قـبــول الـــذي قبلهمـــا -/-/-فـــي 

 مـا تقـدم وتـداول االسـتئنافين لرفعها علي غير ذي صـفه ورفضـها لعـدم الثبـوت وحيـث أنـه متـي كـان
 .بالجلسات بعد خصمهما 

 -/-/-وجبلسة 
  -:قضت عدالة المحكمة في االستئنافين سالفى الذكر حكمت المحكمة 

YوT:�����P�DYل�א&K���)�C��K�	وא�E�<]�9ً)�א(U.�
������V:ض����������������!�Kوא���$wK���	א�G�gא�!وא�"�#�E�B%��:����و�Lא	&+&ع�����q_�אF)�2א	������

��ً����<T��������:���p7����	א�����X����/���).....�(������T�����Dو��$��D����8�h9V�^���#
����"#���B������ً����<T�25���+��������	د,5:��ً��=����م���دא����8א�����Dو����� ��و ���:�8
����������'��وא���=�����:����א�ذ���و#/�د,�iא���#��و��Qאم�א	������+�T�25>���ً��א	/�!و

�����P�DYא�"�.�
 ملا كان ذلك

) ًحاليــا(ًيلقــي ذلــك القضــاء ســالف الــذكر قبــوال لــدي المســتأنف ضــدهم األول والثانيــة ٕواذ لــم 
ًأصليا وتقابال فطعنا عليـة بـالطعن رقـم   طعـن عمـالي أمـام محكمـة التمييـز المـوقرة .....لسـنة ..... ً

حيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقـه 
لقصــور ـفـي التســبيب والفســاد فــي االســتدالل وحـيـث عرضــي الطعــن أـنـف البـيـان فــي غرـفـة مشــورة وا

 . ولما رأت عدالة محكمة التمييز بأنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة في المرافعة 

 -/-/-وبتاريخ 
 قضت عدالة محكمة التمييز الموقرة في غرفة المشورة في الطعن سالف الذكر 

  -:حكمت احملكمة 

�������������"�#��3���EBK���O��P�DYא��:(~�E�Q�6&א���������KאF)�2א	w$&ن�����و�����
�i�B%�"#���()#�i!8دא��=�H"=!S��^�Iو�'����و����אم�א	w$&ن�+�*���	/!و
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 الدفاع

أوال 
ً

يصمم املستأنف أصـليا : 
ً

املسـتأنف ضـده تقـابال ( 
ً

ده بالئحـة علـي مجلـة مـا أور) 

وكذا املـذكرات واملسـتندات املقدمـة منـه سـابقا واملرفقـة .... دعواه املبتدأة  
ً

باألوراق أمام عدالة احملكمة املوقرة وال ينفـك عـن التمسـك بكـل مـا ورد بهـا 

تفصيال وتأصيال 
ً ً

 . 
 

ثانيا 
ً

أحقية املستأنف أصـليا : 
ً

واملسـتأنف ضـده تقـابال حاليـا ( 
ً ً

ة يف طلباتـه اخلتاميـ) 

بالدعوى املبتدأة القائمة علي سند صحيح من الواقـع والقـانون واملسـتندات 

 . املرفقة بالدعوى املاثلة وما تواترت عليه أحكام حمكمة التمييز املوقرة 

 يف شأن تنظـيم ١٩٨٠ لسنة ٨ من قانون احتادي رقم ١فقد نصت املادة .. بداية 

  -:عالقات العمل علي أن 
لقــانون يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعــاني المبينــة قــرين كــل فــي تطبيــق أحكــام هــذا ا

  -:منها ما لم يقضي السياق بغير ذلك 
ًهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عـامال أو أكثـر لقـاء أجـر مهمـا :  صاحب العمل 

 .كان نوعه 
هــو كــل ذكــر أو أنـثـي يعمــل لـقـاء أجــر مهمــا كــان نوعــه ـفـي خدمــة صــاحب :  العامل 

 .ًالعمل وتحت إدارته وأشرفه ولو كان بعيدا عن نظره 
هـــي كـــل وحـــده اقتصـــادية فنيـــة أو صـــناعية أو تجاريـــة يعمـــل فيهـــا عمـــال  :  المنشأة 

 .تهدف إلي إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع 
هــو كــل اتفــاق محــدد المــدة أو غيــر محــدد المــدة يبــرم بــين صــاحب العمــل :  عقد العمل 

العامل يتعهد فيه األخيـر بـأن يعمـل فـي خدمـة صـاحب العمـل وتحـت إدارتـه و
 . أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل 

هي الخدمة غير المنقطعة لدي صـاحب العمـل نفسـه أو خلفـه القـانوني مـن :  الخدمة المستمرة 
 . تاريخ ابتداء الخدمة 
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 العمــل ـفـي أثـنـاء ســريانه ـبـين الطــرفين وال هــو األجــر اـلـذي ـيـنص علـيـه عـقـد:  األجر األساسي
 . ًتدخل ضمن هذا األجر البدالت أيا كان نوعها 

وأيضا فقد نصت املادة 
ً

 بتعديل بعـض ١٩٨٥ لسنة ١٥ من قانون احتادي رقم ٣٤

  -: يف شأن تنظيم عالقات العمل علي أن ١٩٨٠ لسنة ٨أحكام القانون االحتادي رقم 
 تقاعــد للعــاملين فــي مكافــآتعــض القــوانين بمــنح معاشــات أو مــع عــدم اإلخــالل بمــا تقــرره ب

بعــض المنشــآت تحتســب مكافــأة نهاـيـة الخدمــة عـلـي أســاس أخــر أجــر كــان يســتحقه العامــل بالنســبة 
إـلـــي ـمـــن يتقاضــــون أجــــورهم بالشــــهر أو باألســــبوع أو ـبـــاليوم وعـلـــي أســــاس متوســــط األجــــر الـيـــومي 

ن يتقاضـــون أجـــورهم بالقطعـــة وال ـيــدخل فـــي  مـــن هـــذا الـقــانون لمـــ٥٧المنصـــوص علـيــه ـفــي المـــادة 
ًاألجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطي للعامـل عينـا وبـدل السـكن وبـدل  ً

" ـبـدل الصــندوق " االنتـقـال وـبـدل الســفر وـبـدل الســاعات اإلضــافية وـبـدل التمثـيـل و ـبـدل ـتـداول النـقـد 
 . واالجتماعية أو أية بدالت أو عالوات أخرى وبدل تعليم األوالد وبدل الخدمات الترفيهية

وكذلك أيضا
ً

 

 يف شأن تنظيم عالقات ١٩٨٠ لسنة ٨ من قانون احتادي رقم ٧٩فقد نصت املادة 

  -:العمل علي أن 
للعامــل الحــق فــي الحصــول عـلـي أجــره عــن أـيـام األجــازة الســنوية الـتـي ـلـم يحصــل عليهــا إذا 

ًإلنــذار المـقــررة قانونــا ويحســب هـــذا البــدل علــي أســـاس فصــل مــن العـمــل أو تــرك العمــل بـعــد فتــرة ا
 . األجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك األجازة 

  -: منه علي أن ١٢١وحيث نصت املادة 
  -:يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين اآلتيتين 

 . وص عليها في العقد أو القانون  إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنص-أ
 ."  إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء علي العامل -ب

  -: منه علي أن ١٣٧وقد نصت املادة 
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقـد غيـر محـدد المـدة عملـه بمحـض اختيـاره بعـد خدمـة مسـتمرة        

ث مكاـفـأة نهاـيـة الخدمــة المنصــوص عليهــا فــي ال تـقـل عــن ســنة وال تجــاوز ثالـثـة ســنوات اســتحق ثـلـ
المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المسـتمرة علـي ثـالث سـنوات ولـم تجـاوز خمـس سـنوات اسـتحق 

 ثلثي المكافأة المذكورة ، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة علي خمس سنوات استحق المكافأة 
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 .كاملة 

 ملا كان ذلك

فاملستقر عليه وفقا ألحكام حم
ً

  -:كمة التمييز املوقرة علي أن 
 أن تصــرفات صــاحب العمــل الـتـي ـتـدفع العامــل إـلـي –ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة 

ترك العمل بإخالله بشروط العقد أو القانون ومن ذلـك عـدم دفعـة لألجـرة المتـأخرة المتفـق عليهـا فـي 
الحصـــول علــي تـعــويض تــاريخ اســتحقاقها تعتـبــر صــورة مــن صـــور الفصــل التعســـفي يجيــز للعامــل 

ًيعادل ثالثة أشهر أو المدة الباقيـة مـن العقـد متـي كـان عقـد العمـل محـدد المـدة طبقـا لمـا تقضـي بـه 
 مــن الـقـانون المشــار إلـيـة الن صــاحب العمــل بتصــرفه هــذا يضــع العامــل تحــت مطرـقـة ١١٥المــادة 

تـرك العمـل لعـدم حصـوله االلتزام التعاقدي بالعمل وسندات الحاجة بحيث ال يكون له من مـالذ إال ب
علي راتبه الذي يعـول عليـه فـي حياتـه وحيـاة أسـرته ويكـون هـذا التـرك مـن جانبـه هـو عـين التعسـف 
في الفصل الذي يرتب لـه اسـتحقاق التعـويض الـذي قـرره القـانون وتقـدير جديـة هـذا المبـرر هـو ممـا 

 . " وراق تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي ماله أصل الثابت باأل
  )٤/٨/٢٠١٥ عمالي بتاريخ ٢٠١٥ لسنة ٨١الطعن رقم ( 

  -:كما قضي بأنه 
 مــن قــانون ١٣٩ / ١٣٧ أن الــنص فــي المــادتين – فــي قضــاء هــذه المحكمــة -مــن المقــرر

 أنـه متـي كـان عقـد العامـل – وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة –تنظيم عالقـات العمـل مفـاد 
ً كامل مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل مختارا بإرادته متي تجـاوزت غير محدد المدة فإنه يستحق

مدة خدمته خمـس سـنوات وثلـث المكافـأة إذا كانـت مـدة خدمتـه ال تقـل عـن سـنة وهـي قواعـد قانونيـة 
أمــــره يتعــــين علــــي محكمــــة الموضــــوع التزامهــــا ولــــو لــــم يطلــــب أي مــــن طرفــــي الخصــــومة إعمــــال 

 .  أحكامها 
  )٢٨/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – عمالي ٢٠٠٥سنة  ل١١٥الطعن رقم ( 

وكذلك أيضا قضي بأنه 
ً

:-  
 مــن القــانون ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٥ أن مفــاد نــص المــواد –مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة 

 وعـلــي مـــا جـــري ـبــه قضـــاء هـــذه – ـفــي شـــأن تنظـــيم عالـقــات العـمــل ١٩٨٠ لســـنة ٨االتحـــادي رـقــم 
ل العتبـارات مـن النظـام العـام وهـي أيـام معـدودات المحكمة أن القانون فـرض األجـازة السـنوية للعامـ

ًفي كل سـنة واألصـل فيهـا أن يقـوم صـاحب العمـل بتنفيـذ التزامـه بمـنح العامـل أجازتـه السـنوية عينـا 
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حتى ال تتعطل وظيفتها وتفقد الغرض منها وتستحيل إلـي عـوض ومجـرد مـال سـائل يدفعـه صـاحب 
ً األجـازة السـنوية  فقـد جعـل القـانون اسـتحقاقه مقصـورا العمل إلي العامل وأما البدل النقـدي عـن أيـام

علي حالتين األولي إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية كلهـا أو بعضـها 
ولم ترحل له األجازة التي عمل خاللها إلي السنة التالية والحالة الثانيـة إذا فصـل العامـل مـن العمـل 

ًر المقررة قانونا دون أن يحصل األجـازة المسـتحقة لـه بمـا الزمـة أن حقـه فـي أو تركة بعد فترة اإلنذا
ل األجـــازة ـفــي حاـلــة الفصـــل أو تركـــة العمـــل ال يجـــوز أن يتجـــاوز مـــدة األجـــازة الســـنوية الـتــي ـلــم ـبــد

 ." .يحصل عليها عن السنتين األخيرتين
 )١٢/٢/٢٠٠٠ حقوق بتاريخ ١٩٩٩ لسنة ٤١٤الطعن رقم ( 

 وهديا بهن مجاع ما تقدمم
ً

 
وبتطبيق المفاهيم والقواعد القانونية أنفة البيان علي واقعات النزاع الراهن يتضح وبجالء تـام 

ًبما ال يدع مجاال للشك أحقية المستأنف اصليا  ًوالمستأنف ضده تقابال حاليـا ( ً فـي طلباتـه الـواردة ) ً
ن والمؤـيـدة بالمســتندات الـتـي ال بصـحيفة دعــواه المبـتـدأة القائـمـة عـلـي ســند صـحيح ـمـن الواـقـع والـقـانو

مـــراء فيهـــا والمرفقـــة بـــاألوراق وذلـــك كلـــه مـــن خـــالل بعـــض الحقـــائق المؤكـــدة والتـــي نتشـــرف بيانهـــا 
ًوايضاحها تفصيال وتأصيال علي النحو التالي  ً ٕ:-  

 األويل احلقيقة 

 حيث أنه
) ً حاليـا ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال( ً كان المستأنف أصليا -/-/-وبموجب عقد العمل المؤرخ 

المســـتأنفين ( يعمـــل ـلــدي المســـتأنف ضـــدها الثالـثــة وخلفـــه القـــانوني المســـتأنف ضـــده األول والثانـيــة 
 ألــف درهــم فــي الشــهر وظــل علــي رأس عملــه ٢٠ٕ ألــف درهــم واجمــالي ١٤بــأجر أساســي ) ًتقــابال 
 .حقاته  حيث ترك العمل لإلخالل بسداد رواتبه وعدم تجديد اإلقامة ولم تؤد له مست-/-/-حتى 

 ملا كان ذلك
وكان قد امتنـع المسـتأنف ضـدها الثالثـة وخلفهـا القـانوني المسـتأنف ضـده األول والثانيـة عـن 

 ٢٠(  وذلك دون مبرر أو سند من القـانون بمبلـغ وقـدره-/-/- إلي -/-/-دفع راتبه عن الفترة من 
اثـنــان ( هـــم  در٥٢٦٦٦) = ـمــن شـــهر ـنــوفمبر يــوم ٢٠راـتــب +)ســـبتمبر وأكـتــوبر(٢×ألــف ـفــي شـــهر

 ) .ًوخمسون ألفا وستمائة وستة وستون درهم 
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 حيث ثبت بالقطع
كـان يعمـل فـي خدمـة صـاحب العمـل وخلفـه ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًأن المستأنف أصليا 

ٕالـقــانوني وتحـــت إدارـتــه واشـــرافه مقاـبــل أجـــر يتعهـــد ـبــه صـــاحب العمـــل بموجـــب عـقــد العمـــل ســـالف 
 . الذكر 

 حيث أن
فاء بـاألجر وملحقاتـه وقوعـه علـي صـاحب العمـل بالـدليل  الكتـابي أو بـإقرار عبء إثبات الو

 .العامل أو باليمين الحاسمة أو بأي قرينة قانونية 

 وكان الثابت باألوراق
ًوالمسـتأنف تقـابال حاليـا ( ًقد خلت مما يفيد تقاضي المستأنف أصليا  ألجـرة عـن المـدة مـن ) ً

هــم المـنـوط بهــم تـقـديم اـلـدليل ) ًوالمســتأنفان تـقـابال ( ًالـيـا  وـكـان المســتأنف ضــدهم ح-/-/-إـلـي -/-
 . المعتبر بسداد راتبه سالف الذكر 

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
 درهــــم ٥٢٦٦٦لمبلــــغ وقــــدره ) ًوالمســــتأنف ضــــده تقــــابال ( ًوبحــــق أحقيــــة المســــتأنف أصــــليا 

أنف ضـدهم بالتضـامن المترصد في ذمة المسـت) اثنان وخمسون ألف وستمائة وستة وستون درهم ( 
 . والتضامم فيما بينهم أجرة المتأخر عن الفترة أنفة البيان 

 الثانية احلقيقة 

 حيث أن الثابت باألوراق
 ألـــف درهـــم ٢٠ وبـــأجر شـــامل -/-/- والمنتهـــي فـــي -/-/-وبموجـــب عقـــد العمـــل المـــؤرخ 

ًشــهريا األمــر الــذي يضــحى ظــاهرا طــي األوراق أن عالقــة العمــل قــد انتهــت مــع ا ًلمســتأنف أصــليا ً
 .  يوم ٩ شهور و ٥ سنوات و ٨عن فترة ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( 

 ملا كان ذلك
 مـن قـانون العمـل سـالف الـذكر أنـه يسـتحق للعاـمـل ١٣٢حيـث أنـه مـن المقـرر بـنص المـادة 

الــذي أكمــل ســنة أو أكثــر ـفــي الخدمــة المســتمرة مكافــأة نهايــة الخدـمــة عنــد انتهــاء خدمتــه وتحســـب 
  -:ة علي النحو التالي المكافأ
أجــر ( ًأجــر أساســي لواحــد وعشــرون يوـمـا عــن ـكـل ســنة ـمـن ســنوات الخدـمـة الخمــس األوـلـي  �

 ) . سنوات األولي ٥×  يوم في السنة ٢١× اليوم 
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 يـوم فـي السـنة ٣٠× أجـر اليـوم ( ًأجر أساسي لثالثين يوما عن كـل سـنة ممـا زاد عـن ذلـك  �
 .)  سنوات ٣× 

 .فأة في مجموعها عن أجر سنتين ويشترط أال تزيد المكا �

 ومما سبق
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيان علي واقعات النزاع الراهن يتضح وبجالء تـام أن أجـر 

ً ألـف درهـم شـهريا ١٤بموجب عقد العمل سالف الذكر ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًالمستأنف أصليا 
 . يوم  ٩ شهور و٥ سنوات و ٨ه بالعمل هي وأن مدة خدمت) أجر أساسي غير شامل البدالت (

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
فــي مكاـفــأة نهايــة الخدمــة بمبـلــغ ) ًالمســتأنف ضـــده تقــابال ( ًوبحــق أحقيــة المســـتأنف أصــليا 

مترصــدة ـفـي ذمــة المســتأنف ) ًماـئـة وثمانـيـة أـلـف واثـنـان وســتون درهمــا ( درهــم  ) ١٠٨٠٦٢(وـقـدره 
 . ضدهم 

 الثالثة احلقيقة 
 مـــن ـقــانون تنظـــيم عالـقــات العمـــل ســـالف ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٥ً المـقــرر وطبـقــا ـلــنص المـــادة ـمــن

الذكر أن القانون فرض األجازة السنوية للعامل العتبارات مـن النظـام العـام وهـي أيـام معـدودات فـي 
 . كل سنة واألصل فيها أن يقوم صاحب العمل بتنفيذ التزامه بمنح العامل أجازته السنوية 

 تقدمملا كان ما 
ًوحيــث أنــه ومــن المقــرر عليــه فقهــا وقضــاءا أن عــبء إثبــات حصــول العامــل علــي أجازتــه 
الســنوية أو مقابلهــا  يقــع عـلـي عــاتق صــاحب العمــل ممــا ـيـدل عـلـي أن المشــرع مـنـع تشــغيل العامــل 
أثـنـاء أجازـتـه الســنوية أكـثـر مــن مــرة واحــدة خــالل ســنتين متـتـاليتين بمــا يـلـزم صــاحب العمــل إعطاـئـه 

ي لألجــازة إذا انتهــي عقــده بمــا ال يجــاوز مــدة األجــازة الســنوية التــي لــم يحصــل عليهــا عــن بــدل نقــد
 . السنتين األخيرتين 

 وكان الثابت باألوراق
علي أجازته أو بـدلها ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًقد خلت مما يفيد حصول المستأنف أصليا 

لـم يقـدموا أي دليـل كتـابي أو أي قريـنـة ) ًال والمسـتأنفين تقـاب( ًالنقـدي وكـان المسـتأنف ضـدهم حاليـا 
قانونية تشير من بعيد أو قريب علي حصوله علي ذلك حيث أنهم المنوط بهـم تقـديم الـدليل المعتبـر 

ًعلي ذلك فلم تقدم دليال ولم تطلب في ذلك سبيال  ً . 



١٣٣ 

 

 ومن ثم وحبق
ًوازاء خلـــو األوراق مـــن الـــدليل اليقينـــي علـــي حصـــول المســـتأنف أصـــليا  المســـتأنف ضـــده و( ٕ

 .علي أجازاته أو بدلها النقدي ) ًتقابال 

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
ًوالمستأنف ضـده تقـابال حاليـا ( ًأحقية المستأنف أصليا  فـي البـدل النقـدي ألجازاتـه السـنوية ) ً

وهــي ) ســتة وثالـثـون أـلـف درهــم (  درهــم ٣٦٠٠٠بواـقـع ســنتين وكســور الســنة األخـيـرة  بمبـلـغ وـقـدره 
  -:ي كالتال
 . ألف درهم ١٤=    يوم في السنة ٣٠األجر األساسي في  �
 . ألف درهم ١٤=    يوم في السنة ٣٠األجر األساسي في  �
 . أالف درهم ٨=   يوم في السنة ٩ شهور و٥كسور السنة األخيرة  �
  درهم ٣٦٠٠٠                               

ف اـلـذكر فــي ذمــة المســتأنف ضــدهم األمــر اـلـذي يؤكــد وبحــق ترصــد مبـلـغ بــدل األجــازة ســال
 . األمر الذي يتعين معه إلزامهم بسداده والقائم علي سند صحيح من الواقع والقانون 

 الرابعة احلقيقة 

 حيث انه
 من قـانون تنظـيم عالقـات العمـل سـالف الـذكر أنـه إذا فصـل ١٢٣ومن المقرر بنص المادة 

ًالعامل فصال تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم  علي صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقـدر ً
هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الـذي لحـق بالعامـل ومـدة خدمتـه حيـث يشـترط فـي 
جميـع األحـوال أال يزيـد مبـلـغ التعـويض علـي أجـر العاـمـل لمـدة ثالثـة أشـهر تحســب علـي أخـر أجــر 

 . كان يستحقه 

 وأن الثابت باألوراق
) ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال ( ًضدهم عن سداد أجر وراتب المستأنف أصـليا امتناع المستأنف 

 والمتفــق عليــه بــنص عقــد العمــل انــف البيــان تعتبــر صــورة مــن -/-/- إلــي -/-/-عــن الفتــرة مــن 
 .صور الفصل التعسفي يجيز للعامل الحصول علي تعويض يعادل ثالثة أشهر 

 
 



١٣٤ 

 

 ملا كان ما تقدم
ًأضرارا ماديـة وأدبيـة ال حصـر ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًيا وحيث أنه لحق بالمستأنف أصل

ومنها فقدان وظيفته وراتبه الذي يعول عليه في حياتـه وحيـاة أسـرته التـي ال حـول لهـا وال قـوة .. لها 
فـال .. ًوأصبح معلقا وانتهت إقامتـه .. وأبناءه الذين تركوا مدارسهم وزادت الديون وانطفأ أمل الحياة 

 . ً يعمل لدي جهة أخري وطبقا للقانون إال بعد تسوية إقامته علي الوجه الصحيح يستطيع أن

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
ًوالمســتأنف تقــابال حاليــا ( ًأحقيــة المســتأنف أصــليا  لمبلــغ التعــويض عــن الفصــل التعســفي ) ً

ألف درهـم  ٢٠( ً ألف درهم شهريا  ٢٠بواقع راتب ثالثة أشهر تحسب علي أخر أجر كان يستحقه 
 ) . درهم ٦٠,٠٠٠=  شهور ٣× ًشهريا 

فــي ذمــة ) ســتون ألــف درهــم (  درهــم ٦٠,٠٠٠األمــر الــذي يؤكــد ويحــق ترصــد مبلــغ وقــدره 
المســـتأنف ضـــدهم قيمـــة التـعــويض عـــن الفصـــل التعســـفي مـمــا يؤكـــد وبيـقــين قـيــام االســـتئناف الماـثــل 

 . صحيح من الواقع والقانون علي سند ) ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًوطلبات المستأنف أصليا 

  اخلامسة احلقيقة 

 حيث أن الثابت باألوراق
والمســـتأنف ضـــده ( ً والمقـــدم مـــن المســـتأنف أصـــليا -/-/-وبموجـــب أصـــل الكشـــف المـــؤرخ 

 والـذي يفيـد اسـتحقاقه للرواتـب المسـتقطعة مـن راتبـه -/-/-أمـام محكمـة أول درجـة بجلسـة ) ًتقابال 
التـي ال مـراء فيهـا ومجموعهـا مبلـغ تسـعة وثمـانين ألـف وثمانمائـة درهـم الشهري والمؤيد بالمسـتندات 

  . .... حتى ديسمبر ....عن الفترة من يناير 

 باإلضافة إيل
عـن الفتـرة ) ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال ( ًمبالغ أخري تم اقتراضها من رواتب المستأنف أصـليا 

 أـلــف درهـــم ٨٠ؤـيــدة لــذلك بمبـلــغ وـقــدره  ومــن واـقــع المســـتندات الم.... إـلــي ابرـيــل ....مــن ـنــوفمبر 
 ) .ثمانون ألف درهم ( 

 فيكون إمجايل املبالغ
ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال حاليـا ( ًوالمستقطعة من رواتـب المسـتأنف أصـليا  ًطبقـا للمسـتندات ) ً

ً وتســعة وســتون ألفــا وثمانمائــة همائــ(  درهــم ١٦٩٨٠٠= درهــم  ٨٠٠٠٠+  درهــم ٨٩٨٠٠المرفقــة 
 والمستأنف ضده ( ًا اقترضته المستأنف ضدهم من رواتب المستأنف أصليا قيمة م) درهم 



١٣٥ 

 

 ). ًتقابال 

 ملا كان ذلك
ًوكــان الثابــت بــاألوراق بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن المســتأنف ضــدهم لــم يطعنــوا علــي تلــك 

والمقدمــة مــن األخيــر ) ًوالمســتأنف ضــده تقــابال ( المبــالغ المســتقطعة مــن رواتــب المســتأنف أصــليا 
 أمـــام محكمـــة أول درجـــة األمـــر الـــذي يقطـــع -/-/- والمقـــدم منـــه بجلســـة -/-/-بالكشـــف المـــؤرخ 

 . بالجزم واليقين ويدلل علي حجية تلك المبالغ سالفة الذكر 

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
ـفـي المـبـالغ المســتقطعة مــن رواتـبـه أنـفـة ) ًوالمســتأنف ضــده تـقـابال ( ًأحقـيـة المســتأنف أصــليا 

مترصــدة فــي ذمــة المســتأنف ضــدهم )  وتســعة وســتون ألــف وثمانماـئـة درهــم همائــ( ارها البـيـان ومقــد
 .األمر الذي يتعين معه إلزامهم متضامنين بأدائه 

 السادسة احلقيقة 

 حيث أنه
ًومن المستقر عليه فقها وقضاءا أنـه متـي كـان محـل االلتـزام مبلغـا مـن المـال معلـوم المقـدار  ً ً

 فـي الوفـاء بـه التـزم بفائـدة تأخيريـة مـن تـاريخ المطالبـة القضـائية ولـو وقت الطلب بـه وتـأخر المـدين
نـــازع المـــدين فـــي مقـــداره وكـــان المقـــرر أن الفوائـــد التأخيريـــة المطالـــب بهـــا تكـــون مســـتحقة وعنـــدما  
يتراضى المدين في الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عمـا يلحـق الـدائن مـن ضـرر نتيجـة التـأخير 

 . في الوفاء 

 ا كان ذلكمل
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة البيـان علـي واقعـات النـزاع الـراهن يتضـح وبجـالء تـام أنـه قـد 
ترصـــد فـــي ذمـــة المســـتأنف ضـــدهم مبـــالغ ماليـــة معلومـــة المقـــدار ســـالفة الـــذكر وهـــي علـــي النحـــو 

  -:التالي 
  .-/-/- إلي -/-/-راتب عن الفترة من )  درهم ٥٢٦٦٦( مبلغ  �
 .تعويض عن الفصل التعسفي ) رهم  د٦٠٠٠٠(مبلغ  �
 .بدل األجازة السنوية )  درهم ٣٦٠٠٠( مبلغ  �
 .مكافأة نهاية الخدمة )  درهم ١٠٨٠٦٢( مبلغ  �
 . استقطاعات من رواتب )  درهم ١٦٩٨٠٠( مبلغ  �



١٣٦ 

 

 .بدل تذكرة عودة لموطنة )  درهم ٢٠٠٠( مبلغ  �
 . بدل إنذار )  درهم ٢٠٠٠٠( لغ  بم �
 . خدمات ترميم مختبر الشركة )   درهم ٦٨١١( مبلغ  �

وحيث أنه قد تراخت بل وامتنعت المستأنف ضدهم دون مبرر أو سند قانوني من سـداد تلـك 
 ) .ًوالمستأنف ضده تقابال ( ًالمبالغ معلومة المقدار للمستأنف أصليا 

 وملا كان العرف القضائي
ي خــالف ذلــك األمــر مــا لــم يتفــق علــ% ٩قــد اســتقر علــي احتســاب الفائــدة التأخيريــة بواقــع 

ًالـذي يتجـلـى ظــاهرا أحقـيـة المسـتأنف أصــليا  ـفـي احتســاب فاـئـدة تأخيرـيـة ) ًوالمســتأنف ضــده تقـابال ( ً
علـي المبـالغ المترصـدة ـفـي ذمـة المسـتأنف ضـدهم باـلـدعوى المبتـدأة مـن تـاريخ المطالـبـة % ٩بواقـع 

 وحتى تمام السداد 

 السابعة احلقيقة 

 حيث أنه
 مــن ـقـانون تنظــيم عالـقـات العمــل ســالف اـلـذكر عـلـي أـنـه ١٣١ادة  ـبـنص المــ–ومــن المـقـرر 

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل نفقات عودة العامـل إلـي الجهـة التـي اسـتقدمه منهـا أو 
  . هإلي أي مكان أخر يكون طرفي العقد قد اتفقا علي

 وحيث أن الثابت باألوراق
لـم يلتحـق بخدمـة صـاحب عمـل أخـر وكـان )  ًوالمستأنف ضـده تقـابال( ًأن المستأنف أصليا 

سبب إنهاء عقد العمل محل التداعي يرجع إلي امتنـاع وتراضـي المسـتأنف ضـدهم فـي سـداد رواتبـه 
 .المنصوص عليها بعقد العمل في تاريخ استحقاقها 

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
ًوبـمـا ال ـيـدع مجــاال للشــك ـفـي أحقـيـة المســتأنف أصــليا  ـفـي قيمــة ) ًتـقـابال والمســتأنف ضــده ( ً

ًوطبقـا لـنص عقـد العمـل محـل التـداعي ومـا )  درهـم ٢٠٠٠( تذكرة سفره إلي موطنة والمقـدرة بمبلـغ 
عند انتهـاء ) المستأنف ضدهم ( استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الموقرة يتحمل صاحب العمل 

 . العقد نفقات عودة العامل إلي الجهة التي استقدمه منها 

 

 



١٣٧ 

 

 ابت باألوراقوكان الث
) ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال ( ًأن المستأنف ضـدهم لـم يطعنـوا بشـأن اسـتقدام المسـتأنف أصـليا 

من موطنة كما لم تدع أنه عمل لدي صاحب عمل أخر األمـر الـذي يتعـين إلـزام المسـتأنف ضـدهم 
 ) . درهم ٢٠٠٠( ًبتذكرة عودته إلي موطنة أو قيمتها نقدا والتي تقدر 

 قدم من حقائقومن مجاع ما ت
ًلـهـا أصــل ثاـبـت ـبـاألوراق الماثـلـة األـمـر اـلـذي يؤـكـد ـبـالجزم واليـقـين وبمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك 

فـــي طلباتـــه الـــواردة بصـــحيفة دعـــواه المبتـــدأة ) ًوالمســـتأنف ضـــده تقـــابال ( ًأحقيـــة المســـتأنف أصـــليا 
اء فيهـا ومـن ثـم يتعـين وقيامها علي سند صحيح من الواقع والقانون والمستندات المرفقـة والتـي ال مـر

الحـكـــم ـلـــه بـهـــذه الطلـبـــات الـتـــي توافـقـــت مــــع صــــحيح المســــتندات والـقـــانون وأحـكـــام محكـمـــة التميـيـــز 
 . الموقرة 

ثالثا 
ً

توافر صفة املستأنف ضدهم األول والثانية طبقا لصحيح الواقع والقـانون ومـن : 
ً

ـزامهم بالتضــامن والتضــامم بســداد مســتحقات املســتأنف أصــليا  ـم الـت ـث
ً

واملستأنف ضده تقابال ( 
ً

الواردة بصحيفة دعواه املبتدأة واملرتصدة يف ذمتهم ) 

مضافا عليها فوائد قانونية بواقع 
ً

مـن تـاريخ املطالبـة وحـىت متـام السـداد % ٩

  -:الفعلي 

  -: من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ٩٤فقد نصت املادة .. بداية 
ختصــامه فيهــا عنــد رفعهــا ويجــوز للمــدعي للخصــم أن يــدخل فــي الــدعوى مــن كــان يصــح ا

ًعلـيـه إذا ادعــي أن ـلـه حـقـا ـفـي الرجــوع ـبـالحق المــدعي ـبـه عـلـي شــخص ـلـيس طرـفـا ـفـي اـلـدعوى أن  ً
ًيقدم طلبا مكتوبا إلي المحكمة  يبين فيه ماهية االدعاء وأسبابه ويطلـب إدخـال ذلـك الشـخص طرفـا  ً ً

عوى كمـا يجـوز دخولـه فـي الجلسـة إذا حضـر في الدعوى ويكون ذلك باإلجراءات المعتـادة لرفـع الـد
 ." .المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة علي هذا اإلجراء 

وأيضا فقد نصت املادة 
ً

 بشأن الشـركات ٢٠١٥ لسنة ٢ من قانون احتادي رقم ١٦

  -:التجارية علي أن 
كمــا يجــوز للغيــر أثـبـات عقــد تأســيس الشــركة أو أي تعــديل يطــرأ عليــه بكافــة طــرق اإلثبــات  -١

 .يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو ببطالنها في مواجهة الشركاء 
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٢- ....................................................... 

  -: منه علي أن ١٤كذلك فقد نصت املادة 
١- ...................................................... 

ابــة العقــد أو التعــديل أو عــدم التوثيــق فــي يجــوز للشــركاء التمســك بــالبطالن الناشــئ عــن كت -٢
 . مواجهة بعضهم البعض 

 لكن ال يجوز لهم االحتجاج به تجاه الغير 

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

 ملا كان ذلك

ومن املستقر عليه وفقا ألحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
ً

:-  
 قـــد اســـتقر علـــي أن الصـــفة فـــي الـــدعوى تقـــوم – فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة –مـــن المقـــرر 

ًبالمـــدعي عليـــه متـــي كـــان الحـــق المطلـــوب موجـــودا فـــي مواجهتـــه باعتبـــار أنـــه صـــاحب شـــأن فيـــه 
ًوالمسئول عنه أصالة أو تبعا أو مشتركا في المسئولية عنه حال ثبـوت أحقيـة المـدعي لـه وأنـه ومـن  ً

ذممهـم الماليـة  ال يمنـع مـن اشـتراكها مـع الجائز أن يتعدد أصحاب المشـروع الواحـد ، وأن اخـتالف 
بعضها البعض في مشروع مشترك وتسأل جميعها عن االلتزامات الناشئة عنه ، وهـو مـا تسـتخلص 
ًقيامــــة محكمــــة الموضــــوع مــــن وقــــائع الــــدعوى و المالبســــات المحيطــــة ، والـتـــي لهــــا تقــــديرا القــــرائن 

ًئغا ، والمجادـلـة ـفـي ذـلـك هــي مجادـلـة القضــائية فلهــا أن تأخــذ ـبـأي قريـنـة مـتـي كــان استخالصــها ســا
 . موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز 

  )٢٨/٩/٢٠١٤ بتاريخ – عقاري ٢٠١٣ لسنة ١٦٨الطعن رقم ( 

  -:كما قضي بأنه 
 أن اســتخالص ـتـوافر الصــفة ـفـي – وعـلـي ـمـا جــري ـبـه قضـاء محكـمـة التميـيـز –مـن المـقـرر 

واقـع فـي الـدعوى وهـو ممـا تسـتقل بـه محكمـة الموضـوع الدعوى من عدمه من قبيل تحصـيل وفهـم ال
 كما أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه من الجائز تعدد أصـحاب المشـروع الواحـد –بدرجتيها 

نهم ، إذ ال يمـنـع ذـلـك مــن اشــتراكهم مــرغــم اخــتالف الشخصــية االعتبارـيـة وتعــدد اـلـذمم المالـيـة لكــل 
ًاد المسئولية المشتركة لهـم جميعـا عـن االلتزامـات الناشـئة البعض في مشروع مشترك بما يترتب انعق

عـنــه وهـــو مـــا تســـتخلص قيامـــة وـتــوافره مـــن عدمـــه محكمـــة الموضـــوع ـبــدرجتيها مـــن وقـــائع الـــدعوى 
 . ومستنداتها والظروف و المالبسات المحيطة بها وكافة األدلة والقرائن المقدمة فيها 
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  )١٨/٥/٢٠١٤ بتاريخ – عقاري ٢٠١٤ لسنة ٥٢الطعن رقم ( 

 لما كان ذلكف
وبتطبيق المفاهيم والقواعد القانونية أنفة البيان علي واقعات النزاع الراهن يتضح وبجالء تـام 

ومــن جمــاع المســتندات المرفقــة بــاألوراق علــي تــوافر صــفه المســتأنف .. ًبمــا ال يــدع مجــاال للشــك 
 كان يجوز اختصـامهم إلـي جانـب ٕضده األول والثانية وادخالهم خصوم جدد في الدعوى الماثلة مما

المســتأنف ضــدها الثالثــة وذلــك مــن خــالل بعــض األوجــه القانونيــة والــدالئل القاطعــة والتــي نتشــرف 
ًببيانها وايضاحها تفصيال  ٕ 

  -:ًوتأصيال علي النحو التالي 

 األول الدليل 

واملتضمن طلب املستأنف أصليا 
ً

أمام حمكمة أول درجة ) واملستأنف ضده تقابال(

املسـتأنف ضـدهم األول والثانيـة ) .... ، شركة ....(  شأن إدخال اخلصمني املدخلني يف

واملستأنفني تقابال حاليا قد جاء وقف صحيح القانون 
ً ً

 : 

 فلما كان ذلك
 مــن ـقـانون اإلجــراءات المدنـيـة ســالفة اـلـذكر ـتـدل عـلـي أن المــدعي ٩٤حـيـث أن مـفـاد المــادة 

دعوى أمـام محكمـة أول درجـة أن يـدخل فـي الخصـومة القائمـة يحق له فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـ
ًأمامهــا مــن كــان يصــح اختصــامه فيهــا عنــد رفعهــا طالبــا الــزامهم بالتضــامن بمــا يدعيــه مــن حقــوق 
ًمتصـلة بـذات موضـوع الـدعوى الموجهـة إلـي المـدعي عليـه األصـيل فيهـا فـإذا مـا قـدم المـدعي طلـبـا 

لمطلــوب إدخاـلـه وـتـم هــذا اإلعــالن ـبـالطريق اـلـذي رســمه ـبـذلك إـلـي المحكمــة وقــام ـبـإعالن الخصــم ا
القانون للحكـم علـيهم بالطلبـات الموجهـة إلـيهم مـن المـدعي فـإن اإلجـراءات تكـون قـد تمـت صـحيحة 

 . ُوفقا للقانون 

 ومن مجاع ما تقدم
وبتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة أنفـــة البـيــان عـلــي واقعـــات الـنــزاع اـلــراهن يتضـــح وبيقـــين ـتــام أن 

نف ضدهم األول والثانية مما كـان يجـوز اختصـامهم إلـي جانـب المسـتأنف ضـدها الثالثـة لمـا المستأ
كــان وكانــت هنــاك مصــلحة ومنفعــة جديــة ومشــروعه فــي اختصــامهم وهــي ســداد رواتــب المســتأنف 

 . ًأصليا المتأخرة وكذا مستحقاته األخرى الواردة بصحيفة الدعوى المبتدأة 
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 ليس فحسب.... هذا 
 األصــلي كــون ب ارتـبـاط وصــلة وثيـقـة ـبـين طـلـب االختصــام والـتـدخل وـبـين الطـلــبـل أن هـنـاك

هـــم الخـلــف الـقــانوني للمســـتأنف ضـــدها الثالـثــة وقـيــام شـــراكة أصـــليا المســـتأنف ضـــده األول والثانـيــة 
ًحقيقـيـة فيمــا بـيـنهم األمــر اـلـذي يتجـلـى ظــاهرا مــن واـقـع المســتندات المرفـقـة باـلـدعوى الماثـلـة مســئولية 

ة بســداد مســتحقات المســتأنف لـثـم األول والثانـيـة بالتضــامن مــع المســتأنف ضــده الثاالمســتأنف ضــده
 . ًأصليا 

 مما سبق مجيعه
يتضح وبيقين تام توافر كافة الشروط القانونية بطلب إدخال الخصمين الجدد وهم المسـتأنف 

 الواـقـع ضـده األول والثانـيـة األـمـر الـذي يـكـون مـعـه قـد جــاء طـلـب اإلدخـال اـنـف البـيـان وفـق صــحيح
 .والقانون 

 الثاني الدليل 

ـتأنف ـضـده األول  ـفة املـس ـات ـص ـق بإثـب ـل  ) ....( واملتعـل ـزاع املاـث ـات الـن بواقـع

وبالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى املبتدأة واملقامـة مـن املسـتأنف أصـليا ومـن ثـم 
ً

إلزامه بالتضامن بسداد املرتصد يف ذمته من مستحقات مالية مقدره سـلفا بطلبـات 
ً

ستأنف أصليا الواردة بصحيفة دعواه املبتدأة امل
ً

 : 

 فلما كان ذلك
 بشـــأن الشـــركات ٢٠١٥ لســـنة ٢تحـــادي رقـــم االقـــانون ال مـــن ١٦وحيـــث أنـــه ومفـــاد المـــادة 

 أنــه يجــوز للغيــر إثبــات عقــد الشــركة أو أي تعــديل يطــرأ عليــه بكافــة طــرق اإلثبــات كمــا –التجاريــة 
 منـه سـالفة الـذكر علـي ١٤ً أيضـا مـا نصـت عليـه المـادة يجوز له أن يتمسك بوجـود الشـركة وكـذلك

أنه يجوز للشركاء التمسك ببطالن عقد تأسيس الشـركة الناشـئ عـن كتابـة العقـد أو التعـديل أو عـدم 
 . ولكن ال يجوز لهم االحتجاج به تجاه الغير .. التوثيق وذلك في مواجهة بعضهم البعض 

 وحيث أن الثابت باألوراق
ندات ملحـــــــق عقـــــــد تأســـــــيس شـــــــركة ذات مســـــــئولية محـــــــدودة المـــــــؤرخ قـــــــدم بحافظـــــــة مســـــــت

ًالمـــدعي عليهـــا أصـــليا ســـابقا ( ً فيمـــا بـــين مالـــك المســـتأنف ضـــدها الثالثـــة حاليـــا ١٢/١٠/٢٠١٢ ً (
يتضــمن ) ًالمــدخل األول ســابقا  ( ..../ وبــين المســتأنف ضــده األول حاليــا المــدعو ..../ المــدعو 
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تنــدمج فيهــا شــركة ) ًالمســتأنف ضــدها الثانيــة حاليــا   ( – ....شــركة / تأســيس شــركة جديــدة باســم 
ًالمـــــدعي عليـهــــا أصـــــليا ســـــابقا ( ًالمســـــتأنف ضـــــدها الثالـثــــة حالـيــــا ( ..../  مـلــــك – ..../  بكاـفــــة ) ً

 .المقومات المادية والمعنوية 

األمر الذي يؤكد يقينا
ً

 
) ًوالمسـتأنفين تقـابال () ًحاليـا ( بتوافر صفة المستأنف ضده األول والمستأنف ضدها الثانية 

بـــالنزاع الـــراهن ومتـــي فيكونـــوا مســـئولية بالتضـــامن عـــن االلتزامـــات الناشـــئة عـــن عقـــد العمـــل محـــل 
ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال حاليـا ( ًالتداعي وسداد مسـتحقات المسـتأنف أصـليا  بالتضـامن فيمـا بيـنهم ) ً

مــر اـلــذي يضــحى ظــاهرة أحقـيــة وذلــك لثبــوت صــفتهم ـمــن واقــع المســتندات المقدـمــة أنفــة البيــان األ
ًوالمســتأنف ضــده تقــابال حاليــا (ًالمســتأنف أصــليا  بطلباتــه الــواردة بصــحيفة دعــواه المبتــدأة لتــوافر ) ً

ًالمستأنف ضدهم حاليا والمستأنفين تقابال  ( صفة المدخلين األول والثانية  ً. ( 

 الثالث الدليل

واملتعلق أيضا بثبوت صفة املسـتأنف ضـده األول املـد
ً

 بواقعـات النـزاع ..../ عو 

الراهن وبالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى املبتدأة واملقامة من املستأنف أصليا ومن 
ً

لزامه بالتضامن بسداد املرتصد يف ذمته من مستحقات مالية مقدره سلفا إثم 
ً

: 

 فلما كان ذلك
ن المعـامالت  بشـأ٢٠٠٦ لسـنة ١ مـن القـانون االتحـادي رقـم ١٠ ، ٤وحيث أن مفاد المـادة 

 فان المعلومات الواردة فـي الرسـائل االلكترونيـة لهـا حجيتهـا القانونيـة ومـن ثـم –والتجارة االلكترونية 
 . ًتكون الرسالة والتوقيع االلكتروني مقبوال كدليل إثبات 

 وحيث أنه
 أـنـه مــن الجــائز أن يتعــدد أصــحاب –وعـلـي مــا جــري ـبـه ـفـي قضــاء محكمــة التميـيـز المــوقرة 

ٕ الواحـــد وان تعـــدد واختلفـــت الـــذمم المالـيــة ال يمـنــع مـــن اشـــتراكها مـــع بعضـــها اـلــبعض فـــي المشـــروع
 . مشروع مشترك وتسأل جميعها عن  االلتزامات الناشئة عنه 

 وحيث أن الثابت باألوراق
ها مـــن ر تفيـــد صـــدو-/-/-ومـــا قـــدم مـــن مســـتندات وخاصـــة رســـالة بريـــد الكترونـــي مؤرخـــة 

) ًحالـيـــا ( إـلـــي ماـلـــك المســــتأنف ضــــدها الثالـثـــة ..../  شــــركة  ويعمــــل محاســــب ـلـــدي..../ المــــدعو



١٤٢ 

 

فـي الشـركة ) ًالمستأنف ضده األول والمسـتأنف تقـابال  ( ..../  بشأن شراكة المدعو ..../ المدعو 
 ) . ًالمستأنف ضدها الثالثة حاليا (ًالمدعي عليها أصليا 

 مما سبق
 اـلـذكر واـلـذي ال مــراء فيهــا باعتبارهــا يتضــح وبجــالء ـتـام مــن واـقـع الرســالة االلكترونـيـة ســالفة

حجـة قانونيـة ودليـل إثبـات جـازم ويقينـي فـي الـدعوى الماثلـة علـي شـراكة المسـتأنف ضـده األول ـفـي 
ًالشركة المدعي عليها أصليا ومن ثم يكون طلب تدخله بالدعوى المبتدأة قائم علي سند صحيح مـن 

 . الواقع والقانون 

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
ً أنـفــة البـيــان والمقدمـــة مـــن المســـتأنف أصـــليا -/-/-اـقــع الرســـالة االلكترونـيــة المؤرخـــة مـــن و

ًوالمسـتأنف ضـده تقـابال والمرفقـة ـبـاألوراق الماثلـة يتضـح وبيقـين تـام لـمـا ال يـدع مجـاال للشـك بـتـوافر  ً
ًالمســتأنف ضــده األول والمســتأنف تقــابال حاليــا  ( ..../صــفة المــدعو ول ومــن ثــم فإنــه يكــون مســئ) ً

ًبالتضـامن عــن ســداد مسـتحقات المســتأنف أصــليا والمسـتأنف ضــده تـقـابال والـواردة بطلباـتـه بصــحيفة  ً
 . الدعوى المبتدأة 

 الرابع الدليل 

ـده األول  ـتأنف ـض ـات املـس ـأن إثـب ـق بـش ـل  ) ....( واملتعـل ـزاع املاـث ـات الـن بواقـع

أصـليا واملسـتأنف وبالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى املبتدأة واملقامة من املسـتأنف 
ً

ـابال  ـضـده تـق
ً

ـا (  حالـي
ً

وـمـن ـثـم إلزاـمـه بالتـضـامن بـسـداد املرتـصـد يف ذمـتـه ـمـن ) 

مستحقات مالية معلومة سلفا بطلبات األخري والواردة بصحيفة الدعوى املبتدأة 
ً

 : 

 حيث أن الثابت باألوراق
 -/-/- ومــــا ـقـــدم مــــن مســــتندات ـبـــاألوراق الماثـلـــة وخاصــــة رســــالة برـيـــد الكتروـنـــي المؤرخــــة

) المســتأنف ضــده األول ) ( ....(  بصــفته رئــيس مجلــس إدارة شــركة ..../ الصــادرة عــن المــدعو 
تفيــد مطالبــة أحــد عمــالء الشــركة بســداد فــواتير ماليــة مترصــدة فــي ذمتــه األمــر الــذي يقطــع بــالجزم 

 بســداد واليـقـين ـتـوافر صــفة المســتأنف ضــده األول ـفـي واقـعـات الـنـزاع اـلـراهن وأـنـه مســئول بالتضــامن
 . ًمستحقات المستأنف أصليا الواردة بصحيفة دعواه المبتدأة 

 



١٤٣ 

 

 فلما كان ذلك
 بشـــأن المعـــامالت ٢٠٠٦ لســـنة ١ًوكاـنــت الرســـالة االلكترونـيــة طبـقــا للـقــانون االتحـــادي رـقــم 

-والتجارة االلكترونية لها حجية قانونيـة ومقبولـة كـدليل إثبـات وكانـت الرسـالة االلكترونيـة والمؤرخـة 
ـكــان يشـــغل ) ًوالمســـتأنف تـقــابال ( ً ســـالفة اـلــذكر والـتــي تؤكـــد يقيـنــا أن المســـتأنف ضـــده األول -/-/

) ًحاليـا ( ًالمدعي عليها أصليا والمستأنف ضدها الثالثـة  ) ....( منصب رئيس مجلس إدارة شركة 
نف ًاألمر الذي يتجلى ظاهرا توافر صفته ومن ثم فيكون مسئول بالتضـامن بسـداد مسـتحقات المسـتأ

 . ًأصليا الواردة بطلباته بصحيفة الدعوى المبتدأة 

 ومما سبق
 ) ....( ًيتضــح وبجــالء تــام ال يــدع مجــاال للشــك فــي تــوافر الصــفة للمســتأنف ضــده األول 

بواقعـــات النـــزاع الـــراهن وـمـــا قـــدم مـــن مســــتندات لهـــا حجيتهـــا القانونيـــة وـكـــدليل إثبـــات لتـــوافر هــــذه 
 . الصفة 

 اخلامس الدليل 

بواقعـات النـزاع املاثـل   ) ....( ن إثبات صـفة املسـتأنف ضـدها الثانيـة أما بشأ

وبالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى املبتدأة واملقامة من املستأنف أصليا 
ً

واملسـتأنف ( 

ضده تقابال 
ً

 علي سند صحيح من الواقع والقانون ) 

 حيث أن الثابت باألوراق
 ) ....(  رســـالة الكترونـيــة صـــادرة عـــن –صـــة ومـــا ـقــدم مـــن مســـتندات ـبــاألوراق الماثـلــة وخا

ًالـمـدعي عليهــا أصــليا والمســتأنف ضــدها الثالـثـة حالـيـا (   إـلـي شــركة االتصــاالت -/-/-والمؤرخــة ) ً
 ســـالف -/-/-  اـلــوارد بعـقــد التأســـيس المـــؤرخ ..../  إـلــي شـــركة ....مفادهـــا بتعـــديل اســـم الشـــركة 

 . الذكر 

 األمر الذي يؤكد بيقني
ًالمدعي عليها أصليا والمستأنف ضـدها الثالثـة حاليـا ( ركة  بتعديل اسم ش إلـي اسـم شـركة ) ً

ًالمدخلــة الثانـيــة والمســتأنف ضـــدها الثانيــة حالـيــا والمســتأنفة تـقــابال حاليــا ( ً ًوـمــن بــات يقيـنــا بـتــوافر ) ً
 . صفة المستأنف ضدها الثانية في واقعات النزاع 

 



١٤٤ 

 

 فلما كان ذلك
ا أشــرنا ســلفا لهــا حجيــة قانونيــة ومقبولــة كــدليل إثبــات األمــر وكانــت الرســالة االلكترونيــة كمــ

  ..../ ســـالفة اـلــذكر ـتــوافر صـــفة شـــركة-/-/-اـلــذي يتجـلــى ـمــن واـقــع الرســـالة االلكترونـيــة المؤرخـــة 
ًالمســتأنف ضــدها الثانـيـة والمســتأنف تـقـابال حالـيـا ( ممــا يتعــين إلزامهــا بالتضــامن بســداد مســتحقات ) ً

 . الواردة بطلباته بصحيفة دعواه المبتدأة ) ًحاليا ( ًنف ضده تقابال ًالمستأنف أصليا والمستأ

 السادس الدليل 

وأيضا بشأن إثبات صفة شركة 
ً

املستأنف ضدها الثانية واملسـتأنفة تقـابال   ( ..../ 
ً

حالـيـا ( 
ً

بواقـعـات الـنـزاع اـلـراهن وبالطلـبـات اـلـواردة بـصـحيفة اـلـدعوى املبـتـدأة ) ) 

 أصـليا واملسـتأنف ضـده تقـابال واملقامة من املسـتأنف
ً ً

حاليـا ( 
ً

والقائمـة علـي سـند ) 

 صحيح من الواقع والقانون  

 حيث أن الثابت باألوراق
 ..../ ومـــا قـــدم مـــن مســـتندات ـبــاألوراق الماثـلــة وخاصـــة أصـــل خطـــاب صـــادر عـــن شـــركة 

ًالمســتأنف ضــدها الثانيــة والمســتأنفة تقــابال حاليــا (   ..../ المــدعو والــذي يفيــد عــدم ســداد رواتــب ) ً
ًالمستأنف أصليا والمستأنف ضده تقابال حاليا ( ً   ..... /٩ ، ٨، وذلك عن شهري ) ً

األمر الذي يؤكد يقينا
ً

 
ًبما ال يدع مجاال للشك في توافر صفة المسـتأنف ضـدها الثانيـة والمسـتأنفة تقـابال  ) ًحاليـا ( ً

ًوالمســتأنف ضـــده تـقــابال ( ًف أصـــليا فــي واقـعــات النــزاع وأنـهــا المســئوولة عـــن ســداد رواـتــب المســتأن
مع العلم بأنها قد زعمت أكثر من مرة وتمسكت بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـي غيـر صـفه ) ًحاليا 

فهــذا ـقــول أفــك أرادت ـبــه إســـاءة اســتعمال حـــق التقاضــي وذـلــك للتـهــرب مــن ســـداد مــا هـــو مســـتحق 
 . عليها 

 ليس فحسب. .هذا 
هــو ماـلـك ورـئـيس مجـلـس إدارة ) ) ًحالـيـا (ًتأنف تـقـابال والمســ( ـبـل أن المســتأنف ضــده األول 

ًالمســــتأنف ضــــدها الثانـيـــة والمســــتأنفة تـقـــابال حالـيـــا  وممــــا ســــبق يتضــــح وبجــــالء ـتـــام ـتـــوافر صــــفة ) ً
بواقـعــــات النــــزاع اـلــــراهن ومــــن ـثــــم ) ًحاليــــا ( ًالمســــتأنفين تـقــــابال ( المســــتأنف ضــــده األول والثانـيــــة 

ً المستأنف أصليا والمستأنف ضده تقابال مسئوليتهم بالتضامن بسداد مستحقات  والواردة ) ًحاليا ( ً
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 . بطلباته بصحيفة دعواه المبتدأة 

 السابع الدليل 

واملستأنفني تقـابال ( أصليا إلثبات صفة املستأنف ضده األول والثانية 
ً

حاليـا ( 
ً

 ( (

امـة ـمـن بواقعـات النـزاع املاـثـل وبالطلبـات اـلـواردة بصـحيفة الـدعوى املبـتـدأة واملق

املستأنف أصليا 
ً

واملستأنف ضده تقابال حاليا ( 
ً ً

القائمة علي سند صـحيح مـن الواقـع ) 

 : والقانون 

 حيث أن الثابت باألوراق
دار ( رســــالة صــــادره عــــن شــــركة ..... ومــــا ـقـــدم مــــن مســــتندات ـبـــاألوراق الماثـلـــة وخاصــــة 

ً المســتأنف الثانـيـة والمســتأنفة تـقـابال ًالمدخـلـة الثانـيـة ابـتـداءا  ) ( ....( موجهــة إـلـي شــركة ) للـتـأمين 
 ..../  ومـــن بيـــنهم المـــدعو..../ تفيـــد قيامهـــا بالتـــأمين علـــي بعـــض العـــاملين لـــدي شـــركة ) ًحاليـــا 

ًالمستأنف أصليا والمستأنف ضده تقابال (   ) ) . ًحاليا ( ً

األمر الذي يتجلى ظاهرا
ً

 
سالف الذكر يتضح وبجـالء ) ن دار التأمي( ومن واقع ما أوردة الخطاب الصادر من شركة 

والتــي ) ًحاليــا ( ًتــام ودون عنــاء أن صــاحب العمــل هــو المســتأنف ضــدها الثانيــة والمســتأنفة تقــابال 
األمــر الــذي يؤكــد بيقــين تــوافر ) ًحاليــا ( ًيمتلكهــا ويرأســها المســتأنف ضــده األول والمســتأنف تقــابال 

   ...../ تأنف ضدها الثانية شركة  والمس..../ صفة كل من المستأنف ضده األول المدعو 

 مما سبق
ً إليـهـــا ـكـــال ـمـــن المســــتأنف ضــــده األول ىيتضـــح وبجــــالء ودون عـنـــاء أن الغاـيـــة الـتـــي يســـع

هــي التـهـرب ـبـدون وجــه حــق ـمـن ســداد ..... والمســتأنف ضــدها الثانـيـة شــركة تيراســيرتش   ) ....( 
 . ل حق التقاضي ٕواساءة استعماواإلضرار به وبأسرته  مستحقات المستأنف أصليا

 من مجاع ما تقدم من دالئل
ًيتضح وبجالء تام لعدالة المحكمـة المـوقرة بمـا ال يـدع مجـاال للشـك بتـوافر الصـفة ومسـئولية 
ًالمســــتأنف ضــــدهم األول والثانيــــة بالتضــــامن بســــداد مســــتحقات المســــتأنف أصــــليا الــــواردة بطلباتــــه 

طعـة والمرفقـة بـاألوراق علـي قيـام الشـراكة فيمـا بصحيفة الدعوى المبتدأة حيـث أثبتـت المسـتندات القا
 ًبين المستأنف ضدهم جميعا وأن الغرض من الدفع بعدم توافر الصفة هو الكيد والتهرب من سداد 



١٤٦ 

 

 . ٕمستحقات مالية معلومة المقدار واساءة استعمال حق التقاضي 

  الثامن الدليل 

ملـك (....)  أصـليا  املـدعي عليـهالقاطع علي إثبات الصفة وهـو انـدماج شـركة 

املستأنف ضدهم (املدخل األول والثاني / .... .... ملك املدعو.... ) يف شركة / .... املدعو

ومن ثم تنتقل ذمم والتزامات الشركة املدجمة إيل الداجمـة ) أصليا واملستأنفني تقايال

 .طبقا لصحيح القانون

 بشـأن ٢٠١٥نة  لسـ٢ مـن قـانون احتـادي رقـم ٢٩١فقـد نصـت املـادة .. بداية 

 الشركات التجارية علي أن 
ـيــؤدي االنـــدماج إـلــي انقضـــاء الشخصـــية االعتباريـــة للشـــركة أو الشـــركات المندمجـــة وحلـــول 
الشـركة الدامجــة أو الشــركة الجديـدة محلـهـا أو محلـهـم فـي جمـيـع الحـقـوق وااللتزامـات وتـكـون الشــركة 

 .الدامجة خلفا قانونيا للشركة أو الشركات المندمجة 

 ا عني ما تواترت عليه أحكام حمكمة التمييز املوقرة وهذ
مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن االنــدماج يــتم بــين الشــركات التــي تتمتــع بشخصــية  

معنوية وذمة مالية مستقلة ويترتب علي زوال الشخصية االعتبارية للشـركة المندمجـة فـال يجـوز لهـا 
الدامجــة خالفــة عامــة وتكــون مســئولة وحــدها عــن أن تخاصــم أو تخاصــم وتخلفهــا فــي ذـلـك الشــركة 

 .حقوق والتزامات الشركة المندمجة 
 )٨/٤/١٩٩٥ حقوق بتاريخ ١٩٩٤ لسنة ١٢٣الطعن رقم (

 وكان الثابت باألوراق 
هــي شــركة واـقـع تضــامن وليســت / .... مـلـك المــدعو) المــدعي عليهــا أصــليا.... (أن شــركة 

 والمرفـق بـاألوراق -/-/-حق عقد تأسيس الشركة المؤرخ مؤسسة فردية والدليل القاطع علي ذلك مل
وخاصــة ـفـي البـنـد الثاـلـث مـنـه واـلـذي يـقـر فـيـه الطرـفـان صــراحة ـبـأنهم شــريكين ـفـي الرخصــة المهنـيـة 

 .كمؤسسة فردية ....باسم .... رقم 

 األمر الذي يؤكد يقينا 
هـي (....) يهـا أصـليا ومن واقع المستندات المرفقـة بـاألوراق الماثلـة بـأن الشـركة المـدعي عل 

 المدخل األول والمستأنف ضده األول / .... (والمدعو/ .... شركة واقع تضامن فيما بين المدعو
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 ) .أصليا والمستأنف تقايال

 ملا كان ما تقدم 
ـفـي الشــركة ) أصــليا والمســتأنف ضــدها الثالـثـة(وحـيـث أـنـه ـتـم اـنـدماج الشــركة المــدعي عليـهـا  

المســــــتأنف ضــــــده األول أصــــــليا / .... (ملــــــك المــــــدعو(.... ) يا المســــــتأنف ضــــــدها الثانيــــــة أصــــــل
األمـــر الـــذي يتجلـــى ظـــاهرا وطبقـــا لصـــحيح الواقـــع والقـــانون فيكـــون خلفـــا عامـــا ) والمســـتأنف تقـــايال

ومن ثم فقد بات يقينا بتـوافر صـفة المسـتأنف ضـده األول (....) ومسئول عن سداد التزامات شركة 
يال في واقعات النزاع الماثل األمر الذي يتعين معه إلـزامهم بالتضـامن والثانية أصليا والمستأنفان تقا

حمـيـد سـابا إـبـراهيم المتـأخرة واـلـواردة بصـحيفة دعــواه / والتضـامم بســداد مسـتحقات المســتأنف أصـليا 
 .المبتدأة 

 بناء عليه

يلتمس املستأنف أصليا 
ً

املستأنف ضده األول تقابال ( 
ً

  -:من عدالة احملكمة املوقرة )  

أوال 
ً

 عمايل .....سنة ......يف االستئناف رقم  :

�O��P�DYא���,�.�

ثانيا 
ً

  عمايل .... لسنة ....يف االستئناف رقم : 

��ً����<T�:�������"#���B�����25���+��������	دًא�������אم�א�����_���BKوא���������	�2א��(Fא�C=���$g
�����^������)�....(�د,٣٤٥٠١٥������������:���2�5وא���B#���2دא_�#���&��Kא��i��8�;وא�����r�%��٩&א�٪

��و�������Jم�א����אد�،�و�g=����אF)��2א	���������:������א�����������������������w	א�k=,�g�"#��ً=&�D
���������S��	ل�א|/:��א�SدQل�&Kو���3:����$��م���������)�....�،���....(�ذ�$��U)�9ًو,����د

��;<�Mذ�{��E����3$�&ل�א���&��6!%��.�
�ً����xن�#3:������������ن�א���:�א����&������(g�����/��#�E���������!������S�z�����������������%9�������$��/....�
�)���ً����<T��������	א'����)�....�..../��وא�������....،�....(�و�����)�א������	א�����������7�و

��א	�������+��T�25>���ً������אد�����������������;�<�!������g�E&א$x�Kوא����V�	و,אق�א]����#�K	א
��'�K7��#....�)�����ً��<T������	א�(������������;�7�/��i�23وא��&א,د�������:���2#��Bوא���"#�B����

�.���&�6א	��iTא�
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 ًوكيل المستأنف أصليا                                                  
 المحامي       
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 عواملوض

���#��S�i!�-#�#�����������א�(�!��K�T�E���i���	א����&��Kوא��������Eא[�����Dא�&א%$��:�)
���������������3gא���א_א�،�وא��$����E����pאF)��2א	�������א��-��H�M_�#&א��x�L��5�+������	א

7/��������������������:(~�����א�&א%�rوא���K&ن�،�و�-���א��$��Kg�E���p!=!�א|��iא	�������T#��م���א��
�������������������������i��|א�!�=!Kg�E����G��K$وא���p���$وא���،�r�%א�&א���K�K�����9S�"�#�����g�M-א����H,ول�دT
��א�O��P���DYوא������9w��>����u	�����z&�����"��#������<Tو���&א,�����:(~��..�א	��������T#���م���א���
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   ضدهاوكانت طلبات الشركة املستأنف.. ملا كان ذلك 

 تستند إيل صحيح الواقعات اآلتية 

�����N,�א@T�WQ�i,���Uن�א�(��!���א	��������+����z!��K=����#�-���#��5#��"� ������..���א=��
�����$g�E5و�!u�Tא'�و&�D��������������O&�gق�و����;gא��:uم�����g���¦א����Eא[#!="�#�rא�(!���א	����;

��א���אم���:u�)�C:�(#�C()��(������������M,زم�و+�!وY�&5��Iم���Kא��"�����K�gًא���Tدא8:ً��و�>����C�
����3K��L�..�������������������=�$+����5א��������	א���!�)����p�Fذא'�א��و,������&��א�Mد�g�>زא�Yو

�gو��=�g�>زא��Y�¦א,#"�א[+!א,�وא�!:�Dو����¡,�gد������l�.�

وعلي الرغم من تعامل الشركة املستأنف ضـدها مـع املسـتأنفة 

حبسن نية مفرط إال أن األخرية قـد قابلـت هـذه املعاملـة بعـدم 

مراـعـاة ـمـا تفرـضـه القواـعـد العاـمـة الـتـي حتـكـم العالـقـة ـبـني 

الشركات وبعضها ودون التقييد بإطار املشروعية التـي رمسهـا 

�.القانون 
ًتفاقـا مـع الشـركة اقـد أبرمـت ) بوصـفها المالـك(كانت الشركة المستأنف ضـدها .. -/-/-فمند تاريخ 

وذلــــك فــــي .. لتقــــوم األخيــــرة بتنفيــــذ أعمــــال مقاولــــة تــــم إيضــــاحها باالتفــــاق ) بوصــــفها مقــــاول(المســــتأنفة 
 : المشروعين التاليين

 ......الكائن بقطعة األرض رقم  ..... /مشروع -١

 . .....كائن بقطعة األرض رقم  ال.... /مشروع -٢

تســــعة ( درـهـــم ٨٩٧٦٢٦٠٣وذـلـــك بقيـمـــة إجمالـيـــة ـقـــدرها 
ًوثـمـانون ملـيـون وســبعمائة اثـنـين وســتون ألـفـا وســتمائة وثالـثـة 

بإتمــام كاـفـة ـقـد ألتزـمـت المســتأنفة كاـنـت الشــركة كمــا .. ) درهــم
أعمال المقاولة المتفق عليها في موعـد غايتـه تسـعة أشـهر مـن 

 .  أمر المباشرةتاريخ استالمها
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وبرغم مرور عام كامل على هذا االتفاق املفروض .. هذا 

إال أن الشركة املستأنفة مل ..  يف تسعة أشهر هتنفيذ

تقم بتنفيذ األعمال املوكول إليها إمتامها رغم وفاء 

 لتزاماتها وقد تقدمت بطلباالشركة املستأنف ضدها ب
مقــرة بــذلك بأنهــا عجــزت عــن إنهــاء .. اإلنشــاء لهــا إلــى الشــركة المســتأنف ضــدها بغيــة تمديــد فتــرة 

هــذا وـبـرغم أن ذـلـك التمدـيـد سيضــر بالشــركة .. تـفـاق عليهــا األعمــال المســندة إليهــا خــالل المــدة الســابق اال
 وافقـت علـى تمديـد مـدة إنجـاز -/-/-إال أنها وبتـاريخ .. المستأنف ضدها ويلحق بها العديد من الخسائر 

 بشــرط إنهــاء األعمــال واســتخراج شــهادة اإلنجــاز مــن بلدـيـة دـبـي ....حـتـى ـتـاريخ  لتصــبح ".... "المشــروع 
 . وأن يثبت في الشهادة أن المشروع أمن ومالئم للغرض) .. ....(قبل التاريخ الجديد 

 ليس هذا فحسب

��SQ;���ق�א	���Kول���������L�����T���������L)�א�(��!���א	������;�(����C©�אgY;���ق�>��!א�
�������p�K?)٨٠�(٪��Q�"�#����������������	(�!وع��������D�D]א���..��=�&م�����B��L٢٥&ن����..���³ز�א	!���

����������������������p���������،M,��K$א���{���2א����P�5�E�D��3	��ذ���'��VQ�Lول��K	ق�א�;SQ������Lو�T
����(��K#����$gول��H=���������)�א�(!���א	�������+�������5(��:�����;�����:���9ً=����(��������l����#��³ز�@

���2=�Kول�א��K	א)������;�g�"����������������..���-*���א�(!���א	�����;�$���=��$��������,د�א�����F�5-*�א�Lو
���������Q����א	��:#�K	א�...................................��vذא����������..�אQ�k��;א���������K;g3:���א�T�MT

�.�?U�pK!ط�א@9Sل�����א�-�!

 وهو ما قد حتقق بالفعل
 التزاماتـهـاحـيـث تقاعســت الشــركة المســتأنفة  عــن تنفـيـذ 

األمـر الـذي تحـقـق .. لوفـاء بهـا  اعـنوعجـزت بـال مبـرر 

تفاقيات مبرمة فيمـا بينهـا وبـين امعه الشرط الفاسخ ألي 

بـمــا يـحــق لألخـيــرة تعـيــين .. الشـــركة المســـتأنف ضـــدها 

مقاول جديد ليقوم بتنفيـذ مـا عجـزت عـن إتمامـه الشـركة 

 . المستأنفة
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 وبالفعل
ي كانـت تعاقدت الشركة المستأنف ضـدها مـع مقـاول آخـر إلتمـام األعمـال التـ

ممـا يؤكـد علـى فسـخ أي اتفاقيـات كانـت مبرمـة .. موكولة للشركة المستأنفة 

 . بينهما
ًتفاقـيــة جديــدة تماـمــا فيـمــا بــين الشـــركة المســـتأنف ا ـتــم إبــرام -/-/-وحـيــث أنــه بـتــاريخ .. هــذا 

بوصـــف أنهـــا المـقــاول الرئيســـي (وـبــين الشـــركة المســـتأنفة ) بوصـــف أنهـــا المطـــور للمشـــروع(ضـــدها 
 . ..../ وذلك كله عن المشروع) .. على المشروعالمشرف 

تفاقـيـة مت تـسـوية أي حـسـابات وـمـن ـخـالل ـهـذه اال

قدـميـة ـبـني الـطـرفني ـثـم إـبـرام اتـفـاق جدـيـد وذـلـك 

 : بالشروط واألحكام اآلتية 

��O!/�gא�(!���א	����; −E��8!ول�א��K	��3א�T��<&���. 

��#�Kو��Eא����)�א	�W&�g),&wא	������+������5 −������$gول���������K	א�W&��=ن�T�����"x�
�E��8!א�)�� .�א@U!א�JQ�����23����Oم��3�Q_�א	(!وع)��א	����;א�(!�

− �����E��8!ول�א��K	א������$�=)����א	����;א�(!��(����������HQ!א_א'�א[#�"�א���#9����2=�Kg
����:(!وع��&�w	$�א'..�א	&�;��وא	א��ذ��L��I�. 

− ��������E���8!ول�א���K	א�������$�=)������*��Kg=�2#&����وא�������ون��gو=���������)��א	�����;�א�(�!�
r%&	א�L�_�)�@ل�[�:�ل�א�=�����. 

− �E��8!ول�א��K	(=�$������א�א�(!� .����p��#�2=�Kg:(!وع)���א	����;

− �����������CHT�"#(!وع�	א�M,�)�Dא�r#�p���א���E��8!ول�א��K	ل���א=�$������א��:�Tد��:��
 .�א	(!وع

− ����E����8!ول�א����K	(=���$��������א�;א�(��!������	א����(�����א@��U!א�������Oא�����$�'�א�(��3!=
���r���#�p������وא���"x������:����د�����g��א������$�'�#���"����M,����)�Dא	(���!وع��Yא	����Kو��Eא�

��=,�)�DYא.�..........�E�Q�E��8!ول�א��K	#"�א���א#�'�א��ذ��!S�);����	א���א�(!��.( 
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����6	ق��������ن������وמ�א������	ول�א��������!����و����د�����מ�א��

������
��&���������/�وع�
�	����دמ���		�F:F�D��
��ل�א�%<�ول����

�.����د�3מ��ن�א��طو��

 مرحلـة ةوكانت الشركة المستأنف ضدها تظن أنها بدأت مع الشـركة المسـتأنف.. لما كان ذلك 
أمـلــت أن تكـــون خالـيــة مـــن التقاعســـات واإلخـــالل .. وفتحـــت معهـــا صـــفحة جدـيــدة .. ًجدـيــدة تمامـــا 

 . في المراحل السابقةةتأنفلتزامات التي سبق ارتكابها من الشركة المسباال

 إال أن آمال وظنون املستأنف ضدها 

 ذهبت أدراج الرياح حيث اكتشفت
) غـيـر مســتحقة لهــا(تعـمـد الحصــول عـلـى مـبـالغ فت..  الزاـلـت عـلـى حالـهـا ةأن الشــركة المســتأنف

 -/-/- والمـؤرخ يفعلـى الـرغم مـن أن العقـد محـل التـداع.. وفي المقابل ال تؤدي ثمة أعمال تذكر 
لتزامــات الملقــاة علــى عــاتق الشــركة المســتأنفة والتــي كــان مــن المتوجــب يحتــوى علــى العديــد مــن اال

.. أداء واجباتـهــا  عـــن إال أن الثاـبــت ـبــاألوراق أنـهــا تقاعســـت.. لـتــزام بالوـفــاء بـهــا عليـهــا تنفـيــذها واال
 : ومنها على سبيل المثال ال الحصر

)١�( �T�L�G���g����¬�"x���+��!א,�����م�א@��U!א���K#�������Oو��Eא�
 .��C:$�����:��Hو���(!���א	������+���5

��م�UQ!א�Oא�(�!���א	�����;�������א����$�'�א�(�3!=��א��¦�������������� )�٢(
���M,���)�Dא�r��#�p�����و����م�א���"x���=����K#����3����C��/7و��Eא�

�����'�$�¬��Tد�K#��%&g�WQ�6و������E..�א	(!وع���Y:�د��g��א��
א��x"��"�א�$:��C$�م��/&��g�����2��א����$�'،�و�5&�#��������

�g(�!وع����������	א�,&�wI��:���H�,א!+T�L�G)����������	א��א�(�!�
�5�+�.( 

���Cز�:�<����ن������������..�و��g)���א�(!���א	����;����Kg��Iم�������� )�٣(
���Lذ#��א�(!���א	�������+�������������5���#�'�K7��#�..����',!�%�2�V

�����r��%&	9ق�א���Qوع�و!��)	���C��:$א��O���K=Q�i;��!د�	����3אgאد,��
�k=,�g�-�#��وذ�−/−/−�. 
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�������G7#&�����א�)3!����_�#��"�����:����%�#��<����-���א	�� )�٤(;������
�ً#�Jوع�!)	���C:$א��C�w$g�O�3��r%&	א�. 

)٥�( r%&	3��س�א#�G7���� .�و�-א�%�#<�א�(!���א	����;
)٦�( � .�و%�#<����r%&#��=!lא	(!وع�#"�#&אد�א[#"�وא��#9
)٧�( �����"��#�������ً����א���¦������<���K#��5-����g!ًא�و#)����!qא��>���!�Tو

 .�א[�V«�وא�;!ش�
��א	���������������..�وא[�u!�#"�ذ������ )�٨(�!�)�������wS�>��D,T��K�

��M!3���U�"�����'�$�������G�����wg��5����+.....)�،�(.....�����3�T�2����,
�-�#�r%&	א�>K��T−/−/−�.!!� 

 ومن مجلة ما تقدم يضحي ظاهرا أن الشركة املستأنفة

���א�17א��
	����*���1د3	�و��وא�9	�–����د.� −��:
 .��و


����ن��دא�Hא��زא�	��9	�وא�و�����������–���	��.���−���:�

�9	�و�����.���������H	�"

א���	و��ن��ن�א�
	طن���ن��دא�H����	�9מ�وذ�� ��7%�	ق�א��ز��د��������������

�6&�
�ذ� ��	"�&����..��ن�א�12א��
	�/��&�א����*���1د3	���	M�

و,�
	��9	�"�!���א��وא��ن�وא��2א��وא2<ول�א�وא����א%��א��9	�������

و3و�א���2א�ذ���מ���د���-�א����*����1د3	���	<�	�����������..�א���	�ل��

Hدא�
 .א��ن�,�	�&�د�وא3	�א

 وحيث تداولت الدعوى املبتداة باجللسات 
ـالواقع   ومثـلـت الشــركة المســتأنف ضــدها ـبـوكيال عنهــا وـقـدمت دفاعهــا ودفوعهــا الثابـتـة ـب

 :واألوراق والقانون والذي تضمن طلب الحكم لها 

  بقبول الدعوى شكال :أوال 
 وفي الموضوع : ثانيا 

ن طرفي التـداعي  المحررة فيما بي-/-/- فسخ االتفاقية المؤرخة -١

بســبب المخالـفـات الـتـي انتهجتـهـا الشــركة المســتأنفة وـعـدم وفائـهـا 

 . بالتزاماتها
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ــزام الشـــركة المـــدعى عليهـــا -٢ ًحاليـــا فـــورا بـــإخالء ) المســـتأنفة( إـل ً
ًخاليـا ) المستأنف ضدها(وتسليمه للمدعية .... المشروع المسمي 

 . من األشخاص والشواغل

) المسـتأنفة(من الشركة المـدعى عليهـا  رفض االدعاء المتقابل المقام  -٣

 . وذلك لعدم الثبوت والصحة

ــل -٤ ــإلزام الشـــركة المـــدعى عليهـــا بالمصـــروفات والرســـوم ومقاـب  وـب

 .  أتعاب المحاماة

  قضت احملكمة حبكمها التمهيدي -/-/-وجبلسة 

 بندب اخلبري اهلندسي املختص لتكون مهمته 

 النحو التايل وفقا ملا ورد مبنطوق احلكم التمهيدي علي 

 .א@9xع���T�Eو,אق�א���&�6و#����א��3gو#����T�Eن�=�K#�����א|/&م� −
א���K��Yل��L!��x�!��K#�E���Qא�����א�9��x²��Eع�����T�"��#��:3=��������#�E>��&ل�א	������א'���� −

������������:3�����و��-����)�Qن�و��H'��(وא@9xع�����Eא	!א9D'�א�&,%���وאj(�Yو����א	��د�
���D��=,�l5:��א��!g���٢٦و�����K:��د����g(&א_�א�&,%���Tو�אj(�Yو����א	��{:�������3g9lD:��ود

�،٣٦�(�� .وذ������Lود�#&+&ع�א���&�6..�#"�%��&ن�א	9#�$'�א	���
− ������������$�wא��E�����3��=�$	�6&א[�:�ل�#&+&ع�א����r%&#�E�Qل��K��Yذא����م�א[#�!���–אQ�–�

�����������و#��%�#<����א	�����;!wق���������א��;gYن�#��©�א���������<T)���)�א�(�!���א	�����;
و#���3��5و%�:���3،�و#��Qذא����<������)�א	������+��T�"#)��5:�ل��/�.�א	������+����������5

����������،���#���"�#���3����p;�	&א>;�'�א	א�p��g��א[�:�ل�%���L�>Jא	&���א��د�و
���g��9<Q��א�$�&�z،�و#���Qذא����ن�9�SQ�¨���5ل��������;�(gو%�:���3و�z&���"#��3���#و���ن�

��א[و��������Eن����5�#��ذ��������#�"�����Fא�Lא�����&�6#��"���#���و�L!�x�"��#�MT�G����H�
��������������������g�����#"�T+�!א,��H!א_�ذ����و��5�#!wא��"#�MT�pF��#و�����Gא@9Sل�وא	��
א[+!א,�وKg&=�2#�����ذ���א[+!א,�#"�g$&=��،�و#��Qذא���ن��L�{S��g�¨��5א���;��-���������

��ذ���#"���#��وא	���L�Gذ���و%�:���!א#��א��l�����K7��	א�{S�. 
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− �������<T����א���¦�%�#��<������3א	������;��و%�:�����3وg/��;���)�א	������;�(�����ن�א[�:���ل�א@+���
�!S]א�C%��:3=]�p7��	ن�א����Y&<و���!wא�����z��Fא. 

− ������3��Qل����K��Yא�i,و!��+�M!��=����3H�MT�E���Qل����K��Yא��ذ����C���D�L�{و>��!�<������
�����"�#��3=����#�E9ع���x²אل������������&�%Tא����&�6و§��ع��L�C�/;�����#زYن�&�(g�'א�����#�

��������{q��25{א|/&م�و�. 

 ونفاذا للحكم السابق ذكره 
وتم مباشرة المأمورية علي النحو الثابـت .. تم إحالة ملف الدعوى للسيد الخبير المنتدب �

اـقـع والمســتندات ـبـالتقرير المرـفـق أوراق اـلـدعوى واـلـذي انتـهـي إـلـي نتيجــة أصــاب فيـهـا وفـقـا للو

وصحيح القانون وما سطره الحكم التمهيدي الصـادر عـن عدالـة محكمـة أول درجـة ومـا أسـفرت 

 :عنه حقيقة األوراق وهي كالتالي 
%	������	�������M.�)�א�/������&�א��������*�6&(�א������د�!��������9	�−١

�����������	��

	��زא�	�9	�و�*�M.��ن�,��	ز�א��/��وع�و���ن�ط

�������M*��.	א��X&������ن���ل���	%�`����-���:�6�	9

�.���و�د�
�د�
ذ� �"!�א��6	��&�
�

�����و���د����9	������)�א�/����&�א������*�6&�(�א����د�!������9	��−٢

�..���%�	.�ط���א����*���1د3	��
�

�

א�%��ق�"��!�"�������K)�א�/����&�א������*������1د3	��(����د����&��−٣

����!"�&M�N&�א����	א��6−/−/−����H:�M,��&6�*���و���!�א���

א������*���(�د����&�و�������-���(....)��و�C��1א��/���وع�

�.�M	��	��ن����/وאXل�)�1د3	

 هذا باإلضافة 

�������������������i���������א	�&%!������iد�iא	�#&,=��H,ول�دT���:(~���E���_������T�E�Q%!א,���א�
�����3����7א�jא+���'�gذא)�������������¢����3��)�א	������;�#����#�K	א−/−/−�..��>��;�(g�¦وא���

���E��������3��3وא���!د����g���+אj����7א���i���|ل�א���:�T��&��7�א��E������وذ����C��:�]א����H&א�
�Eא����:�



١٥٨ 

 

 بمقابـلـة طرـفـي الـتـداعي وأعـطـتهم الفرصــة كامـلـة لـشـرح ـمـا يروـنـه مناـسـبا  ـبـأن الخـبـرة قاـمـت-١

 .وتسليم كافة المستندات المطلوبة ولم يطلب منها انتقال الخبرة لمقرة 

أموريـة المحكمـة  أكد السيد الخبير أنه انتقل بالفعل لموقع عين التداعي وهو األسـاس فـي م-٢

 .ٕالموقرة واطالعه علي كافة المستندات 

للمشــروع " ـهـو المـقـاول الرئيســي "  أن دور المســتأنفة ـبـالرجوع إـلـي بـنـود االتفاقـيـة المعدـلـة -٣

 .الخ ما توصلت إليه أعمال الخبرة من نتائج ...................... المذكور 

 وحيث كان ما تقدم 
مســتأنف ضــدها ـفـي طلباتهــا وقـيـام األدـلـة القانونـيـة والمســتندية  أحقـيـة الشــركة الوـبـرغم ثـبـوت 

 .والفنية علي ذلك 
علـي غيـر سـند مـن الواقـع  عدم قيام ما تزعمه الشركة المستأنفة من ادعـاءات وبرغم ثبوت

 .والقانون

 ومن مجيع ما سبق 

789��د�&א����������� ��i��3א�&א,دg��x�L��5�+������	א������5=�����و���g��Kم����K�Tא�(!�
����[و,אق�،�و9�S�"�#���+!$�D���#�&5ل���������������������uא���q#א��א�p8�KFوא�C8Y9ل�א��S�"#א���א_א�

�������Egא��7&�א��E���,و�~�i���E�Q��:�Kن��T��������#����³א�M-وא��������:د

 احملور األول 
���!��%���&�א�/���&�א�����*��������وא��	ز�&��א2�	��د�א�وא���&�وא��	�و��&�א���Nد�������

�،�وא���:מ��و���Cא��/��وع��������−/−/−א
�دאHא�"!�"���Kא��6	���&�א���M�N&���������ط�
	�9	��1د3	�"!���


	طل��	
�.א��ذ�و��،�و
�א��H�	%�9	��ن��F&�א��زא�	.��د��9	��א�/��&�א����*�6&�

 احملور الثاني 

.�<دو�#���ن��دא�&���%��&��ول�د��&�א���و������������������	F*���א���א�����ق���!�א�%�מ�א��

%>��	

	��*و�אق�وא�����دא.�،�وא�ذ���	��Hوא��.
	F���	�"ون�وو�	وא���Cא�وא��E�.�

 احملور الثالث 

����א����د
�&���ن��
�ل��دא��&��%���&��ول�د���&��������������������Mن�������א��
"!�/*ن�א���	$���


.���-��	�Hو"�	����طوق�א�%�מ�א����9د��א�<	د���ن��دא��&�א��%���&�א���و����و"��	�����������������	Fوא�


	2و�אق��.
	Fون�وא��	وא���Cوא���.�
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 حملور الرابع ا

����א����د
�&���ن��
�ل��دא��&�������������Mא���������.

�	ن��و��-�א����و��وא���وא��א���!�/�	

�.�%��&�א�����	��א��و����

 احملور اخلامس 
�����&�����
،� −/−/−א���د�وא�������������!���ذ����א�/����&�א������*�6&�א���د��&�����9	�


9	��ن����د���وאل�����&�������!�,�!��F&�د��ل��و��H	��	ن��	�
�.��دو

 الدفاع 

��وא	&+�&���،�������������:أوال ���&��Kع�א�&���Tو��Hא����ع�وא�����g:���א�(!���א	������+����5)�
�����������������������3�#���#�K	א����&�6א����D�'&�V�E����i����	���3وא�#���#�K	א'�א�����	א���و��

�����7�7<��وذ�������#�$�����)!א,�و�!>�������h�Eو%�<���..�א���א_א�وT�E����3#��%د�
�i!%&	א��Pא��.�

���א�O��P�DYא	���CV$�م�%��#�������������������E:ثانيا !���3�x�E����5�+������	א���g/:�2א�(!�
�����Tد���وא%$���Tو�#����=h�..������%�;gYد�א&������T�Cن�א�9SQ�>��uل�א�(!���א	����;
��:��H�Y9SQ��3���*&�	א.�

ـا  ��rא�(��!���א	��������+�������5:ثالـث���g��..م�א������$��i���|א�!��=!Kg9ن�w��������א#������	3:��
�و����م�g�;���-*��$��>��!���5−/−/−وא	�#&,=�����א���&א,دF�����i)�2א��:�M����3א	���,¼����

����9�B"�א������M��<����������ª8��������8�3[و,אق��g����2"����م����������������������..�g�;�-א�>������7�7
��#�"�א�(�!���א	�������+������������������5�#�K	א'�א����	و,א%��وאTم��&א%$�'�א���אع�و�	א@
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א2����	��د�א�وא������&�وא��	�و�����&�א������Nد��وא��	ز����&������!��%�����&�

�����&���M�N&�א�������	א��6�K����"�!���"א�Hدא����
 −/−/−א�������*������1د3	�א
وא��:מ��و��Cא��/�وع�א��ذ�و��و
�א��H��	%�9	���ن���F&�א��زא��	.�������������


	طل��	
�.�ز��9	�א�/��&�א����*�6&�

 بداية 

�������g����K'�א�(��!���א	�������������������H,ول�دT����:(~��+�����5א�����א_א�T#���م���א���
�����r��%���7א�&א��/�������א���¦����H_'�#&א�����&��Kوא���א	��&%!����i$�=����#��"�א[�������Dא�&א%$���

��،�وو����K	���%�!,*����������������..�وא[و,אق�وא���K&ن����H,ول�دT���:(~��وא�¦�%D�E���>B������5א��
����3،�وQذ�=�2�3א�(�!���א	�������+������������������5%�"#�z���	א�{���!ض��5-*�א[������������Dא�����א|

�Egא��L�*�H&��C()�:�
 يف املطالبة بفسخ اتفاقيـة املقاولـة املستأنف ضدها ثبوت أحقية الشركة  :السند األول 

 نظـرا إلخـالل األخـرية يف املستأنفة املربمة فيما بينها وبني الشركة ....املؤرخة 

 العـمـل  وتعطـيـلاملـسـتأنف ـضـدها التزاماتـهـا ، وتعـمـدها اإلـضـرار بالـشـركة 

باملشروع حمل هذه االتفاقية ومنـع مقـاويل البـاطن مـن إمتـام وإجنـاز األعمـال 

 .املوكولة إليهم 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٧٢فقد نصت املادة .. بداية 
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز  -١

 .اره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه للمتعاقد األخر بعد إعذ

أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلي أجل مسمي وله أن يحكم ويجوز للقاضي  -٢
 .وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي بالفسخ 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
ن الفسـخ فـي العقـود الملزمـة  من قانون المعامالت المدنية أ٢٧٢مفاد نص المادة 

للـجـانبين ـهـو ـجـزاء لـعـدم قـيـام الـمـدين بتنفـيـذ التزاـمـه العـقـدي ، ويترـتـب عـلـي إيـقـاع 

 مــن ذات القــانون إعــادة المتعاقــدين إلــي ٢٧٤الفســخ وفقــا لمفهــوم نــص المــادة 



١٦١ 

 

الحالة التي كانـا عليهـا قبـل العقـد ، فـإذا اسـتحال ذلـك يحكـم بـالتعويض ، وال يعقـل 

ٕظر أن يجمع العاقد بين طلب تنفيذ العقد وفسـخه فـي آن واحـد وانمـا في صحيح الن
يكون لـه فقـط المطالبـة بإحـدى الحسـنيين إمـا تنفيـذ العقـد أو المطالبـة بفسـخه مـع 

إعمــال األثــر المترتــب علــي أي منهمــا علــي حــده وذلــك حســبما يــراه هــو محققــا 

 .لمصلحته 

 )١١/١٢/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ١٠٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

���������������������kא9��Dص����G��x�!�S]א���%�$����������I���#א�������K$א��L!x���T�_�;=Qم���
������i,&�-	א�iد�	���9:����8�B%��K$٢٧٢(א��E��#��(��������������$#���%�$�	א�O!�wא_��$��م�%���م�א���l�

�#���3"�~):���א��:�������������������������������G�K$#&+�&ع�دون�	א���:(~�����CK���g��¬�&5��#א���א�-�;���
>#�%T�¦#א[و,אق��L��5����=��#�����q8�D�z�DT�E����5_�B%�.�

 )٦/٢/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلى ظاهرا .. المفاهيم القانونية والقضائية أنفة البيان علي أوراق االدعاء الماثل وبتطبيق  

 فــي تــادت عليهــا الشــركة المســتأنفة التــي اعاإلخفاقــات والمخالفــات واإلخــالل بااللتزامــاتأنــه رغــم 

التي لحقـت بـاألخيرة والخسـائر التـي وبرغم حجم األضرار مع المستأنف ضدها ، تعامالتها السابقة 
 .جراء ما ارتكبته في السابق الشركة المستأنفة ألمت بها 

  فرصه أخري املستأنفة قد أرادت منح املستأنف ضدها إال أن 

 عن أداء االلتزامات إلثبات أن اإلخالل والتقاعس 

 ليس هو املعتاد منها وأن ما حدث مسبقا كان له 

 ظروفه ومالبساته لدي هذه الشركة 
"���د�ط��و.�א������*�����1د3	��<��%6&�א���	���ل�א����د�מ�
���ل���و
��9	��������..�و
	����6ل� 

��	9�	�
و��	�د.���9	�
<�6&��..�و"�%.�<6%&���	�ل��د�د����Cא�/��&�א����*�6&��..�و��

و����96	�
*دא�Hو�9	מ��د��د����	��	����	���������H"��א���	ول�א�����!����/�وع�����"�د�د����	�	�3!����

�_�Nذ� �א���د�א��
�:א�ذ����1ن��	���!�....�����/�9�����ن�
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− ���D�p��x!دא�z،�٢א	����#"�....��:�Kول�,�E��8	(!وع�"�g$���א�(!���א	����;
�����G��H�E�Q�،�E+,T�p��x�E�Qد���+@��١٨wא���r#�،�M&���p��x���. 

− �C%� "#� 23���$g� 2�=� �א�-=" "x��א� Eو��K#�E���Oא!U@א� ��:3#� �g)&ن ��T�Eن
�,&w	+���5(א������	א�� .�وذ��������JQم�و�3�Q_�א	(!وع�)�א�(!�

− ��Iوع�!):�����&�w	א���Cא[#"�وא��#9D������2=�K���E��8!ول�א��K	م�א���=��:�
 .�Lذ���א	&�;��وא	$�א'�

#"��CHTא@U!א�O)�#3��س(�Kول�א�!���p��#�2=�K���E��8:(!وع�و=���م��-���א	 −
�א��:�د� CHT� "#� �א�M,�)�Dא	(!وع r#� p����������-�� �و=���م ،� �א	(!وع E��

����:�T. 
− �"x�و#"�+:"�#�3م�א	�Kول�א�!�E��8א@U!א�E���Oא���$�'�א�(3!=��	�Kو��Eא�

gو� '�$��א�� *-5� ���Y:�د �א	(!وع M,�)�Dא� r#� p���وא���Eو��K#� ��/&ل �#�
�23g�K7��#�E���"x� .א�

− � ���3$g��Kא	�Kول�א�!�E��8..�و�-א)���ون��gو=�*�(���K=#�2&���)�א�(!���א	����;
 .وذ�����وم��T:�ل�א@�(�_א'���	(!وع�وא	&%�r)�����=�ل

  باألعمال أنفة البيان املستأنفةوكان االتفاق علي قيام الشركة 

�^����g�M!3Uم������� #�_�K������������*,��%�^���د,�٣٠٠٠٠٠���2�5א�(!���א	������+����5و5&�#
8�����Tد,25(�h9V.�(�

 وبالفعل بدأ تنفيذ هذا التعاقد 
وتـم وضـعه بموقـع المشـروع  المولد المطلوب) المقاول الرئيسي (المستأنفةوقدمت الشركة  

ـدفع نفـقـات تزوـتـم تشــغيله وكــان ذلــك عـلـي نفقــة الشــركة المســتأنف ضــدها   ـد هــذا الـتـي كاـنـت ـت وـي

 .وبدأت األعمال تنتظم رويدا رويدا .. المولد بالديزل المطلوب 

  إيل سريتها األويل املستأنفةإيل أن عادت الشركة 
 علي المشروع وعلي مقاولي البـاطن ، تتقاعس عن اإلشراففقد بدأت .. وعاداتها القديمة  

ـم تشــرفحهــدرت أو ـي دفعــاتهم الشــهرية قــوقهم وـل وقعــدت عــن .. حقاتهم وغيرهــا مــن مســت..  عـل
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الـبـــاطن وـتـــأمين حصــــول مـقـــاولي التنســـيق ـمـــع استشــــاري المشــــروع العتـمـــاد هــــذه اـلـــدفعات مـــنهم 
حـيـث امتـنـع مـقـاولي .. وهــو األمــر اـلـذي ـكـان ـلـه أبـلـغ اآلـثـار الســلبية عـلـي المشــروع .. عليهــا 

 .وأوقفوا العمل حتى الحصول علي مستحقاتهم الباطن عن إتمام أعمالهم 

 وهو األمر 
الذي يعود علي الشركة المستأنف ضدها  بنتائج سـلبية وخطيـرة نظيـر األعمـال التـي توقفـت 
من قبل المقاولين من الباطن ومحاولة السعي لهم من الشركة المستأنف ضدها  الستكمال أعمـالهم 
 وبما يترتـب علـي ذلـك مـن أضـرار نتيجـة التـأخير فـي التنفيـذ وزيـادة األسـعار نتيجـة لعـدم التنفيـذ فـي

 .مع ما قد يكون من زيادة في أسعار المواد والخام والعمالة .. الموعد المتفق عليه 

 وهو األمر 
الذي يترجم إلي األضرار الجسيمة التي تلحـق بالشـركة المسـتأنف ضـدها  نتيجـة االنتهاكـات 

 .الجسيمة التي ارتكبتها الشركة المستأنفة 

 طنل من الباووقد تكرر هذا األمر مع أكثر من مقا
أمـا .. مـن خـالل المكاتبـات والشـكاوى والمراسـالت المرفوعـة مـن مقـاولي البـاطن وهذا ثابت 

فـي غيبـة ن ذلـك يحـدث وكـا.. مباشرة ) شركة المستأنف ضـدها ال( المشروع أو للمالك الستشاري

 .من الشركة المستأنفة تامة 

  املستأنف ضدها وبرغم مجاع ما تقدم فقد فوجئت الشركة 

 مستحقات هلا  تزعم بأن املستأنفة بأن الشركة

  املستأنف ضدها مرتصدة يف ذمة 
أربـعـة ملـيـون ( درـهـم ٤٧٨٦٤٧٥ر٨٠وزعـمـت أن تـلـك المـسـتحقات عـبـارة ـعـن مبـلـغ ـقـدره 

كمــا ادعــت أن هــذا ) وســبعمائة ســتة وثمــانون ألــف وأربعمائــة خمســة وســبعون درهــم وثمــانون فلــس

 :المبلغ يتكون من 

��#��&ن�و �$�,T�*,�%�^�8�����Tد,#�25�:$�,T�..�i�<j#�Oא!UQ��$�:���2��g(د��
� �.)א	����;

�^�%�,*��(!�OYT�iد,�25 �#� ..� �$���2��gوذ���(%�:��!g���G,א �:����א	����;
�B=T(.� 
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� � ����$&ن�د,�25و��h&ن�Dو��$�,T�¦8�#و���Tو �&ن���$D�*,�%�^�#�..��$�د
��א	����;�(ز��2א�������E(....�א�$:�Cא	���L��l!ج��!(.� 

���(!����Tو#����8ووא���د,�25 �$�g�*,�%�^�#�..�M!3U�"&,د��	א��=�ل�א���:�%
 �.)א	����;�ز��2وذ�������E����B=T(.....�=��=!�و��א=!

8�����Tد,�25 ��h9V�*,�%�^�#�..�&=�#�!3U�"א���אد����K7��#��$���د:�%�....)�E��
�B=T�� �.)���ز��2א	����;

 ك ملا كان ذل
وكانت تلك المبالغ المزعومة من جانب الشركة المسـتأنفة ال تواكـب الحقيقـة والواقـع ، وال  

ذلـك .. وما هي إال وسيلة تحاول المستأنفة أن تواري سـلبياتها ورائهـا.. سند لها وال دليل عليها 

ـك الشــركة هــي المتقاعســة عــن أداء التزاماتهــا وأنهــا  كانــت أن الحقيقــة والواقــع يؤكــدان بــأن تـل

 .تحصل شهريا علي األجر الشهري دونما أن تؤدي في مقابله ثمة أعمال 

  املستأنفةوإمعانا من الشركة .. هذا 

 )املستأنف ضدها الشركة (يف اإلضرار باملشروع ومالكه 
ـبـإغالق موـقـع ) وبــدون موافقــة استشــاري المشــروع أو الماـلـك(ة فـقـد قامــت بإرادتهــا المنـفـرد 

 مولـد الكهربـاء مـن كما قامت بسحب.. من أعمالهم  ومنع مقاولي الباطن -/-/- بتاريخ المشروع
تمامـا ،  األمـن والسـالمة  مـن مـوادوجردت الموقـع المهندس المشـرف وكذلك قامت بسحبالموقع ، 

التي كانت معدة الستخدامها بمعرفتها لإلشـراف علـي المشـروع مـن أثاثهـا وجميـع كما أفرغت الغرفة 
 .محتوياتها 

 له بغرض إيقاف العمل باملشروع متاما وذلك ك

 وإصابته بالشلل التام 

وذ���@�Fق�א	�=��#"�א[+!א,����(!���א	������+����5و+:�ن���FQق�א|���8!������ 
��'��E��Qא�M,��)�Dא	(�!وع��������������..�و5&�#��%����ن�����..�����3g�(#א�&��D,T�"x�����Tن�#�Kو��Eא�

�����������9S�"#ون���+����5=�������	א����ن�א�D:!א,�9�Qق�א	&%�rو#��$�23#�"��������و�E�Qא�(!�
�i!#�C#�(�����gد��Q�5#��و�G�w��D��Iل��������:�T�"#�*�³زQ�©��#ض�!$=�C:$א��
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��3Hوو%<�و��}5���^��#���(��D��#�&5و�M!ST�..��ذ��"����&P�#�{��25و.�

 ملا كان ذلك 
ي يتأكد يقينا أن الشركة المستأنفة قد ارتكبت ف.. ومما تقدم جميعه 

 :حق الشركة المستأنف ضدها  خطأين بيانهما كالتالي 
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	���د�دو��	�و�-�%ق�ودون��دא�Hא��2	ل�א����6&�.�

 اخلطأ الثاني 
�M	���6&�א�/����&�א������*�6&���<��وص�א����	�ون�א���ز���&����	"��&�،�و����!�א��M2ص�����9	��

و�א��وא�د�א���Nد����!��ن�א���د�/���&�א����	�د�ن�":���وز���1-�و����د��-�,���1	Hא�����������������


*ن�..���ن��	�ون�א���	�:.�א��د��&�٢٦٧وذ� ���ن��	��<.����-�א��	د��..��1	Hא��

 كـــان العقـــد صـــحيحا الزمـــا فـــال يجـــوز ألحـــد إذا" 

المتعاقـــدين الرجـــوع فيـــه وال تعديلـــه وال فســـخه إال 

ــــي  ــــص ـف بالتراضـــــي أو التقاضـــــي أو بمقتضـــــي ـن

 القانون  

  من القانون ذاته علي أن ٢٤٦ا نصت املادة وكذ

١− ������"�א���H&=��#�r#�p;�g��K=!wو�������C:�UT��	��Kx��K$א��-�;�g�G�.�
٢− ������������������"�#�&�5���#���B=Tو�)�"�=����ول������و�K=�Y/!�א�$���Q�E�����Kאم�א	�$�%������Iو,د�

�O!/א����$�xو�O!$ن�وא�&��K����K� .#����#���gو

 وهذا عني ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا 
�3�Hذ#�א��%���&��ن�א����د�/����&�א����	��د�ن�"�:����وز����������������
*ن�א2<ل�א�������"�!���1	�������


	��א���!��������3	�א���	�ون�،�و���������6ذ#�������������Yق�א�ط�"�ن��و��	6�	
��1-�و����د��-�,��

ط
�	���	��/��ل����-�و
ط���&���6ق������C	��و�
�-�%��ن�א����&�،�و������<���א����د����!�����������

���ن�����ز�	�-�و"�	����	�ون�,�زאמ�א����	�د�
�	�و�د�"�-�و��ن����	ول���1	��	�3و
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�.وא�����وط
��&�א��<���

 كما قضي بأن 
א��������"��!����1	��3�Hذ#�א��%����&��ن�א�����د�/�����&�א����	���د�ن�"��:�����وز�2%��د�3	������ 


	��א��!�����3	�א��	�ون��Yق�א�ط�"�ن��و��	6�	
��,�-M�"وع�"�-�و����د��-�و���א��.�

 )٢٤/٤/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـكــان الثاـبــت أن الشـــركة المســـتأنفة ـقــد تقاعســـت عـــن تنفـيــذ التزاماتـهــا اـلــواردة بالعـقــد  

ـبـل أنـهـا ـقـررت بإرادتهــا  .. ـلـيس هــذا فحســب.. محــل الـتـداعي وتعـمـدت مخالفتـهـا .... الـمـؤرخ 

دون موافقـة وذلك كلـه .. من إكمال أعمـالهم ومنع مقاولي الباطن ق موقع المشروع الغإالمنفردة 

فــال يجــوز لهــذه .. وـبـدون وجــه حــق ) .. الشــركة المســتأنف ضــدها (استشــاري المشــروع أو مالكــه 
حتى مع الفرض .. فهذا ليس من اختصاصها بإيقاف العمل بالمشروع أن تتخذ قرارا فرديا الشركة 

د علـي مـع التأكيـ(مترصـدة فـي ذمـة الشـركة المسـتأنف ضـدها  بأن لهـا مسـتحقات الجدلي المنكـور 
 .فإن ذلك ال يخولها الحق في إغالق الموقع ومنع مقاولي الباطن من العمل ) إنكار ذلك تماما

 ملا كان ذلك 

 ����������;�D�i,&�-	א#�'�א���Y9ل���S@وא�'����Kوא���_�wS]א���X�"#��9..�و����u	وא
����א�(��!���א	��������+�����U�..�5����	������א'�وא�����K,=!�א�;�������K�T5!א������E7��B=�L���

���;��kא��$�%��א	�,¼�������w	א�....����iد�:���Y�:�Q��٢٧٢وذ���������#"�%��&ن�א	9#�$'�א	����
��א�-�!�(;�T�..�(���������k=,������3����E��:א,א���-�Q�>3H+����5و������	א��−و����Tن�א�(!�
/−/−������������D�¨!?���i{S]ن�אT�YQ��..�����E������:8�%���V�	א���&�6א��$#�E7Bg�M-א[#!�א�

���D���&+&#�9و(Uل�&K����i!=�Hن�&��Kوא��r%#���7"�א�&א<.�
�
�
�
�
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 يف املطالبـة مبـا يرتتـب قانونـا املستأنف ضـدها ثبوت أحقية الشركة : السند الثاني 

 املسـتأنفة املربم فيما بني طريف التداعي ، وإلـزام ....علي فسخ التعاقد املؤرخ 

 خاليـا مـن األشـخاص  ضـدها املستأنفبإخالء املوقع فورا وتسليمه إيل الشركة 

 .والشواغل 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٧٤حيث نصت املادة 

���ذא����������������� ���K$א��C��א�¦���������%��3��Fא�E�Q$�%�אن��	א����T�k��Qذא�א�;��kא�$T��Kو�
�.א�7�Dل�ذ����)$�����2&=��

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
العقود الملزمـة للجـانبين يتعـين علـي كـل مـن المقرر أنه في 

المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقـد عليـه ، فـإذا أخـل أحـدهما 

ٕبالتزاـمـه فإـنـه يـجـوز للمتعاـقـد األـخـر طـلـب فســخ العـقـد ، واذا 
انفســخ العقــد أو فســخ تعــين إعــادة المتعاقــدين إلــي الحالــة 

التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد ويســقط مــا تضــمنه العقــد مــن 

فاقـيـــات والتزاـمـــات وتعـهـــدات ، ـفـــإذا اـســـتحال ذـلـــك يحـكـــم ات

 .بالتعويض 

 )١٩/٦/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٤الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

����iد�	9ل���������������٢٧٤#;�د����א��Q�������G�gj=�k��;ن�א�T���#"�%��&ن�א	9#�$'�א	����
����#�E�Q�_EU�C�ن���=)"�و=$�د���(&��8و=$�����-�#�E$H,�!V����K$א�C�.ن������#"�%

 ملا كان ذلك 
أن الشــركة .. علــي نحــو مــا ســلف بيانــه تفصــيال وتأصــيال فــي الســند األول  وكــان الثابــت 

بمـا أعطـي الحـق للشـركة .. ولـم تـوفي بهـا وخالفـت العقـد والقـانون المستأنفة قد أخلـت بالتزاماتهـا 

وـهــو األـمــر اـلــذي  ..محـــل الـتــداعي واعتـبــاره كـــأن ـلــم يكـــن المســـتأنف ضـــدها  ـفــي فســـخ العـقــد 

إلزام الشـركة المسـتأنفة .. أنفة الـذكر  من قانون المعامالت المدنية ٢٧٤يستوجب إعماال للمادة 

وتسـليمه للمدعيـة المشـروع فـورا بـأن يـتم إلزامهـا بـإخالء موقـع .. إلي ما كان عليه بإعادة الحال 
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ومنــع تعرضــها .. حتــى يتســنى لهــا اســتكمال أعمــال المشــروع خاليــا مــن األشــخاص والشــواغل 

 .للمدعية في ذلك

 إلخالء والتسليم اوحيث أن 

 �������$#�E7��Bg�M-א[#��!�א����k���;����_���BKא��E���������&��%����gj	א�,���Vوא��rא��&א����"��#
����D�E���>#���7"�א�&א%�rوא���K&ن������:8�%��&ل����..�א���&�6א�!א5�K�����i!=��H��3��$���I

�U)�9و#&+&���
��!א�F	���%و�א�

א�%���מ�א������*���א���ذ�����	��Hوא�
��	��<��%��Eא�وא������C"��!�א�������ق�����!��

�.وא��	�ون�

بطالن نعى الشركة املستأنفة على احلكم املسـتأنف بـزعم أنـه أخطـأ يف : السبب األول
تطبيق القانون حينما رفض الدفع ببطالن تقرير اخلبري إسـتنادا لثبـوت عـدم 

ً

طـل ومعيـب ذلـك أن هـذا الـدفع با.. دعوة اخلبري ألطـراف الـدعوى للحضـور 
فالثابت أن أعمال اخلربة املنتدبـة .. وخمالف للواقع وللثابت باألوراق والقانون 
دعـوة أطـراف التـداعى مبـا يف ذلـك قامت بتحقيق عناصر احلكم التمهيـدي 

موقع املشروع املعني باملأموريـة وإطالعهـا إلجتماعات اخلربة وإنتقاهلا إىل مقر 
  .على األوراق واملستندات

 :الثابت يف قضاء حمكمة التمييز املوقرةوحيث أن 
 ـمـن ـقـانون ٨١ًوفـقـا للـمـادة .. ـمـن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكـمـة ((

أن دعــوة الخبـيـر للخصــوم .. اإلثـبـات ـفـي المـعـامالت المدنـيـة والتجارـيـة 
 عــنللحضــور أماـمـه ـهـو إجــراء جــوهرى يقصــد ـبـه تمكـيـنهم ـمـن اـلـدفاع 

ـإذا تمــت هــذه مصــالحهم ويترـتـب عـلـى مخالفـتـه بطــالن عمــل  الخبـيـر، ـف
الدعوى لحضور االجتماع األول فإنها تكون كافيـة طـوال فتـرة المأموريـة 
مادام العمل فيها لم ينقطع ويتعين علـى الخصـوم متابعـه سـير العمـل وال 
يعتبـر مـجـرد عـدم تحدـيـد الجلسـة الـسـابقة فـي محضــر االجتمـاع المنعـقـد 

لخصوم بـل يظـل الخصـوم ًإنقطاعا لعمل الخبير يترتب عليه إعادة دعوة ا
 . ))على إتصال بأعمال الخبرة وعليهم متابعه سيرها
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 ) طعن مدني١٠/٢٠٠٩ الطعن رقم – ٢٤/٥/٢٠٠٩ بتاريخ –محكمة تمييز دبي (

 :كما قضت حمكمة متييز دبي املوقرة بأن
 –أن األصــل ـفـي المـهـام الـتـي يؤديـهـا الخـبـراء الفنـيـون أن المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة 

 البحتـة التـي يعتمـد الفصـل فيهـا علـى مـا يكـون لـدى الخبيـر مـن لقة بالمسـائل والنقـاط الفنيـةوالمتع
ال تقتضــي دـعـوتهم للخصــومة لمناقشــتهم فيـمـا يؤدوـنـه ـمـن أعـمـال فنـيـة  –معلومــات وخـبـرة فنـيـة 

 مـن ٨١ بتطبيـق الـنص الـوارد فـي المـادة فـال إلـزام علـيهم ومـن ثـم ًتوصال إلى ما أوكل إلـيهم أداؤه
 . ون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية اللذين يلزمان بدعوة الخصوم قان

 ) طعن حقوق٢٧٦/١٩٩٦ الطعن رقم – ١٨/٥/١٩٩٧ بتاريخ –دبي محكمة تمييز (

 ملا كان ذلك
�����������C�V�	!������وא%$��'�א����אع�א�א��-��Kא����������&��K;���2�5وא[>�&ل�א�	א�p��wو���..

����M��3:�2א��(Fن�אT��ً��H��B�=���������������k=,�����i!%&�	א���H,ول�دT���:(~��−�א�/�د,��"���א��
�����وذ���������������������������−/−/�����Yًא���=�?�z����	א�{�%��w�#�_�H&%���~��دًא�	3:���א������א|�

�������������2�(F�5-א�א�����_��H��#و�i!wD��#�G���..�����������!�-א���p�2א������(Fو�;��ذًא���-א�א�..��������Q�©
����z���	א�{��א	&�&���������������Qو©�#��i!�Uא	���/�....�#���א���&�������6א|�=,&#��..��Gو���

���א����K&ن�����������w�=�M-א����H&א[و,אق�و����א��"#�>��uא�YًوT�..������,א�/��د�M���3:�2א���(Fوא
���������H,ول�دT��:(~��)�xT!א�Oא���א���(و����א[��S#���3د�&�iא|/&م��������..����Vً�#"���א�

�B;�����ًK��:��Cא����H�,&BFEg'�א|��iوذ�������א��7&�א���u<�#"�א[و,אق�و
فالثابت أوال
ً

 : 
��K��	���

�����א������د��Mد�א�����מ��-/-/- �ن�א�	و�%د���دא(�"��!������

���د����	מ�
��د�و��א�/����&����..�א����	�&�א��	/�����وא��<��������	Hא(����


���وא���	���&���������Mع�א�	���س��%1و��א�	*�6&��ن�ط��ق�א�6��א��

��������������������������K��	��� א(��9$א(�−/−/−وذ��/��&��	Fמ�א�	وذ�� ��..�"!���

��	�3و��
�ن���ن��"�...."�..����	ن�א��%دد��%1و��א����	ع�א2ول���"!�א�

�.�<���א�7:ن�א���"ق�����א�د�و8
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والثابت ثانيا
ً

 : 
������������K��	��

���א������د��M&�א����ع��	�����1%א����Cو�ن�وא�-/-/- 

��د���מ�%�1و�������..�و�%د�دא(�"!���	מ�א���	�&�א�F	���&��/��א(���9$א(������������
و���ذ� �א�����د���.....�..�&�����מ���%���ل�3و���&�/M<������−/�....�א�����د�

..��وא�%	��ل��9و��&����/�	����	�و�!����������–/�.....�א����/	��א���	�و�!��
�������!��
وذ��� ��..�<��	د������ن�دא������א�/��Nون�א��	�و����&�%�و���&�د

�������	�9����)��..�א�����*�6&�%	���	��(
<�9�6	�و���!�א�/���&�א���د�

���א��ذ�و��M&�א����ع�	�����1,%��
.��و���9	���	Fوא��.�

االثابت ثالث
ً

 : 

�����א����ذ�و������6	(�����-����מ����Mع�א�	�����&�א���������1%��Cن�وא������

������	9����و��מ��)�א����*�6&�%	���	��(��	�/&�و���!�א�/��&�א��د�
�����&������	
�و����-�א��د���د����ن�א2�����&�,�����9	�و�
��د�	�د"	����9	�


��.����ن�وא����Cد"	����9	������9	�����9دא����..�א�������د��	Fن�א���	����
���א�<��	د�����ن��دא���&�
����د�מ����ذ����"��!���1و�Hא�%���מ�א������9د

א��%����&�א����و����وא����!�������1ن�א����د���������ذ����א�/����&���

��د�מ��/��%�	��
	����%�	.�א��	��د���������..�א��د��&���	�	��	��

��	���9����
���ذא.�������&��..�%	�����	(�)�א�������*�6&(��/�����&�א�����د�
�����
Mص�..�א��Mدא.�و<��و������ن����������"$��&��	د�מ�%����
و�	���	�

�.�−/−/−���د�&�
���&�א�
�	����H/�وع�,1	"&�,���ذ���

الثابت رابعا
ً

 : 
����������������	����)	��
و�ن�وא����1%��Cא�����	ل���و���Cא��/��وع����	����-�ط
و�د�و����ط�#�א�%����מ�א�������9د��א�<���	د������ن��دא����&�א��%�����&���

�K��	���
�����-����מ�א������	ل�,�����و����Cא��/���وع�−/−/−א����و����

	.�,���א�א3מ������ن���������F,ط�"!�א��دא�!�و�!�F1و����%
�&��	����


�.���ن������..��א��و�3�Cو�א��/�وع�א�و%�د��%ل�א��زאع��������3ذא	Fن�א���	��

�.�د"و��-��������������F�*�6&���د����ل�א�/���&�א��F3ذא�א��%��1�ن������>
�א������1%
���د��ن�����Xق�"��!�����	מ����������Cو����	��
ود"	���-�و���	מ�



١٧١ 

 

�.�−/−/−א��	�&�א�F	�F&�وא��
��C<�א�
ذא.�א��وמ�

 ومن ثم ومن مجيع ما سبق
ة مــن الثوابــت الســالفة البيــان والمســتقاة مــن واقــع ملــف ة حقــائق منبثقــلنــا عــدتتضــح 

 : الدعوى ذاته وهي على التفضيل اآلتي بيانه
 احلقيقة األويل

��,&���BF��;�������	א���!���)���{���&'�9����Qن�א��������א|���V�E���5
�����������S,�	א@�9ن�א��−�HQ:���'�א|��iوذ���א	��;�د�#"�و,%

/−/−�..��=,���������K$�	ع�א���:�HYא�,&��BF����3g&ود��k−/−/−�..�
����������$�wא������'!H�¦א�����B��WQ&,�א	$�=���+Q�..���!�#]و5&�א

�����������L����$�g�M-وא���א�-�=�M��������9wن��$��א�(!���א	����;
�����������,&�BF���3g&م�د��$��i�|א�!=!Kg9ن�w���3���P�DQ�z�DTول�T

i�|א�'���:�Hא�.�
 احلقيقة الثانية


.��ن�א�%���&�א�F	��&��ذ� �3!�%1و������	Fو����!�א�/���&�����وא���
��������������
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����k=,�������Eو����j(�@א−/−/−�..��MTد�&���H������3$����م�و���*�����;g
6!���ST�'������:�HQ�����K$�������:5Tن�Tو�p���D�����I�E���;�(g�����3�Tو�

��א	�-�&,�Kg�..������i#<����#"�#-�!א'�د��ع���������D!א��"#�>��u���
����3�T�E��5/��&ص�د���&�iא	��������+������5j�Q����7א+���'�

�:������ن�#�"����..�א	����;������א��K!=!�א[>���א�-Q�©�M=�א����������
����������������>#��Kg���I���38�;�����>���HT���3�T�YQ��5��+�������	א��א�(!�

و��ن�#��Kg����Q�C<&g!=!�א|��iא[>���#�"���������#"�#-�!א'�د��ع����
و�5-א��..����K;�#�_�H��%�ª8ً����&א%��rو�/����7א[و,אق�وא����K&ن������������

��������������������"�#���=�qא��>�KK?����	�x���+�K�	א�"�#��ً�=]�Yً&�;(#��ً�K��&5
�i�|ل�א�:�T..�

 ومن مجيع ما سبق
����������i��|א�'����:�Hא�,&�BF��&'�9�Qن�א�(!���א	�����;Vم��g�_9¢و��B�=���א	�����

�����-���3g&����5-*�����������������..�ود�,&�B��6&א��������#���K��:��Tن�א���u<�#"�وא%��rא[و,אق�א	!
و��-�����������K��Q..�א�HY:���'�و��Qא_�د�����3ود�&�3:��و����3��Kg:�����א'�א|�>������������������3

�������������������������א	$�=�����H�,&�BF(�!وع�	א�r�%&	��5��+������	א����א�����א|}�وא�(!�K�,
���$�wم�#�"��������������..א���K	א�E5א������א��&א�,&���و�5&�א[#�!�א��-�=�M����������9�wن�א�����2א	

,&B7����3g&$�م�د��������	א�i�|א�!=!Kg9ن�w�.�א	����;���
 املبدي من الشركة املستأنفه على احلكم املستأنف بزعم يبطالن النع: السبب الثاني

 قضـاءه إىل االعتمـاد أنه أفسد يف اإلستدالل وأخل حبق الدفاع حينما إنتهـي يف

على نتائج تقرير اخلربة املنتدبه وإنصرافه إىل اإلستناد إىل التفسـري القـانونى 

وهـذا النعـى ظـاهر الـبطالن .. الذي  جاء به اخلبـري للعقـد موضـوع الـدعوى 

 أجل صورة وفيه نيل مـن سـلطة حمكمـة املوضـوع يفوجيسد اجلدل املوضوعى 

  .نهالتقديرية مبا يتعني اإللتفات ع

 : حيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أن
 المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم ((
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ًوصـوال إلـى مـا تـراه وجهـا في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات وسـائر األدلـة المطروحـة عليهـا الواقع  ً
، وحسـبما أن تقيـيم قضـاءها علـى أسـباب ٕواطراح ما عـداةبما تطمئن إليه منهـا واألخذ للحق في الدعوى، 

 فـي شـتى منـاحي بتتبـع الخصـوم وهـي غيـر ملزمـة لها أصـلها الثابـت فـي األوراق وكافيـة لحملـة،سائغة 
فـإن مـا مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضـمني السـقط لمـا عـداها، دفاعهم 

ًال يعدو أن يكون جدال في تقدير محكمة الموضـوع لألدلـة، وهـو مـا ال رة الطاعن في هذا الخصوص يثي
 . ))يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

�) مدني٢٠١٤ لسنة ٤٥ الطعن رقم – ٣/٣/٢٠١٥ بتاريخ –محكمة تمييز دبي (
 ملا كان ذلك

ــت  ــى أســـباب الشـــركة كر المقـــررة فـــي قضـــاء التميـيــز أنفـــه اـلــذوبتطبـيــق األصـــول والثواـب عـل

الـذي وعلـى األخـص منهـا السـبب الثـاني .. في إستئنافها الماثل علـى الحكـم المسـتأنف المستأنفة 
وذلـك بـرفض الفـسـخ تضـمن الـنص علـى الحكـم بمقولـة أنـه أفسـد فـي اإلسـتدالل وأخـل بحـق الـدفاع 

ًمسـتندا علـى ى جـاء والـذالواهي المبـدي مـن الشـركة بـبطالن التقريـر المعـد قبـل الخبـرة المنتدبـه 
واسـتند فـي أسـبابه علـى .. ًمجرد أقوال مرسلة خلت من الدليل فضال عن مخالفتـه القـانون الواقـع 

ًيتجلى ظاهرا أن هذا النعى وغيـره يمثـل تعـديا علـى سـلطة .. ًالتقرير المذكور محموال على أسـبابه  ً
 .  واقع ال يجوز إبداؤهمحكمة الموضوع في تقدير األدلة المطروحة لديها، وأنه نص يخالطه

 ذلك أن الثابت
�����������������3w��K=���3و�����Tن�א�(!���א	����;��T�2���gن�אF)��2א	���������Q;�<�����ً����"�د
���������_��H�G��$#�i�S�!=!Kg�ª8د���������:��Yא�WQ�i_�B%�L�E3��Qو�א�!د�وTא@=!אد��L��3K�

��א@g;�ق�����$�x..��������:����א'�و�����	א��������و#�rذ�����g&+��א�(!����&��%�z��DT��;����
����-���q8�D�..����������2�(7و���T�i��|א�!�=!K���_א&�D���;����'_��H�'א�����#���=T���+&g����:�

����gذא������	&,�دون�������..�א�-�	وع�א!�):���E���8!ول�א���K	�����3����2<�א��g�i,�g��3�T��:�
���5-*�א�(�!���؟؟���������������:��g���#������Cق�#&+&ع�א���&�6و#���א������;g@א�L��3��5�#ن�����!!��

Cد����hم��Kg.�
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 وتارة أخرى
إال أن الشــركة المسـتأنف ضـدها هـي ـمـن .. هـي المـقـاول الرئيسـي لـذلك المشـروع تـزعم بأنهـا 

المعـدوم السـند فـي ومع ذلك لم تقدم ثمـة دليـل علـى هـذا الـزعم .. سحبت جميع الصالحيات منها 
ــزعم .. الواقـــع أو القـــانون  ــارة اـل ا إلـــى حضـــور جلســـات االجتمـــاع بـــأن أعمـــال الخبـــرة لـــم تـــدعوهوـت
ثم تعود لتـزعم بـأن الحكـم المسـتأنف لـم يقسـطها حقهـا فـي اإليـراد والـرد وأخـل بالمخالفة للقانون، 

 . بحق دفاعها

=5�����7�B!ًא��9�wن�א�����rא	���#�6"�א�(�!���א	�����;�،����������������..�و#"��Xع�#���Kgم�����
�������������������Q���3��Q���&�+&#אع�������g��x�L�C�:و��r�%وא���w��¡�r������אF)��2א	������������و���Tد

������������������������	�x�6&א��������%��&�ً�،�و��Y&ز���د�������:�����Kg�L�����Q�E�3��Q=!*�[د��q8�D�z�D��
�������ً�&��%��q8�D�z�DT�WQ�E3��Q�..د�����!������T��)���Yً��و5&�א[#!�א�-�M=����و�Y��I=�ع�

����I=�$��א@��;�=!=�K&+&ع�א��	א��:(~��w�D�"#�C�������.�'�����Hل�#&+&���
 هذا من ناحية

 يحتوى على جدل موضوعى عي وبرغم أن هذا الن.. ومن ناحية أخرى 

ودـفـاع يخالـطـه واـقـع بـمـا يشــكك ـفـي ســلطة محكـمـة الموضــوع التقديرـيـة 

بمـــا ال يجعلـــه ال يســـتأهل الـــرد لمخالفتـــه .. لألدلـــة المطروحـــه عليهـــا 

غـة علـى بطـالن إال أن أمانه الدفاع تقتضـي بيـان األدلـة الدام.. للقانون 

ً وصـوابا فعـل  –بمـا يجعـل الحكـم المسـتأنف .. ٕهذا السبب وانعدام سـنده 
 : وهذه األدلة هي.. برفض هذا الدفع 

  : الدليل األول
�%&�א7����	��א���	�&���9	�و��ذ� �
��ذ����د"	��9	�������������:
,��א��א�/��&�א����*�6&�

��������&���
א����	ول�א������!����/��وع�������
*�9	���−/−/−א���د�&���	מ��%��&��ول�د��&�א��و����


.�و
�	��ط��
	��6	��&�א��M�N&�..�א��ذ�و��	F���)	":M ....�.�

 : من قانون اإلثبات على أن) ٥١(فقد نصت املادة .. بداية 
م اأـمـعتـرف الخصـم ا اًقضـائيا إذويكـون اإلـقـرار اإلقـرار هـو إخبـار اإلنسـان عـن حــق عليـه آلخـر 

 . وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعةليه، مدعى بها عالقضاء بواقعه قانونية 
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وفـي ـهـذا الخصـوص إـسـتقرت أحكـام التميـيـز علـى أن المـقـرر أن اإلـقـرار 

ًقضــائيا وـكـان أو غـيـر قضــائي ـهـو إعـتـراف الشــخص بحــق علـيـه آلخــر 
ٕبقصد إعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته واعفاء الدائن من إثباته ً . 

 )٢٩/١/٢٠١٢ جلسة – مدنى ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨رقم محكمة التمييز الطعن (

 ملا كان ذلك
ـدا محــل اـلـرد والتعقـيـب أن الشــركة المســتأنفه وـكـان الثاـبـت بالئحــة اإلســتئناف الماثـلـه  ًوتحدـي

بأنهـا هـي المقـاول .... منها بأنها أقرت ومن خالل واقع اإلتفاقية المؤرخـة ) ١٢(بالصفحة رقم 

المقدمـة أـمـام محكمـة أول درجـة الـمـوقرة بـمـذكرة دفاعهـا قـرت  كـمـا سـبق وأن أ..الرئيسـي للمشـروع 
بأنـهــا ـهــي المـقــاول الرئيســـي ) ٢/١( بالصـــفحة رـقــم -/-/-ًوتحدـيــدا ـبــدفاعها المـقــدم بجلســـة 

ًوتحديـدا بمـا سـطرته ً وليست كما زعمت سـابقا أمـام عدالـة محكمـة  أول درجـة المـوقرة ..للمشروع 
ً أن دورهـا وفقـا لبنـود اإلتفاقيـة المـذكورة ينحصـر فـي  من-/-/-بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 

أو أي مجــرد اإلشــراف عـلـى مـقـاولى الـبـاطن وأنـهـا ليســت لـهـا أي دخــل أو عالـقـة بأـيـة إتفاقـيـات 
 . أعمال يتم إنجازها عن طريق مقاولى الباطن المعينين

 وهذا كله بال شك

����������E���8!دو,���5א����K�K���;����	א���وא��-�����Y�Mج����rwK=�������WQ%!א,�وj�Qא�Oא�(!�
����������%�;g@&ن�دو,����5~���د���/��&ص�א���א,�#�����3!��%Q�..وع����!��):���E����8!ول�א����K	����3א�

���������������..�א	-�&,����%�;g@د�א&�����ً�K���و�=�K$��3א����&P�#د��K$�Q�����iً_א������=�M-و5&�א[#!�א�
���S,�	א�..�....�����������������_��H���Iو?�=��ًא����%�;g@و��&د�5-*�א�r%وא�"#��B�=א[ول�����������

�3�#�.�

كمقـــاول رئيســـي ) "ً حاليـــاةســـتأنفمال(تعـــين الشـــركة المـــدعى عليهـــا ((
ـف مــن " لمشــروع  ـى ٢المؤـل ـى طــابق أرضــي إـل  طــابق ســرداب، باإلضــافة إـل

 )).  طابق علوى من السطح١٨جانب عدد 

و��5&�א[#��!�א���-�Y����I�r��wK=�M=���ع��������Yً(��������ن�>��;��א	������;���E��5א	���Kول��
�!��):���E����8!&,�א��-��	��5-*������..�وع�א�L����5,9ص�>��;���3ودو����D���E��$�ن�א�&��(=����Iو
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�������Yدًא��~���.�א	�Kو�

  : الدليل الثاني

��و.�,��M:ل�و����	�س�א�/����&�א������*�6-�����دמ������6ذ3	���7زא�	���9	�א���وא�د���������F

���&M�N&�א����	6�7	
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%��������ط�����3ذא�א���د"	ع����������	��9
�%��&���..�����دמ�,د�א���9	�
	����9	מ�א������6&�:
�.��
	Fذ�א�,

و�3و��..�,����	"9	���9	��ز�מ�
*ن�א����*���1د3	��	�.�
�%��א�<:%�	.�א��و�و��-�,���9	����������

�ون�א���	�د�����C	و�!�א�
	طن�3و��ن�,�M<�	ص�א�/���&�א�����*����1د3	���������..�א�ز�מ�א�
	طل���

�6�7	��&��و"�	(���
�د�א�F	�!��ن�א

 : من قانون املعامالت املدنية على أن) ٢٤٦(وحيث نصت املادة 

����"�א���� −١H&=��#�r#�p;�g��K=!wو�������C:�UT��	��ًKx��K$א��-�;�g�G��. 
٢− �����������������g�#�����#�"�#�&�5���#��ً�B=Tو�)"�=���ول�����وK�;=�Y!�א�$��Q������Kאم�א	�$�%����Iو,د�

��א$�xو�O!$ن�وא�&��K����ًK��.���/!Oو

 رته حمكمة التمييز بقوهلارما قعني وهذا هو 

��*ن�א2<��ل�א��������"��!����1	��3�Hذ#�א��%����&��ن�א�����د�/�����&�א����	���د�ن�"��:�����وز��


	��א���!������3	�א���	�ون،�و���������6ذ#���������������Yق�א�ط��"�ن��و��	�6�P
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ط���&���6ق����C	��و���%�ن�א���-،����������

א����	�د�
�	�و�د�"��-�و���ن�����	ول����1	(���	��3و���ن������ز�	�-�و"��	(�����	�ون�وא����������������������������

�.�وط
��&�א��<��

 ملا كان ذلك

�C��V�	و,אق�א�����אع�אT�������!�-א�������;�T;����2�5وא[>��&ل�	א�����X�p���wو���..����B�=
�iא	��������%�������Qא#��&א�>������7و���g�_9��¢م�Tن�אF)���2א	��������و#��"�%�����Kg!=��!�א|�����

���p��Lא�(!���א	����;���&P�	د�א�K$א����!%T��:�ن���&��Kא�.�
وتأكيدا على تلك احلقيقة

ً
 

مـــن بنـــود اإلتفاقيـــة موضـــوع اإلســـتئناف ) ٢(ًفالثابـــت وفقـــا للبنـــد 
 :ًوالذي جاء فاصال بأن.. الراهن 
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����מ����������ن�א��ط�و���	"�&����	و�!�א�
�	طن�و�/��������9מ�א����	و��������������((��%�!����ل�א��

�)).�,�9	�Hא��/�وع

 :كما أن الثابت ببنود اإلتفاقية
א7/�א���������	و�!�����)�א�/��&�א����*�6-�(����ن���ون���9&����� −

א�/�����&�(א�
���	طن�א����ذ�ن������מ��������9מ�����ن��
���ل�א��ط���و������

 .�وذ� �%����	מ�و,�9	�Hא��/�وع)�א����*���1د3	

− �!�����
����د�מ�)�-א�/����&�א������*�6(����	������زמ�א�����	ول�א��


ل�א���2ن�وא����:�&�א��ط�و
��&����/���وع�
���	�"��!�ذ��� ��������&��"	�

 .�א��و$�6ن�وא���دא.


�����د�מ�������ق������ −�!�������/����وع��و�����زמ�����ذ� �א������	ول�א��

א����	ول��(�ن���ل�א7/�א�����א��/�وع،�و���زמ���ذ� ������)���9دس(

!�������א��/���وع����ن�����ل�,�����	د����)�א���	��/��,�Cق�����������	


-�	����..�"��-":Mو!��� .�ن�א��9	מ�א������-���2	ل�א���	ول�א��

 ف نأيـن إذن االعمـال التـي تـم سـحبها مـن الشـركة المسـتأ .. والسؤال هنـا
ًفالمراكز القانونية محددة وفقا لبنود اإلتفاقية تحديدا ال لبس فيه! .. ضدها ؟؟ ً . 

 :  الدليل الثالث

��د�,ط:���9	�����א�2و�אق��������������&

���א����دMل��א�	دא.�و��ذ� ��/�������ن��������وא��

��د����د.�����,�M:ل��������..�א�%�	��א���دמ��ن�א�����*�6-�ذא��9	�و,���	��9	���و���Cא��/��وع��������������

����������&�M�N&�א�����	ود�א6�7�

و��دמ�,���%�	ق����....�..�א�/��&�א����*�6-�
��Pزא�	�9	�א�وא�د��


��	�����Dون�א������*�����1د3	��	���.�
�����6ذ�������C,��زא�	���9	�א���وא�د�����&���F�-6�*����א��



�ود�א6�7	��&�א��ذ�و���.�

 بداية
قـد طرحـت أمـام  أن كافة األمور والمزاعم التي ترتلها اآلن الشركة المستأنفه وحيث أن الثابت

 األمر الذي حدا بهـا عدالة محكمة أول درجة وتبينت عدم صحتها ومخالفتها للمستندات واألوراق
بأحقيـة المسـتأنف ضـدها واقـع والقـانون نحو إطراحها وعدم التعويـل عليهـا واإلنتهـاء وفـق صـحيح ال

وهــو ـمـا يجـعـل  .. ٕ واـخـالء المـسـتأنفه لموـقـع المـشـروع الـمـذكور....ـفـي فـسـخ اإلتفاقـيـة المؤرـخـة 
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 وعلـى األخـص منهـا مـا سـطرة قائم علـى سـند صـحيح لـه صـداة الثابـت بـاألوراقالحكم المستأنف 
 . النه كما تزعم الشركة المستأنفهخاصه أنه ثبت عدم بط من قبلها تقرير الخبرة المنتدبهوأكدة 

حيث أكد تقرير اخلبري املنتدب من قبل عدالـة احملكمـة وبعـد 

 .  إطالعة على األوراق واملستندات وإنتقاله ملوقع املشروع

)١�( ������א�(!���&P�#)��;�����	,¼�������)�א��	א���K$����ً�Kxو....���������>������r�#�p����وא���Oא!�U@א
�����9S(!وع�	�³ز�אQ�CH��"x���#��C���K/�&ل�����������#�Kو��Eא���%�;g@א�k=,��g�"#ل���م�

و�����T������»������#�&5�������..�א	����;������#�^�3U!#�6"�א	������+����5
���C��:$;�����"�א�������	א����%&g�����������T����:��>���:��Q����%א[�:���ل��"��(g����א	$�=���

������k=,�����3��������������−/−/−و�G7D#$�א��3gوUQ�2%�x!א��%�;g@ن������א��#�����B#���%ن����
�א@�³ز�و�������ن�א	����;��%�����Q�-�;����>�STא#��#���3g"������א@�U!א�������������Oو��=��2

���������{S��g�»و����C�����3����p�;�	א�i��	9ل�אS(!وع�	�³ز�אQو�"x�����#�Kو�Wא�
 .����u!�#"���م

)٢�( �����i��#ن�����i!�K#��3�����;����	א��T��'�א|��i�-����$��א@9xع�����Tو,אق�א�(!�
����K$א��L�i,&�-	א@�³ز�א�������������r��U�L��3#��g�Y¾�و�H��#�&5_��!د�א|}���ن�5-א�א��

������E��8,ول��K#��3�&����7<�{��..������������>�#��Tو���K$א��L�i��	�5-*�א�����>K�و��3�Tوא
�¡,�g�"#9ل���م�Sل�א[�:�ل��:�Q�����Oא!U@����3�;��. 

)٣�( ���������T�����א|��}����-���������Tن��G7��Dא�(��!���א	������;����2%���wא@��U!א�Oوא�$:����
�T�'$�א	+���������5وא������	א���!)����!+�..�����������C�$;����'د��D���%�i{�S]ن�אTو���<�S

��*,���%�^����د,T�MT��ً��:5ن�א	��������+�����#�%��5<����٤,٠٠٠,٠٠٠(��!���א	������;��#
�3g�#א���Q�-�;����. 

)٤�( ���������������������3��G���wg�^���#���:u���;�����	ق�א�K7��DQم�����������-��i�|ل�א�:�T�'��T
��א	����;���&P�#�&5�{Sن�א���T�����. 

 من مجيع ما سبق
Egא��C�/;א�������E5��q#دא�p8�K��i���i!%&	א���:����B�g$�א���א�):
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 احلقيقة األوىل
�ن�א�/��-�א����*�6-�و%�����ط�����3ذא�א��د"	ع�����#�
��دמ���������������

����&��M�N&�א������	ود�א6�7���

�..�....,د�א���9	����aزא���	.�א���وא�د��

��9	���و�9	��	�����<���6�9	����	ول������!�و��	������������������6��8

و��	����..��ن�دو�3	���%<��"!����د�א7/�א���������	و�!�א�
�	طن����������

��	9
����و�د�����M*��&�Fن��	� -�*
���
Mد�א���מ�א�	�����8���M�

�א����Xמ����ن��ن��<��وص���..��و���9	��������Xز���&�
���د���%��دد��������

 .�א6�7	��&�وא%1-����&

و��5&�א[#��!�א���-�=�M�����������Q%��!א,�א�(��!���א	������;���������
��5-�;�g��$����i���²א#�'�א�&א,د�&i,&�-	א���%�;g@د�א�

 احلقيقة الثانية
��������������	�9����Cوא�وא���	*����1د3���א���&���/�	

و.�א����1א�:%�ق�F�

�ن���א�H�"��	ل�و�<��"	.�א�/���&�א�����*�6-���ن���%��ط�	�מ����������������

א7/�����א��א�����M	ص�
����9	�و�����ذ� �������9دس�א��و������Cوא���	�����&��

ن�א��/��وع��%�ل���و��-�و%����ط��א(�3ذא�א��د"	ع�"���P..�وא���دא.��

א6�7	��&��מ����מ��,���	��-�و,���	ز#�و�3و���	����د�����-�א����د�������������������

���������������������C-�א��و�����	ل����	א����7�
���א�����د����ن����-�و%��Mא�

 .�א�ط
��&��מ���ن�א��/�وع��د�,���ل����א�و�-�א���6ق����-

��3��H�L��H&=��� �3����2��g� �א	����;� ��!)�����(�
��9SQل�Tو��wST_؟h!�

 قيقة الثالثةاحل

���و�ن�وא���Cא������دא.�א���د��&��ن�א�/���&�������������Mد�א���د�א���

א����*���1د3	�%	��	(��د��	�.�
���6ذ���9دא�9	�و,��زא�	��9	���������


����ود�א6�7	�����&�א�����ذ�و���وذ���� �
*����9	�����دد.���
א����وא�د��

�د��3מ��M:ل�א���٤,٠٠٠,٠٠٠�����������6/��&�א����*�6-��
���Dو��د�#�������


��−/−/−�و%����-/-/- �ن���:M���Dد�3מ��ن�א�������6ن������٣٠٠٫٠٠٠� 
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�.�-/-/- وحىت -/-/-

�>#�%� �5�+� �א	����� ��א�(!� �Tن ���� ���=� �#� و5&
�,����2و«� ��%�;g@ص�א&/��� iא�&א,د� �3g�#א���Q� -�;���

�.S�g!�و���wو9SQل�D�L}�א�$:���C	(!وع

 ومن مجلة األدلة واحلقائق 

��א���ن���;��D�..�����	א�������EאF)�2א	������5�����l�=������&5���Q!א�Tن��$�Eא�(!�;����
��א	&+��&ع�������:(~��w���D�"��#�C�������E�&��+&	א����ل�א�p9ن�و������و���w����5!�א���

��������������i!%&�	א��:�����א����א�¦��;���3א���K&ن�وא�T���3����'!K�D)��م�~):�=!=�Kو�5&�א[#�!���..�א��
��&'�9��SQل��Vو��������	�2א��(Fא�E�������א���-�=�M���������9��w��Eن��$���Eא�(��!���א	������;

���%�;gY���i��3א�&א,دg�#א���א�-�;�g�"����....�.و����Kgא	����;

بطالن نعي الشركة املستأنفة بأن تقرير اخلربة املنتدبة قد جاء عبارة : السبب الثالث 

عن رأي شخصي خاليا من مثة مصـدر يوضـح املصـادر التـي اعتمـد عليهـا يف 

ن الثابت أن السيد اخلبـري ذلك أ.. استخالص نتائجه سواء الفنية أو املستندية 

.. املنتدب قدم تقريره بأحباثه ونتيجة أعمالة ورأيه واألوجه التي استند إليهـا 

ويف املقابل عجزت الشركة املستأنفة عن تقديم مثة دليل علي مـا تزعمـه بـاطال 

 .بتنفيذ التزاماتها

 وحيث أن الثابت يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة 
ن يقدم تقريرا بأبحاثه ونتيجة أعمـال الخبـرة ورأيـه حسب الخبير المنتدب أ

واألوجه التي استند إليها ، وله في سبيل القيام بما ندب إليه أن يقوم بـه 

بالكيفيــة التــي يــري أنهــا تحقــق الغايــة مــن ندبــه مــادام قــد التــزم بحــدود 

ــدير  ــة لتـق ــه ـفــي النهاـي ــه وهـــو مـــا يخضـــع جميـع المأمورـيــة المرســـومة ـل

ملزم بـأداء عملـه علـي وجـه معـين ومـن ثـم فـال جنـاح المحكمة وهو غير 

عليه أن هو لم يلزم الشركة المطعون ضدها األولي بتقـديم ميزانيتهـا عـن 

فترة بعينها ولم يعلم الطاعنة بموعد انتقاله لمقر المطعـون ضـدها األولـي 
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ولم يعرض عليها القيود المحاسبية التي أطلع عليها بداية إذ يتعين علـي 

ـة مت ـرة بعــد دعوتهــا لالجتمــاع األول وأن لهــا أن الطاعـن ابعــة أعمــال الخـب

تطلع علـي القيـود المحاسـبية التـي اعتمـد عليهـا الخبيـر فـي كـل األوقـات 

 دون أن يعرضها عليها الخبير طالما كانت مطروحة علي بساط البحث  

 )٢٨/١/٢٠٠٨ تجاري بتاريخ ٢٤١/٢٠٠٧ تمييز دبي الطعن رقم محكمة(

 مة متييز دبي علي أن كما استقرت حمك
 – وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه المحكمـة – من قـانون اإلثبـات مفـاده ٨٤النص في المادة  

أنه ال إلزام علي الخبير بتقديم نتائج عمله علي وجه معين وحسبه أن يقدم تقريـرا موقعـا منـه بنتيجـة 
معاونيــه فمــن يعملــون تحــت أعمالــه ورأيــه واألوجــه التــي اســتند إليهــا ، ويجــوز للخبيــر أن يســتعين ب

إشرافه ، وال يعني قيام أحد معاونيه ببعض المهام التي يكلفه بهـا الخبيـر المنتـدب أن مـن قـام بعمـل 
 .الخبرة هو ذلك المعاون الذي يعمل تحت إشرافه 

 ملا كان ذلك
 يتضـح..  القانونيـة السـالفة البيـان علـي واقعـات الـدعوى الماثلـة وبتطبيق المفاهيم واألصول 

 الصـادر مـن عدالـة محكـمـة وبجـالء تـام أن الثاـبـت مـن ـخـالل مـا سـطره منـطـوق الحكـم التمهـيـدي
قد حققته أعمال الخبرة المنتدبة علي أكمل وجه دون إطراحها لما جاء به هـذه أول درجة المـوقرة 

 .الحكم

 فالثابت 

������z���	א�{��������%�����وא�-������E$�g�Mא�(!���א	�����;�/�....�..�#"�Kg!=!�א�����א|
�����l8�������3�������DT����Tو�#������=���������DT����h�"��#�������S�_��H�..������(�2א������Dא����%�����T

��������������C��/;gط�א����אع�و�K:����د�����3،�gو,אق�א���&�6و#����אT�E9ع���x@وא�������K�وא	&א
3#:���א|���iو���pא����wق�א���د�����������������-��;�g�E��Q�Mد�=�M-א��C()�����و%��م��..�א	�#&,=

�xT�i&������������:����..�!א�Oא���א��HY�E:�ع�א|���iא[ول�وא��¦���T��<�����א�(�!���א	�����;
��������������و%��م��..���د�א�����א|}��-���א[��Dوא@H!א_א'�א�¦�א��T�L��3����¥دא_�א	�#&,=

�������������$�wא��E������=�$#א[�:�ل�#&+&ع�א���&�6و�r%&#�E�Qل��K��Y���..א�%��م������אد������{�STو
=!Kgدא,�_�H�M-وא��*!��#�������E#����;��������א���א�):��g;/��9وT,�Ew�T=��א�;¥�#�
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�ª8����"#����Q�C<&g�..i!%&	א���.�g,���א[#!��Lא���3=�����E�Qא���א�):

 خلربة املنتدبة أن اكذلك فالثابت 
ســـواء المقدمـــة مـــن الشـــركة وأـهــم ـمــا يتجـلــى فيـهــا ـهــي إطالعـهــا عـلــي كاـفــة المســـتندات �

وـكــذلك انتقالـهــا للموـقــع ـعــين .. وـمــا حوـتــه اـلــدعوى ـمــن أوراق  أو المســـتأنفة المســـتأنف ضـــدها

عمـا وبيـان .. مـن خـالل المشـاهدة والمعاينـة علـي الطبيعـة التداعي إذ انه هو المعني بالمأموريـة 
ـد مــن عدمــه إذا كــان هنــاك  ـود التعاـق ـذ بـن ـزام بتنفـي عــدم أمــا مــا تنعيــه الشــركة المســتأنفة مــن .. الـت

ومــا توصــل إلـيـه مــن  الفنـيـة أو المســتندية الـتـي اعتـمـد علـيـه ـفـي إعــداد تقرـيـره إيضــاحه لألســس
 فإن ذلك مردودا عليه بأن .. ومن عدم ذهابه لمقر الشركة المستأنفة تارة أخري  .. تارةنتائج 

ـي بنــود االتفاقيــة المؤرخــة   ـرة قــد أطلعــت عـل وحــددت التزامــات كــل طــرف علــي .... الخـب

 .الخ .. مشروع المعني وانتقلت لموقع ال.. حدي 

 !؟...............فأين الغموض في ذلك 
 معه جند مبا 
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 وعلي ما نصت عليه املادة األويل من قانون اإلثبات 
 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١

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

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  −٣

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
 وفقا للمادة األولي من قانون اإلثبات بإثبات الحق المدعي به لمدعي هو المكلف قانونا ا 
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المـدعي عليهـا بإثبـات مـا لـم تكـن مكلفـة وال يعقـل فـي صـحيح النظـر تكليـف وللمدعي عليـه نفيـه ، 
 .أصال بإثباته 
 )٣/٦/٢٠١٢ مدني بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٣١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

  ملا كان ذلك
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والـذي ) الخبيـر الهندسـي/ .... (يد الخبيـر المنتـدب  أحيلت الدعوى للسفكما سلف البيان 

 :انتهي إلي نتيجة مؤداها 

Tن�א�(!���א	����ST��3����E<������א#����3gو��³Q�"���'!S��gز�א	(�!وع�و�)�"����������� −١
����������������������-����������H&=�Y����T��������3����{S�g�'�#א!��C:��"(��Y���%�;g9���Kx
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٣− ���������S,�	א����%�;gYא�k����L�p�Fא����א	�����!�)��....���E����	א���و����Eא�(�!�

��א	�����U�MT�"#�����S&א�9SQ��3���)���������(�C_�א	(!وع��!)����:���gو. 
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�والبني من مطالعة هذا التقرير
 يبـين أن السـيد الخبيـر الماثلـةالتـي توصـل إليهـا علـي واقعـات الـدعوى تلك النتـائج وبإنزال 

 إعـداد هـذا فيقد أصاب في كل ما انتهي إليه من نتائج وفقا لما جاء بتحديد مهامه المكلف بها 
تجاهـل إال أنـه  .. التقرير والمحدد في طلـب الحكـم التمهيـدي الصـادر عـن عدالـة المحكمـة المـوقرة 

اسـتنادا لمـا  عمـا أصـابها مـن أضـرار جزئية عدم اسـتحقاق الشـركة المدعيـة لتعـويض جـابر وتقـديره

 :جاء بمنطوق الحكم التمهيدي وذلك كله علي النحو الذي نبينه كالتالي 

إخالل الشركة املـدعي عليهـا بالتزاماتهـا .. ثبت التقرير مبا ال يدع جماال للشك أ: أوال 

 .وتأخرها عن أجنار املشروع حمل االتفاقية.... الواردة باالتفاقية املؤرخة 

 اية بد
تجدر اإلشارة إلي أنه قـد تحققـت فـي جانـب الشـركة المـدعي عليهـا المسـئولية 

ـــد  ـــي عاتقـهـــا بموجــــب العـق ـــاة عـل ـــك بإخاللـهـــا بااللتزامــــات الملـق ـــة وذـل العقدـي

ـــداعي ، كـمـــا تحقـقـــت ـكـــذلك ـفـــي جانبـهـــا المســــئولية .... الـمـــؤرخ  محــــل الـت

ــد ـمــن الضـــرر بالمشـــروع ومالـكــه  الشـــركة (التقصـــيرية بتعمـــدها إلحـــاق المزـي

إضـافة إلـي منـع .. وذلـك بإغالقهـا دونمـا وجـه حـق موقـع المشـروع ) المدعية

وهو األمـر الـذي توصـل إليـه وأكـد عليـه .. مقاولي الباطن من ممارسة عملهم 

 .تقرير الخبرة المنتدبة من قبل عدالة المحكمة الموقرة 

 ذلك أن الثابت 
 والصـادر -/-/-ة المـوقرة المـؤرخ  الصـادر مـن عدالـة المحكمـمن منطوق الحكم التمهيدي
أنه قد صدر بندب السيد الخبير الهندسـي لتكـون مـن ضـمن .. بإحالة ملف الدعوى للسيد الخبير 

بيـان  وفي الحالة األولي إخالل من جانب أي من الطرفين من عدمهعما إذا كان هناك  .. مهامه

وماهيـة تلـك  جـراء ذلـك أضـرارماهية ذلك اإلخالل والمتسبب فيه ومـا لحـق أي مـن الطـرفين مـن 

 . وتقويم ما يجبر تلك األضرار من تعويض األضرار

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٨٧٢ نصت املادة وحيث
يتعهـد بـه لقـاء بـدل بأن يضع شيئا أو يؤدي عمـال يتعهد احد طرفية بمقتضاه عقد المقاولة 
 .الطرف األخر 
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  علي أن  من ذات القانون٨٧٨كما نصت املادة 
يضــمن المـقـاول ـمـا توـلـد ـعـن فعـلـه وصــنعه ـمـن ضــرر أو خســارة ســواء أـكـان بتعديـلـه أو 

 .بتقصيره أم ال ، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث ال يمكن التحرز منه 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
ال بتـوافر المقرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة مـن أن المسـئولية العقديـة ال تقـوم إ

أركانها الثالثة من خطـأ وضـرر وعالقـة سـببية تـربط بينهمـا بحيـث إذا انقضـي 

ركــن منهــا انقضــت المســئولية بكاملهــا ويقــع علــي الــدائن عــبء إثبــات خطــأ 

المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشـئة عـن العقـد أو اإلخـالل بتنفيـذها أو التـأخير 

ذلــك ، وأن اســتخالص الخطــأ ٕفيهــا ، واثبــات الضــرر الــذي أصــابه مــن جــراء 

الموـجـب للمـسـئولية وـمـا إذا ـكـان المتعاـقـد ـقـد أـخـل بـمـا فرضــه علـيـه العـقـد ـمـن 

التزامات من سلطة محكمة الموضوع مادامـت قـد أقامـت قضـاءها علـي أسـباب 

 . سائغة تكفي لحمله 

 )١٥/٥/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١٧٠الطعن رقم (

 يد اخلبري بتقريره وحيث أن الثابت مما توصل إليه الس

بأن الشركة المدعي عليها  .. ....ووفقا لالتفاقية المؤرخة  
كما أكـد علـي .. لم تقم بااللتزام بتعهداتها الواردة بهذه االتفاقية 

أنه عند حدوث المعاينة لم تكن األعمال قد اكتملت كما أنـه عنـد 
توقف الشركة المدعي عليها عـن العمـل وسـحب معـداتها وطـاقم 

ولم يـتم  كان قد مضي عامان علي االتفاقية ....رافها بتاريخ إش
وعليه فـإن المـدعي عليهـا قـد أخلـت بتنفيـذ التزاماتهـا .. إنجازها 

ٕمن حيـث اإلشـراف علـي مقـاولي البـاطن وانجـاز المشـروع خـالل 
 .المدة المتفق عليها بل وحدث تأخر أكثر من عام 



١٨٦ 

 

 وبناء عليه 
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وهو جيعل ما انتهـي إليـه السـيد اخلبـري املنتـدب مـن قبـل عدالـة احملكمـة 

يل عليه املوقرة يف هذا اخلصوص مواكبا لصحيح الواقع والقانون وواجبا التعو
ـبـإخالل الشــركة الـمـدعي عليـهـا بالتزاماتـهـا  وبمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أنتـهـيـمـن حـيـث أـنـه  

 .محل هذه االتفاقية وتأخرها عن أنجار المشروع .... الواردة باالتفاقية المؤرخة 

ومع تأكيد أعمال اخلربة علي انعقاد املسئولية العقدية يف حق الشركة املـدعي : ثانيا 

ثبـت أكـذلك .. هـا أخلـت بالتزاماتهـا الـواردة باالتفاقيـة املـذكورة عليها كون

التقصـريية يف التقرير املعد من جانب السيد اخلبري املنتدب أنعقـاد املسـئولية 

  . وذلك بإغالقها موقع املشروع حمل االتفاقية حق الشركة املدعي عليها

 بداية 
عليهــا المســئولية فالثابــت أيضــا أنــه قــد تحققــت فــي جانــب الشــركة المــدعي 

ذلـك بأنهـا لـم تكتفـي بـاإلخالل بالتزاماتهـا التعاقديـة وعـدم الوفـاء .. التقصيرية 

ـبـإغالق .. ـبـل أنـهـا قاـمـت ـبـإرادة منـفـردة تماـمـا .. بـمـا ـكـان واـجـب عليـهـا أداؤه 

ـاءا عـلـي ســبب مخــالف للحقيـقـة والواقــع  ـدون وجــه حــق وبـن ـع المشــروع ـب موـق

 أنـهـا مسـتحقة لمبـالغ مترصــدة لهـا ـفـي وهـو.. ومعـدوم السـند المثـبـت للصـحة 

 .ذمة المدعية 

 وهو ما أكد عليه تقرير اخلبري املنتدب 

 من أن اإلخالل جاء من جانب الشركة المدعي عليها 
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وبـأن الشـركة المـدعي .. والذي تسبب في تأخر إنجاز المشـروع 

عليها أخلت باإلشراف والتنسيق مع مقاولي البـاطن ألجـل إنجـاز 

كما ثبـت عنـد معاينـة .. الل عام من تاريخ االتفاقية المشروع خ
الخبرة للمشروع عدم اكتمال األعمـال وتوقـف المـدعي عليـه عـن 

ـك .. العمــل وســحب معــداتها وطــاقم إشــرافها  ـر مــن ذـل ـبـل واألكـث

 .حدث تأخر أكثر من عام 
 ملا كان ذلك

  من قانون املعامالت املدنية تنص علي ٢٨٢وكانت املادة 
 .بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضررإضرار كل  

 كما استقرت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
بــالغير ســواء أن كــل إضــرار  مــن قــانون المعــامالت المدنيــة ٢٨٢وفقــا لــنص المــادة المـقـرر  

 مـن بتعويضه عن األضرار التـي إصـابته بحسب األصل قصير يلزم فاعلهتأكان بفعل إيجابي أو ب
 .ء ذلك متي قامت عالقة السببية بينهما جرا

 )٨/٤/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٢٨الطعن رقم (

ولذلك فيكون ما انتهي إليه السيد اخلبري املنتدب يف هذا 

اخلصوص جاء صحيحا وواجبا التعويل عليه التفاقه وصريح 

 .القانون 
 أفـعـال الشــركة المــدعي مــن جــراء ـعـدد األضــرار الـتـي لحـقـت بالـشـركة المدعـيـةوذـلـك حينـمـا  

الـتـي باالنتـقـال لموـقـع المشــروع وبمعاينـتـه عـلـي الواـقـع تأـكـد ـمـن األضــرار عليهــا وذـلـك حينمــا ـقـام 
ممـا وسحب الشركة المدعي عليها لمعداتها ولطاقم إشرافها بالكامل أصابت المشروع وغلقه تماما 

لشركة المدعي عليها جـاء لمـدة والتأكد من أن تأخير اأثر بالسلب علي إتمام وتنفيذ هذا المشروع 

إال أنه تجدر اإلشارة هنا إلي أن السيد الخبير قد جانبه الصواب فـي عـدم تقـدير قيمـة .. عام كامل 
األضــرار الـتـي لحـقـت بالشــركة المدعـيـة حـتـى ـلـو خـلـت االتفاقـيـة المــذكورة مــن أي بـنـد صــريح ـيـنص 
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إلحالـة إلـي الخبـرة قـد كلفـه بتقـدير ذلـك أن منطـوق الحكـم التمهيـدي الصـادر با.. علي شرط جزائي 
قيمــة وحجــم األضــرار التــي لحقــت بــالطرف المضــرور دون النظــر إلــي بنــود االتفاقيــة وذلــك لتقــدير 

 .التعويض الجابر المستحق ألي طرف مضرور 

 إال انه وبشكل عام
 :فإن التقرير المعد من السيد الخبير قد جاء مواكبا للواقع وللقانون في إثباته  
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− � �א��د��& &��/�	
� ���F�� ���1א� �,�%	ق ..� �,د�אج ��دמ ��و� 
�<وص�و��-� 
�د

�א��د��&� �א�/��& .�%���� !���زא �/�ط !��� �<�א%& ���ص �א��ذ�و�� א��6	��&

��
 .��و�ض��	

− � �א��د��& �א�/��& �ذ�& !"� .	�%���� ��� 	9���� �א��د�! �א�/��& �א��%�	ق ..��دמ


ق�א�
�	ن���	���	9�:M,�.و
F�. 
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���א
Cא��א��%و��

��������������
Mא���ودع������א���دא�!��������"!�/*ن�א��������وא������ق����!��������א��

 .و
�	ن��و�-�
ط:�-�و�M	�6	�-�א�����&���وא��Cوא2و�אق�وא��	�ون�

  األول العيب 

الثابت بتقرير اخلربة أن صورة الدعوى ووقائعها اختلت يف ذهن السيد اخلبري وعجـز 

 لإلنشاءات ....وهذا أتضح جليا من قوله بأن شركة .. عن اإلملام بصحيح واقعات النزاع 

 الشـركة ر علـي أن يكـون دو....اتفقت مع الشركة املستأنف ضدها بتاريخ ) املستأنفة(

فهذا إن دل فإمنـا يـدل علـي أن ! املستأنفة هو التنسيق واإلشراف علي املشروع فقط ؟

بل أن االتفاقيـة املـذكورة جتـزم بـأن .. فقطدور الشركة املستأنفة ينحصر يف هذا الدور 

وهـذا عـني دفـاع املسـتأنف ) املقـاول الرئيسـي للمشـروع(ي دور الشركة املستأنفة هـ

 .ضدها 

 حيث أن املستقر عليه وفقا لقضاء حمكمة التمييز املوقرة أن 

���������E����Y&�:~��������M-א���{��א[K���-S!=!�א|�w�D&+&ع�	א����P"���ن��):
������#�{��א��¦�א�����3��Q�E�3א|��l���)&ن�א�g#(!وط���ن���ن�ذ�T�YQ�،�����DT�����&�5���#�r�#���K;�

�L�>��Vא[و,אق�وTن�=;/��א|}��"�א	/�,�א�-�Mא����Q���S��#���#�EK�D،�و�YQ���ن����������������
��א��:�������"�����������������������:(~���l$=���I�C�w��א�&א%�L�rא���&�$#�6������K/�&,�א	K�K��±���

�.��±�,5�L��3���%-א�א|/&ص�
 )١٠/٤/٢٠١٣ة  مدني جلس٢٠١٢ لسنة ١٤١ ، ١٣٩م قمحكمة تمييز دبي الطعن ر(

 ملا كان ذلك 
وحيـــث أن الثابـــت أن الســـيد الخبيـــر معـــد التقريـــر محـــل التعقيـــب قـــد أورد زعمـــا بأنـــه 

مــع الشــركة المســتأنفة عـلـي أن ينحصــر دورهــا ) المســتأنف ضــدها(.... اتفـقـت شــركة .... بـتـاريخ 
 .اله فقط بموجب هذه االتفاقية علي مجرد التنسيق واإلشراف علي المشروع المزمع استكم

 واستكماال للقول املخالف للحقيقة 

���{��ن�אgY;�ق�%���T�C�yن�=)�&ن�#�C���Kא���و,�א��-�Kg�M&م�����א�(�!����������������..�Tو,د�א|
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����*,�%�^�#����وא�������������iد,3�U�2�5!=�������٣٠٠,٠٠٠א	����;��D���K$א��i��#�..و�א����3_�א[�:��ل�����T
�z!%T��:3=T.�

 وحيث أن ما ورد بتقرير اخلبري من املستحيل تصوره 

 الف األوراق وترتيب األحداث خمالفة جسيمة وخي

 وذلك علي حنو يتضح من خالل احلقائق اآلتية

أن الـسـيد اخلـبـري  ـقـد أورد أن دور الـشـركة املـسـتأنفة إـمنـا ينحـصـر :  احلقيـقـة األويل 

ـة  ـة املؤرـخ ـب االتفاقـي ـاويل ....مبوـج ـي مـق ـراف عـل ـيق واإلـش  يف جمــرد التنـس

نصوص االتفاقية وما أقرت به الشركة املسـتأنفة خمالفا بذلك ما ورد ب.. الباطن 

 .ذاتها 

 يف حني أن دور الشركة املستأنفة 

،�و?�=��א��������א�����E���uن��O!�/�gא�(�!���������������....�وو���K	����K$����>��V�&5א	�,¼������� 
������������������������K�א	����;���&>������3�Tא	��Kول�א�!���E���8:(�!وع�،�وא��¦���3$g'�א�(�!���א	�����;��و

�:ل�א�!���E��8:(!وع���ن�Kg&م���[��Eg/;���3א	�Kو
������ن��	"��&�)�א��ط��و�(����و�!�א�/����&�א������*�����1د3	�� −

���!���������������	و�!�א�
�����	طن��������!��ن��������و��א��������	ول�א��

 .א7/�א�����9מ�%��,��	מ�,�9	�Hא��/�وع�)�א����*�6&(

− �������!�������د�מ��	"�&����)�א�����*�6&�(����ن���!�א����	ول�א��


��	�"�!�ذ��� ���..�
��&����/��وع��,���אHא.�א��2ن�وא���:�&�א��ط�و���

 .א��و$�6ن�وא���دא.�

− �����!�����د�מ�)�א�/��&�א����*�6&�(����ن���!�א���	ول�א��

�و���د�وא%��د�
��دون��زو���د#�
	���د�زل�����2	ل�א��/�7	Hא.�"��!����

�Cא��و�. 

− �����!�����د�מ�)�א�/��&�א����*�6&�(����ن���!�א���	ول�א��

 .���ق����/�وع�
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����Cא��/��	����������ن�����!�א�����	ول�א�������!�א�������ق����� −

 .א��/�وع��ن���ل�א���	د����	ل�א��/�وع�

− ���!������)�א�/�����&�א�������*�6&�(�������ن������!�א������	ول�א��

א7/�א����!�א�د"�	.�א�/��9&����	و�!�א�
�	طن�وא������ق����

������Cא��/����	���א��/�����وع���������	د������� �א�����د"�	.������ن���

,�����!��������Mذ����� ������ن�א��زא�����	.�א�������	ول�..�א���/����	���ن�

!��� )�.�6&א�/��&�א����*(א��

 ومن ثم يتضح أن 

���!د���������L��#و�����C��:��C(��)���א�������א|��}�%����%�����دو,�א�(��!���א	������;
א@U!א�Oوא������K#�E���pو��Eא���r�X�95�l�#�،�"xא���א#�'�א�(�!���א	�����;��و���م���������������
������E����8!ول�א����K	א#���'�#��"���#�����/��;���3א���Y<�%����%�#��<����3-*�א�����ذא�Q����:����3و�u�

�.��:(!وع

اخلبري فقد زعم السيد . وبذات الطريقة املخالفة للحقيقة واملستندات : قيقة الثانية احل

إمنا مستحق للشركة املستأنفة من  .. ....بأن املبلغ الوارد باالتفاق املربم بتاريخ 

 . أو انتهاء األعمال أيهما اقرب -/-/- إيل -/-/-   تاريخ 

  أن السيد اخلبري املنتدب يف حني

 عدالة حمكمة أول درجة من قبل 

 �����������������#����א����&T�،�6ن�א�(�!��K�%���Hم��$���E�����9xQא[و,אق�وא	�����א'�א	!
�������������%�;gYد�א&�����i����3א���&א,دg�#��3وא���אg���3$אg�-���;����>��#�%����%����������5���+��������	א

�������*,�%�^�#���د,9S�25ل�א�;٤,٠٠٠,٠٠٠�ijא	-�&,�iوذ�������D��3د'���(!���א	����;
�^�−/−/−�و����−/−/−�#"#�O9S�٣٠٠,٠٠٠�"#�ij;و����−/−/−�د,��25"�א��−/−�

  ويؤكد يقطع ذاته يف وهذا
.... بأن الشركة المستأنف ضدها قامت بسـداد جميـع المبـالغ الـواردة باالتفاقيـة المؤرخـة  

فاقية ، وهو علي الرغم من عدم تنفيذ الشركة المستأنفة ألي من التزاماتها الواردة ببنود هذه االت

ما جزم به السيد الخبير المنتدب من قبل عدالة محكمة أول درجة ، وفي المقابل لـم يقـدم السـيد 
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 .الخبير في تقريره المعيب ما يفيد عدم سداده للشركة المستأنف ضدها لهذه المبالغ 

أمـام عدالـة حمكمـة أول درجـة مقـره .. أن الشركة املستأنفة ذاتهـا : احلقيقة الثالثة 

  .....عدم إدراكها لاللتزامات الواردة ببنود االتفاقية املؤرخة ب

��!د������� �L�!�/7�=���5,ن�دوT��3��;��M!g�i,�gو�E��8,ول��K#��3�;��G/�g�i,�g��3�&�
�����"x�����������..�א@U!א�K#�E���Oو��Eא��:(~������Cא��%�"#�{وT�!Kg�M!ST�i,�g#�م�א�����א|

����H�"#�{S�g��h��H&=�Y�������H,ول�دT��iد��~�i�I������Eא��!���3�..���2����3�&}�#��#
����H����وא+7�%�;gYن��/&ص�אT�"#.�

 وهو األمر الذي يؤكد علي إقرار الشركة املستأنفة 

 بعدم تنفيذها لاللتزامات الواردة ببنود االتفاقية املذكورة 
أنف وهو ما لـم يفصـح عنـه تقريـر الخبـرة محـل التعقيـب بـل اكتفـي بأحقيـة الشـركة المسـت�

 .ضدها باستالم الموقع دون إيراد ثمة إخالل وقع في حق الشركة المستأنفة 

 نيالثا العيب 

 ٤٫٨٠٠٫٠٠٠عقيـب أن الشـركة املسـتأنفة تسـتحق مبلـغ تأورد تقرير اخلـربة حمـل ال

 وحـىت ٢٠١٥ درهم شهريا مدة العقد سنة واحدة مـن فربايـر ٣٠٠٫٠٠٠درهم بواقع 

 درهم شهريا بعد ١٠٠٫٠٠٠ وتستحق بعدها مبلغ .... تاريخ غلق املستأنفة للموقع يف

دون توضح ماهية هـذه ..  تاريخ إقامة الدعوى ؟.....غلق املوقع وحىت نهاية أغسطس 

 .....املبالغ وسند استحقاق الشركة املستأنفة هلـا ، فالثابـت أن بدايـة التعاقـد أبريـل 

خرى والتي زعـم السـيد اخلبـري  ، كما أن الثابت جتهيل املبالغ األ ....وينتهي ابريل

 استحقاق املستأنفة هلا منذ غلقها للموقع وحىت تاريخ رفع الدعوى 

 وباستقراء تقرير اخلبري حمل هذا التعقيب
فقـد قـرر بشـكل مجمـل ومجهـل .. يتضح مدي الغموض واإلبهام الذي شـاب هـذا التقريـر  

تمثل مديونية علي الشـركة المســتأنف . .أن القيم التي تستحقها الشركة المستأنفة والوارد ذكرها 

ووفـقــا للمســـتندات ـبــل ولطلـبــات الشـــركة المســـتأنفة ذاتـهــا .. ضـــدها ؟ ـبــرغم أن حقيـقــة األـمــر 

أنهـا قـد تسـلمت المسـتحقات الفعليـة الـواردة .. ٕومستنداتها واقرارها أمـام محاضـر الخبـرة الماثلـة 

 .ببنود االتفاقية المذكورة 
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 فة ذاتها وحيث أقرت الشركة املستأن

��,�D�"���i��א'����������������� ��E�5�¦وא���{��#�T��3#�م�א�����א|#�K	א'�א����	א�r%وא�"#
��>�د,�E5��3�#�iذא��3gو��T�Eو,א9��D����3%م�#���^�#�"�א�(�!���א	������������������������#�^��#��%

������������D9ل��S���;����k=,�5�2-*�������������.......�،��.....�+�����5&א=��Kg�_و,א�"�#�E�qg�>�����¦وא��
�VQ�'א����א���������������������$��i!:���#و���:8�%����K_�א��%9$��>�Bg,+����%��5א������	א���'�Tن�א�(!�

�����E(א���3_�א	��iא��د����iوT�MT��$#�E;��=��I+!א,���g:��3א�(!���א	������+�����������������5
��)�.���ز��2א	����;

 يؤكد وبوضوح أن الشركة املستأنفة .. إال أن واقع احلال 

 كما وسبقت أن أقرت أمام اخلربة إمنا تقر باستالمها هلذه املبالغ 

 املنتدبة من قبل عدالة حمكمة أول درجة املوقرة 

	%����	������מ�������X����%�&�"��!�א2���	س���/����&��������
Mد�א�����و�ن�����وמ�א��	����

����������������א����*�6&���د�و��&����9	�،�و
ط���&������&�و����9&�وX	��1&�ودون����د���9	��و�<�د


������د����������..�א���Cوא���	�ون�����"�Pن�ذ�� �א��<������M	���א�و��������..�"!�א�2و�אق����Mد�א����ن�א�	ذא���,���,

�����מ�������دא.����ن�א�/����&�א������*�6&�و���מ��ط����9	���/����&�א������*�6&���1د3	������د���

	9���.�

 وهذا ما مل يتم يقينا 
"��د���M.�א�2و�אق���ن���F&����دא��و�د����ل����!��ن�א����מ�א��ز�و��&���ن��
�ل�א�����د�������������


�����9	��د��מ�א��6	ق����9	�
�ن�ط�"!Mق��%قא�	د��و�א�6������!"�-�
Fא��دא�!��و���.�

 ....السيما وأنه مبطالعة االتفاقية املؤرخة 

 املرفقة بأوراق الدعوى وبتقرير اخلربة  

��w��D!��5א�������א|��}������وא	;��jض����:���C����E������א��������&�6א	������א'�א��א���
����������*!=!Kg�L��H,ول�دT��:(~�����Cא�%�"#�z���	א�..���������T5!א�����E7B=��������#�J�9�S���%

��������������������C�V�	א�{���^����3��Q�,��UTא������א|�#��:u�����#�����=;���א�K7�Dق�א�(!���א	����;h�"#
�.دون�D���#"�א�&א%�rوא���K&ن�

�
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����"�!�א���ول�
�*ن�א�/���&����������������–�"	��Nאل��3	� −Mد�א����د�א��	��מ��:��

�و%�����Xق�א�����*�6&������..... א����*�6&����%�-���
	����Dن�"
�א���������

�د���3מ��١٠٠,٠٠٠،�و���ذ� �א����%�	�9	���
����C ....��D"��!ذא���9	����و����


���د����Xق�א��و����Cو%�����9	���X��&���طس����	��9��/�....�&���	�,�K��	���

�.א�د�و�8؟

�����!�א����%�	ق�א�/����&����	���3و�א���د��ل�א�����	
!�..�وא����Nאل����ذ�  −


�ل��ن���������������������
Mد�א����ل�א��
א����*�6&��9ذ#�א��
	��Dא��ز�و��&���ن��

 !.�؟)�,ن�و�د.(6&���ون��ز�و�&��ن�א�/��&�א����*�

��������$�Xم��Kg��#�C$�..����������������C�~�i��|א�!�=!Kgن�T�����K=�i!%&�	א���<��$�א����א�):�u=
�����i��$#�����������Tد�h�E���2K=���G�K$5-א�א���..����������D!#�C�=و�%T���~�Eم�����%���Qو

������Dم�����K=�..��������������������<�������H&=�Y�i��|א�!=!Kg����Q�E3ن�#��א��T������ذ��"#�!u�]وא�C��M
�3&�~��»:���'�وא�jא+�'���Y)"�א��$&=�L�9<T�..��3����Cא[و,אق�.�

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز املوقرة
تقرير الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى هـو عنصـر مـن عناصـر اإلثبـات فيهـا ، وأن لمحكمـة �

 عـلـي أســبابه مـتـي الموضــوع كاـمـل الســلطة ـفـي تـقـدير قوـتـه التدليلـيـة وأن لـهـا األـخـذ ـبـه محـمـوال

 .اطمأنت إليه ورأت أن أسبابه سائغة ولها اصل ثابت باألوراق 

 )٢٠/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٢٠٤الطعن رقم محكمة تمييز دبي (

 وكذلك قضي بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لـئن كـان لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة 

األخـذ بـه محمـوال علـي أسـبابه ، في تقدير تقرير الخبير المنتـدب فـي الـدعوى و

إال أن شرط ذلك ، أن يكون الخبير قـد تنـاول نقـاط الخـالف بـين الطـرفين ودلـل 

عليها بأسباب سائغة لها معينهـا الصـحيح فـي األوراق فـإن كـان قـد اسـتند إلـي 

ـه أن ـيـورد مضــمون هــذه المســتندات  ـه فينبغــي علـي ـة ـقـدمت إلـي مســتندات معيـن

ٕا عـلــي ـمــا أنتـهــي إلـيــه واال ـكــان قاصـــرا ال يجـــوز والعـبــارات الـتــي اســـتدل منـهــ
 للمحكمة أبتناء حكمها عليه  
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 )١/٩/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٢٣محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

��3~):����������������..�و������ن�#�����Kgم������� ��D,T�¦א�����8��BKא��<�א�&uא[>�&ل�وא��p��wو��
���������E&دع�#���א���א�	א�i�|א�!=!Kg�E���i!%&	א��:����א�..=���������������Q�E3ن�#��א��T��B�

T#���وTن�=���YQ�..���������#�Eg��ن�%��Tو,د��5وTو+��37و�T!ز����5$��ن��������..�#$����>�L��7�7א[و,אق�����
������������������{و,د������E��S��%���CD!#�&��E���!=!K#"�א�����وא�����Cو��;����?/���Cא������א|�

�*!��=!K���*و,دT����	�..�!��=!K9ن���5-א�א����w�������=�M-��3&�א[#��!�א�����..������;���	�p���x9ن���w
�GH&����=����I..�א�����u<�����[و,אق�و@=��!אد*������������������ª8#$������3א�/����#���7"�א[و,אق����

������C=&$و��م�א�������'�;��Yא.�

  الثالث العيب�

السيد اخلبري بتنفيذ تكليف عدالة احملكمة له ببيان األعمال اإلضافية التـي عدم قيام 

كما أن السيد اخلبري قعـد وامسـك بـال مـربر .. ا قامت بها الشركة املستأنفة وقيمته

عن تنفيذ تكليف أخر مـن تكليفـات عدالـة احملكمـة لـه وذلـك .. من الواقع أو القانون 

وهذا يؤكـد عـدم ..بقفل احلساب بني الطرفني وصوال لبيان املستحق أليهما قبل األخر 

بـل .. سـيد اخلبـري اإلملام بعناصر الدعوى مل يكن العيب الوحيد الذي شاب أعمال ال

 أنه مل يفطن إيل ما هو مكلف بأدائه ومن ثم مل يقوم بتنفيذه 

 بداية 

��א���¦����������ن�א[�:���ل�א@+�����{�����K��;��<���א�����א�):����א	��&%!�iא�������א|��
���L!��x������z����Fא�C��;%�E���Q������+Q�،א[�:���ل������g�2���%و��%�#��<������3א�(��!���א	������;

��ن�א	��7��Y&<و�Eא���א��!S]א�C%���!wא��"#��=]�p.�
 حىت يتم استخراج الرصيد النهائي بعد إغالق احلساب وتصفيته .. وهذا 

 ألن ذلك الرصيد النهائي وحده هو الذي يكون دينا مستحق األداء 
وعــدم جــواز المطالـبـة ـبـأي مســتحقات خاصــة ..  وأهمـيـة هــذا اإلجــراء وـبـرغم جوهرـيـة.. هــذا  

ومــــن ـثـــم اســــتخالص الرصــــيد .. إال بعــــد تصــــفية الحســــاب ـبـــين الطــــرفين . ...باالتفاقـيـــة المؤرخــــة 
إال أن السيد الخبير قد قعد وأمسك بـال سـند عـن تنفيـذ ذلـك .. النهائي الذي يعتد به وحده كمستحق 
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التكليـف الجـوهري بعـدم بيانـه ثـمـة أعمـال قامـت بهـا الشـركة المســتأنفة أو تصـفية ذلـك الحسـاب ـبـين 
تندي وواقعـي أو قـانوني مخالفـا بـذلك مـا جـاء بـاألوراق ، والحكـم التمهيـدي الطـرفين علـي أسـاس مسـ

 .كما خالف ما تواترت عليه كذلك أحكام محكمة التمييز الموقرة .. الصادر بتكليفه بالمأمورية 

 ومن ثم يتضح

#��Mא�$�&�zא�&5!=��א�¦�Kg�>��U!=!�א|��iوH$�������;����&א%�rوא	�����א'���������� 
�������I�..���������!�=!Kg,�#$��א��Y;�'������و���م�א��$&=��������������������C..�وא���K&ن��(g,ن�#���אTو��:��DY

���"�#������D�Y�^��א|���2��H��wS�"#�i$�م�g�-�;�g)������א���א�):��H$����=&,د�#
�.א�&א%T�rو�א���K&ن�

  الرابع لعيبا 

وبـرغم برغم أن القانون يوجب علـي السـادة اخلـرباء حتقيـق دفـاع طـريف التـداعي ، 

تكليف عدالة احملكمة للسيد اخلبري يف حكمها التمهيدي بتحقيق دفاع طريف التداعي 

، إال أن املطالع لتقرير اخلـربة يتبـني للوهلـة األويل خلـوه مـن مثـة حبـث أو فحـص أو 

وهو ما يؤكـد يقينـا .. متحيص ألوجه دفاع ودفوع ومستندات الشركة املستأنف ضدها 

 .م االعتداد به يف مواجهة الشركة املستأنف ضدها ببطالن تقرير اخلربة وعد

 ذلك أن املستقر عليه متييزا أن 

�������-�S]א�L��w&+&ع�א����	א��א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):�����Tو�P"���ن��):
��א��¦������������������l���)&ن�א�g#(!وط���ن���ن�ذ�T�YQ����DT�E���Y&:~�������M-א��{��K!=!�א|

����K;�#�{�#�L�>��V�&5��#�rא[و,אق�وTن�=;/��א|�}���"�א	/��,�א��-�����Mא����3��Q�E3א|
������������2��,�!�=!Kא���E��Q����!د�א@�����E�����5®��B%�!�/�%ذא�א���א����Q���S��#���#�EK�DوTد�����
3������Q���<�5-*�אj�Yא+�'�B�g:"�د�����H&5!=�����&�>����)��ن����������������������H&	א+�'�אj�Yא

�א��&�M!5א��-x�M!����א|/��C:��!=�Kg�L�!VT���������I���3����2א|}�و��g!د����Eא�����ع������
��������������������Y���B�K#��$���3��,א'���#����DT�L����א�&א%��L�rא����&#�6)�;��K�K��±?����3�T���;=
�������������������������L�{g)(���:��א�5�L��3g���K��������'!K��D-א�א�����ع�وא������ª8א��¦�א�����3��Q�E�3א|�

��א��:�����������������:(~���l$=��I��38�B%�L����DT�E���>�&��¦وא��*!=!Kg��������L���3���%,�±����"����
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 )١٠/٤/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٤١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
تقـدير تقريـر المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فـي 

إال أن شروط ذلك أن يكون الخبير .. الخبير المنتدب في الدعوى واألخذ به محموال علي أسبابه 

قد تناول نقاط الخالف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينهـا الصـحيح مـن األوراق 

ـهــذه ـفــإن ـكــان ـقــد اســـتند إـلــي مســـتندات معيـنــة ـقــدمت إلـيــه فينبـغــي علـيــه أن ـيــورد مضـــمون 

ٕالمـسـتندات والعـبـارات الـتـي اســتدل منـهـا عـلـي ـمـا انتـهـي إلـيـه واإل ـكـان قاصــرا ال يـجـوز للمحكـمـة 
أبتـنـاء حكمـهـا علـيـه ـفـإن رأت رغــم ذـلـك أخــذها ـبـه فإـنـه يجــب عليـهـا ـفـي هــذه الحاـلـة أن تـعـالج 

القصور الوارد في أسباب التقرير وأن تورد هي مضمون هذه المستندات وكيف استخلصت منهـا 

ٕدي إـلـي النتيـجـة الـتـي انتـهـي إليـهـا التقرـيـر واال ـكـان حكمـهـا قاصــر البـيـان وـبـاطال كـمـا أـنـه ـمـا ـيـؤ
 .يجب عليها هي أن تقرر كيف أفادت هذه البيانات 

 ومن ثم 
 المشــتمل علـي المهـمـة المكـلـف بـهـا ـفـي حكمـهـا التمهـيـدي عداـلـة المحكمـة الـمـوقرة ـلـم تكـتـف 

  .فقط .. تي قامت بها الشركة المستأنفة الببيان األعمال اإلضافية .. السيد الخبير 

 بل كلفته أيضا ببيان قيمة تلك األعمال وتصفيه احلساب بني الطرفني 

 وصوال لبيان املستحق أليهما قبل األخر 

 ملا كان ذلك 
ـة المـفـاهيم  القانونيــة والقضــائية أنفــة البـيـان علــي مــدونات تقريــر الخـبـرة محــل وبتطبـيـق جمـل

اثـبــت ـفــي مطـلــع الصـــفحة الثالـثــة ـمــن ن الســـيد الخبـيــر ضـــح وبـجــالء ـتــام أيت.. التعقـيــب الماـثــل 

 :أن المستأنف ضدها تقدمت بما يلي .. التقرير 

− �����������=����אj(�Yو����E#��"�א	������;����D,�....�/����S,�#−/−/−�
����k=,���g�"��#�r��%&	א�p���q��....�������������*,���%�!S����#�^����$���م����Dאد�#

 .�د,٨�/٤,٧٨٦,٤٧٥25
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− ���Yد,�#"�א�<�z�������¼,��#�M,�)�D−/−/−�������5��+�������:����....
�������������i,د��qI�"x��#;�د*�Tن�א	����;�����3g�:��$g�',�<T	��Kو��Eא�

�r%&	א. 
/�.....��E�&�����%�,����wSQ>����د,�#���"�و������Cא	���������+������������5 −

���¼,�#��;����:��−/−/−����������S,�	א����א	����;��D,�Eدא���,�−/−�
�r%&	א�p�q�. 

− �����������#"�א	�������+�����5#�K#�6&(U���������د���E+���א	�����;�=
�¼,�#−/−/−.� 

− ����������������Eد�����=���G�xو%��א���K#����Sjم�#�"�א	�������+�����5
��אF)��2א�/��د,��Lא����&��������������6−/−/−#�,¼�����������p�!#��.....
������.....�E���M,�N. 

− ������������E��Q�M,��K$א���{���2א����D�#�"#�z����....���¼,��#−/−/−ن�������
�T�����+&gو�,&��BFא�Gو����C��:$(��!وع�#�&%�������"�א�	א�z���D

 .א��&%��
− ��Eد������–�Qدא,�iא	�����H�_��������S!��g–�E=����>���د,�#��"����=��

����������wא��k=,���gو�_����....��א	������������−/−/−��g�2���%!א���Sא�
�M,�)�DYول�/�وא�K	ن�وא&=,�)�Dن�א&D��3#��=א�#......�/ 

��:���������+�����.....�/��5�������z>����د,�#���"�א	����Kول�א��=������ −
 .�#"�دS&ل�א	&%j����rאض�א	����;����:�Kول�و#�$�

���/�.....��Q-א,�����E>��د,�#�"�و����Cא	�������+��������������5 −;�����:��
�¼,�#−/−/−�r%&	9_�אSQ�G�w��. 

− �����������BKא��L�M,�)�Dא�¿D�~�*�S�!=!Kg�.....���������....��M,��N
��������'�����Fא�p�%��gא'�و,�)�D9��*��!Uو�M!�=אد�م���Q�"#�E��
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�����������א#����3gא��$�%�=�����א	�����;����ST<�����/�א��T�E�Q�E3ن�א	����;
و�L�>K;STא��3��Y_�#�"�א	(�!وع�و���ن�=�T���3����E�qن��Kg&م��������������
��������3§T�G7����K:ول�,���E����8:(��!وع�#��"����=����د����EوTن����
�������E����XQ��א[+��!א,�א���¦�����3�KFTא	��������+��������5	������;

�^� .�د,٤٦,٨٦٣,٥٠٣�25א��$&=��א���!����5&�#
�8���������H��Eول�#��"�����Qאد�א	��������+�����5א������ −���BKو�6א���

�,&w	א/���!U�.....ص�#(!وع�&/�"=!:u��#�"#.�(����) 

− ����&��K!א'�א��-	א�"#�i{����&:�78��א���&�6وY.�
وبـرغم كافـة المـذكرات أنفـة الـذكر وحـوافظ المسـتندات وتقريـر الخبـرة المنتدبـة مـن .. هذا  

البحـث أو التحقيـق فـي أي وجـه دفـاع أو إال أنه لم يقم بالرد أو .. قبل عدالة محكمة أول درجة 

 .دفع أو مستند مقدم من المستأنف ضدها 

 فهل يعقل 
�ن���ون��	"&�3ذ#�א��ذ��א.�وא�����دא.������1ن�و�-�د"	ع��و�د"���C	�و�!��و���


%�F-�و��%�<�-�وא���د�����-�؟���������������H	�����
Mد�א���*3ل��ن�א���و1و�!����..!������و�
	�%�د�א2د��

��
�H	��	��!&�א�����ق����ل��دא�&��%��&��ول�د�

���א����د
&��ن��Mא�����.�

 لعله أمر يستحيل تصوره 
الســيما وأن المســتأنف ضــدها قــد تمســكت بالعديــد مــن الــدفوع وأوجــه الــدفاع الجوهريــة ســواء 

 .ومنها علي سبيل المثال ال الحصر .. بصفتها مدعية أصليا ، أو مدعي عليها فرعيا 

١− �K	א�����%�;gא�k�����L����3��K�T����S,�	א���{��!א���$���د�....��و���
���Cא�(��!���א	������;��وg$:�����5א@+��!א,��������3%�"��#�'Y9��S@א
��������Eو����K#�r��#و����%�;gY�5-*�א�C�~وع�!�)	���C�:$א��C��w$gو

�23��Q�� .א���JQ�"#�"xم�و�³Qز�א[�:�ل�א	&�&�
����Qאم�א�(��!���א	��������+����r��%&#�_9S������5א	(��!وع����&,א��� −٢

+��������������S��5#����"�א[������Uص��و�E�����Q��:�������gא	�����������
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�Cوא�(&א��..�i,&�-	א���%�;gYא�k���E���Ggj#�!V��.�
وتلك الدفوع وغيرها الكثير لم يلتفت إليها السيد الخبير ولـم يـورد تقريـره ردا عليهـا أو مـا يـدل  

 .وهو ما يعيب ذلك التقرير يقينا .. علي فطنته إليها أو إطالعه عليها 

 بل واألكثر من ذلك 

����א����د
�&���ن��
�ل��دא��&��%���&��ول���������"�د�Mא��������`%
���
Mد�א���6ل�א�X��

د��&�،��وא���"ق��و�אق�א�د�و�8،�و
�	ن��	�,ذא��	ن���6ق���Cא�وא��Cوא������دא.�وא���	�ون�����

�.�ن��د�-�

 السيما وأن الثابت أن تقرير اخلربة من قبل عدالة حمكمة أول درجة 

 قع واألوراق والقانون قد جاء مواكبا ومسايرا لصحيح الوا

����p8���KFא�"��#�{u��(א��C��:��!��=!Kن���5-א�א��T����)���Y����و��5-א�=�������Y����I=���ع�
��������3g��x�L��5�+������	א����א�(!��K�T�E�������I���ن�=���&�E����GHא�����������..�א��ز#

���������������������p8��K��"�#�����Q�E�3א�����:�������و�p�K7م�����&K=ن�T�G�K$5-א�א���C~�!=!Kא����$#�{א|
&Vو�����D��5و�����D�~�>א����..��G���K$��5-א�א���C��~�i���|א�!��=!Kg�G���$=�M-و��5&�א[#��!�א���

����������������2�(Fن�،�وא&���K>����7א���+������5;����-�������	ق�א&K��Cw@���9Sא����2א	
�����������������C�=&$و���م�א���!�=!Kא���5-א�א��!�xQ�GH&���=���I�،��=,&#�	����;��(g�":B�	א�M��3:א��
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  ناحية من هذا 

انب األخر مل يفطـن السـيد اخلبـري املنتـدب بـأن الشـركة املسـتأنف ضـدها وعلي اجل

ومل يبحث أو يعني بفحص دفاعها ودفوعها ومـا تهـدف ) مدعي عليها فرعيا(ابتداءا 

وذلـك ..إليه من طلبات من براءة ساحتها من مثة التزامات جتاه الشـركة املسـتأنفة 

 .استمرارا يف سلسلة اإلخالل بالدفاع 

 ��و�����u������K<�����[و,אق��..����J����K)<�א�(��!���א	��������+�����5א�����א_א����..���א=��
��������������..وא	����א'���S,�	א����%�;gYد�א&����r��:¢�>��ST�"�#�E5��،�....���ن�א�(!���א	����;

�������������:uوא��E��q;��3א���و�����Eא��!���3��pFT��¬..�����"�#�2א�)u}�#"�א[+!א,�א	�د=��وא	$�&=
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��3g�#א���א�r�:¢��5_����א	-�&,�r#�iא�(!���א	����;��و�%�;gYد�5-*�א&���iא�&א,د.�

 بل متسكت أيضا بوجوب فسخ اتفاقية املقاولة .. ليس هذا فحسب 

 املذكورة وإعادة احلال ملا كان عليه قبل التعاقد 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٧٢فقد نصت املادة .. بداية 
إذا ـلـم ـيـوف أحــد المتعاـقـدين بـمـا وجــب علـيـه بالعـقـد جــاز  ـفـي العـقـود الملزـمـة للجــانبين -١

 .للمتعاقد األخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه 

 ويجوز للقاضي أن يلزم المـدين بالتنفيـذ للحـال أو ينظـره إلـي أجـل مسـمي ولـه أن يحكـم -٢

 .بالفسخ وبالتعويض في كل حال إذا كان له مقتضي 

 يه يف قضاء التمييز املوقرة أن كما أن املستقر عل
اســتخالص عــدم إيفــاء أحــد طرفــي العقــد بالتزامــه بمــا يجيــز للعاقــد األخــر طلــب فســخ العقــد  

كجــزاء لعــدم قـيـام الطــرف المتعاقــد معــه بتنفـيـذ التزامــه )  مــدني٢٧٢(قضــائيا عمــال بالمــادة المــذكورة 
تمييــز متــي أقامــت قضــاءها هــو ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع دون معقــب عليهــا مــن محكمــة ال

 .علي أسباب سائغة لها ما يساندها في األوراق 
 )٦/١٢/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

���������������S,�	א����%�;gYن�אTم���Kg��#���X�"#�>��uن�א���و....�����������<�9�SQل�א�(�!�V���%�
��������9..�$��������3K��Lא	�����;��¢:����H���#�r_���#���3"�א���א#��'�وא%�������S�"�#�>���uن�א�T���:�

������Eא�(�!���א	�������+���M&�D��5א����Yאم�����אد�����������������K7���#�^���#���h�"#��#�J��5&�S
�*,�%�^�#٣٠٠,٠٠٠����א	����;�!)����=!3U�25,د�.�

وثبت من واقع تقرير الخبرة المنتدبـة .. وهو ما قد تم فعليا 

ت مــن واـقـع إـقـرار كمــا ثـبـ.. ـمـن قـبـل عداـلـة محكمــة أول درجــة 
الشــركة المســتأنفة ذاتهــا ومــا قدمـتـه مــن مســتندات أمــام الســيد 

 .الخبير الماثل 
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ومـا هـي سـندها ؟؟ وهـل هـي ! فإذا كـان هنـاك ثمـة مسـتحقات أخـري فمـا هـي قيمتهـا ؟..

 !.قيمة تعويض أو مشموله بالمستحقات التي تم سدادها والمذكورة باالتفاقية ؟

����I�{��^����������������=K!,�א�����א|	�����E�Q�*!=!Kg�L���Sא�K7�Dق�א�(�!���א	�����;
�*,���%١٠٠,٠٠٠����w����T����....�(�د,�p��������$���=!3��U�2��5א	&%���rو��������3=����#�%Q�k=,���g

�!.؟)א���&6
 ....وحيث مل تتضمن االتفاقية املؤرخة 

مــن الغ المتـفـق عليهــا والـتـي ـتـم ســدادها ـبـإقرار الشــركة المســتأنفة ذاتهــا وبمــا قدمـتـه ســوي المـبـ�
..... مســـتندات قاطعـــة عـلــي أنهـــا تقاضـــت مـبــالغ مالـيــة مـــن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ـفــي عـــامي 

 .، وبما أثبته السيد الخبير المنتدب من قبل عدالة محكمة أول درجة ..... و 
�


�����א����%�	�9	���"�..���������&����/	����Nאل����3	��Mد�א�����א����!�������א��D�	��
���	���3!�א��


��؟؟א����*�6&�وא��!��دو��"!�"� �א��زאMد�א���ز�מ�א��	���	*���1د3��מ�א�/��&�א���

و#"��3��EgT�"=T-*�א��2��K؟؟�و	��ذא����د�א�;��p����k=,��g�-��#�ijא	(�!وع�و��������������������������
��א���&�6؟#�%Q�k=,�g.�

 حيث ال ميكن القول 
ـل الشــركة المســتأنف � ـة والثاـبـت ســدادها بالكامــل مــن قـب ـالغ الموصــوفة باالتفاقـي ـأن المـب ـب

وال يمكـن وصـفها بتعـويض قـدره وحكـم بـه السـيد الخبيـر مـن تلقـاء .. لغ ضدها تشمل هذه المبـا

حـيـث أن ذـلـك يتـعـارض ـمـع الـقـانون اـلـذي أوـجـب أن يقتصــر دور الخبـيـر عـلـي المهـمـة .. نفـسـه 

المكـلـف بـهـا بموـجـب الحـكـم الصــادر ـمـن عداـلـة المحكـمـة ، وأن ينحصــر دوره الفـنـي فيـمـا أوجـبـه 

 القانونية التي هي خارج نطاق اختصاصه بحكم القانون عليه هذا الحكم دون التطرق للمسائل 

 وهو األمر الذي يتجلى معه ظاهرا 

�9��wن�Kg!=��!�א|����iא	��������א¶�C��3א��C��~��#���qא��$����Y�������G���K&ز������� 
��������C=&$���7א������������������������..�א���ذ���Tن�א�T�>��uن���H��#�C_��3-א�א���=�!=!K�����������Eم�

��،�و��5&�א[#��!�א���-�����Mم�����א|��}�و�7J/����[و,אق�و#���������V�	א�����&�6א�r8���%א'�وو�
و����م�g�;���-*�א	�#&,=����..����9Sل�א�������א|��}����K&ق�د����ع�א�(��!���א	��������+������5
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�.א	&�&�������Qو���Eא[�����Sو��Hد��ع�א�(!���א	������+���5

  اخلامس العيب 

املأمورية املوكولة إليه واستكماال لسلسلة خمالفات تقرير اخلربة وعدم تنفيذه لبنود 

فقد خال التقرير مـن مثـة إشـارة عمـا طلبـت عدالـة احملكمـة ..يف احلكم التمهيدي 

إيضاحه وهو بيان األعمال التي قامت بها الشركة املستأنفة لصاحل املسـتأنف ضـدها 

وماهيتها وقيمتها ، ومـا إذا كانـت تلـك األعمـال قـد متـت يف املوعـد احملـدد وفـق 

تفق عليها من عدمه ، وبيان ما بها من عيوب وقيمتها وتكلفة إصـالح املواصفات امل

تلك العيوب ، وما إذا كان هناك إخالل من جانب أي من طريف الدعوى مـن عدمـه ، 

وبيان ماهية ذلك اإلخالل واملتسبب فيه وما حلق أي من الطرفني مـن أضـرار جـراء 

 مـن تعـويض ، ومـا إذا كـان ذلك وماهية تلك األضرار وتقويم ما جيرب تلـك األضـرار

اخل ـمـا ـقـرره احلـكـم .......... هـنـاك ـتـأخري يف التنفـيـذ ـمـن عدـمـه واملتـسـبب فـيـه 

 .التمهيدي 

 ك أن املقرر يف قضاء حمكمة التمييز املوقرة أنه ذل
يتعين علي محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بـين طرفيهـا أن  

 المطلع عليـه أنهـا قـد محصـت سـائر األدلـة المطروحـة عليهـا فـي يشتمل حكمها علي ما يطمئن

الدعوى بما فيها تقرير الخبير المنتدب وكذلك محصت كل ما تمسـك بـه الخصـم مـن أوجـه دفـاع 

أو دـفـوع أو اعتراضــات عـلـي تقرـيـر الخـبـرة ، أـمـا إذا اكتـفـي الحـكـم بمـجـرد اإلـشـارة المقتضــبة إـلـي 

خبيـر المقـدم فـي الـدعوى أو إلـي مسـتندات الخصـم دون أن الخالصة التي أنتهـي إليهـا تقريـر ال

يبين وجه االستدالل بها علي ثبوت الحقيقة التـي اقتنـع بهـا ودون أن يـتفحص حقيقيـة األسـباب 

الـتـي بـنـي تقرـيـر الخـبـرة عليـهـا وذـلـك لـيـتمكن القاضــي ـمـن التوصــل إـلـي وـجـه الـحـق ـفـي اـلـدعوى 

 .ر قد عول عليها وليتحقق من مدي سالمة األسس التي يكون الخبي

 )٢/٥/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٠١٢ لسنة ٢٩٨محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��א����ن�����E#��و��'�Kg!=�!�א|���iא	�&دع��������������������;�T�����&��K;��2�5א�	א���X�p�wو��
��Eא�����א������#..��������=�����BوT�_9��¢ن����K��G����Tط�אF)���2א��:�M����3א�/���د,����"���א���



٢٠٤ 

 

��Tول�������������א�):��א	&%!�i،�وא����:(~����ل���E�Q��3��)א�2(Fא��:�M��3א�/�د,���"���א��
�������א�/�د,�¢��H,د−/−/−..�������{��5�#��3���..����G��H�"#�-;�gא�����א|�#��S]א�Eو��

א[�:�ل�א�¦�%�#<�����3א�(�!���א	�����;��و%�:����3،�و��g�>�J�C�5��א[�:��ل��Lא	��د�����������������
��������3����p�;�	&א>�;�'�א	א�p��#�"���#���،�و����ن��z&����"�#���3����#و%�:������������3א	�;��3����pو
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  ذلك كان ملا 

��#���Kgم�=5���E7B!א�#�T�Mو��Hא�K/&,�وא@9Sل�א�¦����U<�و����<�������X�"#و
Kg!=!��א|��iא	�&دع�#����א����א��E،�و���;����א�&א+�7�������u<����[و,אق�و�Q;�����א����م���������������������

��Tو����Hد����ع�ود���&ع�א�(��!���א	��������+�����5و����م������������(����"��#�M]����/7�ذ���!*�Tو�
����3�#����#�K	א'�א������	א�..��C��w�:��������K/��&,�א	�L�!��=!Kא���G���$=�M-و��5&�א[#��!�א���

�ط��������DYل�وאY��DYא�L9ل�وא�;��د�S@وא�..�����������G�H&	9ن�אw�����E��Q�����,��7�=��Iא��
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 بداية جتدر اإلشارة 
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���������������p8�KFא�{�qgא���אع�و��#T����x@��3�#���8�=�'Yو�~�YQ�&5��#��gو,دT��#���T�..��:���#Tن���
�������i{�S]א�i!�-�	א�L�2א��#�"#������א�(!���א	����;�+Q�..������"�#���gو,دT���#���S]א�Eو���

�E������8!������������3و,��5א��;�"E������8,ول������K:��"��������%�;gYא�G����H&I�,&�-����	وع�א!����):��
��S,�	א...�..�.�Eg]����3دودא����!#��$�X�2א��	3-*�א��

  األول  الرد 

املستأنفة ينحصر يف جمرد اإلشراف وهو خيص الزعم بأن دور الشركة 

فهـو الـزعم .... .. مبوجب االتفاقية املؤرخـة .. علي مقاويل الباطن 

للمشـروع " مقـاول رئيسـي" الباطل كون الثابت أن دور املسـتأنفة 

 .ثابت ببنود االتفاقية املذكور وفقا لل
، بــين طرفــي التــداعي .... وعلــي األخــص االتفاقيــة المؤرخــة ذلــك أن الثابــت مــن األوراق  

 .من بنود االتفاقية ) ٢(وفقا للبند رقم 
����מ�����������"� ��%�!�������ن�א��طو���	"&����	و�!�א�
�	طن�و�/��������9מ�א����	ول�א��

�"�.,�9	�Hא��/�وع�

 ومن ثم 

����K�K��¨��5ن�����:5���%�;gYد�5-*�א&��:�������VوT,د*��/���

�Tن�א�(��!���א	��������+�����5دو,�L�!��/7�=����5�&������3:األويل �
�����������K���و�#������&P�#���&P�#&,�و�-	وع�א!):���E��8!ول�א��K	א

���%�;gYد�א&��.�

�:������E5�)����2���gم�א�uP�D,�א�(!���א	������+������������5:الثانية 
��$���#�Kو��Eא���x"�،�و����Qא����u<�و����������������K)�..�א�(!���א	����;
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 ومن مجيع ما سبق 

�����������$��*!K#ع���م�Qد,א���B�=����3و�g�_9¢م�Tن�א�(!���א	����;��و����w�g}�5-א�א��
�������S,�	א���%�;gYد�א&���i���9א#�'�א�&א,د��..�....�����������،�E���8,ول���K#��3��;��G�/�g�i,�g��3�&�

���kא�$�³Q������Kز�א	(!وع����������C�7��=�2V�"#�2(و��g��:��(���������5,ن�دوT��3��;��M!�g�i,��gو��
����"x��!د�א@U!א�K#�E���Oو��Eא��L�!/7�=�..������{���YوT�!Kg�M!ST�i,�g#�م�א�����א|

������������������%�;gYن���&د�אT�"#�2�!א��E���iد�~�i�I��#��#�{���3�&���3��H�"#�{S�g��h��H&=
����Hو���.وא+7

  ثانيال الرد 

إقرار الشركة املستأنفة ، ومبا سطرته مبذكرتها حمل الرد والتعقيـب 

باسـتالمها كافـة املسـتحقات الـواردة  .. -/-/-واملقدمة منهـا جبلسـة 

 من الشركة املستأنف ضدها ، علـي الـرغم مـن عـدم ببنود االتفاقية

 .قيامها بالدور املطلوب منها 

  من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ٥١وحيث نصت املادة 
إذا اعترف الخصـم ويكون اإلقرار قضائيا .. اإلنسان عن حق عليه ألخر هو إخبار اإلقرار 

ويكـون هـا وذلـك أثنـاء السـير فـي الـدعوى المتعلقـة بهـذه الواقعـة أمام القضاء بواقعة قانونيـة مـدعي ب

 .إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخري اإلقرار غير قضائي 

 كما استقرت حمكمة التمييز املوقرة علي أن 
هـو اإلقـرار  مـن قـانون اإلثبـات سـالف اإلشـارة إليهـا أن ٥١وفق ما تقضي بـه المـادة المقرر 

إذا تـم أمـام مجلـس القضـاء أثنـاء السـير فـي ويكـون إقـراره قضـائيا أخبار اإلنسـان بحـق عليـه ألخـر 
يعتـبـر  مــن ذـلـك الـقـانون ٥٣طبـقـا لمــا تقضــي ـبـه المــادة ـقـرار وـهـذا اإلاـلـدعوى المتعلـقـة بهــذا اإلـقـرار 

 .حجه علي المقر غير قابلة إلثبات العكس وال يقبل منه الرجوع له فيه 
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 )١١/٨/٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢يز دبي الطعن رقم محكمة تمي(

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبـيــق جملـــة المفـــاهيم والقواعـــد القانونيـــة ســـالفة الـــذكر علـــي واقعـــات النـــزاع المطـــروح  

يتضــح لـنـا وبجــالء ـتـام أن الشــركة المســتأنفة إنـمـا أـقـرت إـقـرارا قضــائيا ـمـن خــالل ـمـا أوردـتـه ـبـدفاعها 
 .. )٤(بالصـفحة رقـم ) ٣(وعلـي األخـص فـي البنـد  ٢٠١٨-/-/-لمقدمة جلسة المقدم بمذكرتها ا

حيث حاولت من خالل دفاعها إثبات أن الشـركة المسـتأنف ضـدها قـد وافقـت ضـمنيا علـي اسـتمرار 
العالقة قائمة بينهما علي الرغم من انتهـاء المـدة المحـددة لهـا ببنـود االتفاقيـة وعـدم تنفيـذ المشـروع ، 

قـيــام الشـــركة المســـتأنف ضـــدها بمنحـهــا المـبــالغ المالـيــة المســـتحقة لهـــا عـــن دورهـــا وذـلــك مـــن خـــالل 
 .كمقاول رئيسي للمشروع 

 إال أن الثابت من خالل هذا الدفاع

��א�(!���א	������+�������������5 ��D�i_�����9אS�"#�!%�gن�T������qא�(!���א	����;g��Iو
������35�N�'��#א���א����h�"�#�..�	א�{����و����Eא[T����Sن�א|����:(~������Cא���%�"��#�z����

����������������E����i����	א�'Y�/=@א�$�=��#"�א��>#�%��א�O��P�DYא	T��%�i!K%!��-�����ن�א	����;
���%�;gY5-*�א�GH&I�����K7��	א���.Tن�א�(!���א	����;��%���Kg+<�א	���K7'�א	���

  ذلك من واألغرب بل 
�����������������
����دون���F&����د��و�د���ل��و�%��Mد�א����د��-��������ن��*�!�א����&�
���زא���&��%	��


ل��� �א��6	��&���	��.	
�..�"Pذא��	ن�א�%	ل��ذ� ��..�������
*ن��� �א>�7	�M��.ص�%�	

 هناك حسابات قائمة بـين طرفـي كيف تكون. .فالسؤال هنا  

إذا كاـنـت تـلـك .. الـتـداعي عاـئـدة إـلـي قـبـل إنشــاء ـهـذه االتفاقـيـة 

بمــا ســطر فيهــا أن ثابــت مــن خاللهــا و.... االتفاقيــة المؤرخــة 
جميع االلتزامات والحقوق قد تم تصفيتها قبـل التوقيـع علـي تلـك 

 !االتفاقية بين الطرفين ؟
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 ومن ثم 

 ��������������O��;��Yو,א���38א�"#�Eq�g�¦وא���=�����و��T��Kن��r�X~�وY'�א�(!���א	����;
������������SQو�'&V�"#��q#א��א�p8�KFذא'�א�E�Q��3��E3��g���Q�p8�KFوא�r%א�&א�E�����r��:¢���9

�����h�"��#��5���+��������	א�����א�(��!�����D�i_א!����'&��V�E���Q������+Q�����%�;gYو,د����3-*�א����#
���%�;gYא���gد�&���GH&I��3�����K7��#�'�#א���א.�

 بناء عليه 

 .تلتمس الشركة املستأنف ضدها من عدالة احملكمة املوقرة احلكم هلا 

�YوT�:	�2א(Fא���=�gو�CV�	א�O��P�DYא���,������.�
������V�:�����������������¦�H,د�"���i��#א���z��$gT�C���K#م�و&�D!وא��'����Qאم�א�(!���א	�����;����	/�!و

E+�Kא��.  

  التناوب سبيل وعلي 
حفظــة (إحالـة أوراق الـدعوى الماثـلـة إلـي لجـنـة ثالثيـة هندســية مـن خـبـراء ديـوان ســمو الحـاكم  

اتها ومـــا عســـي أن يقدمـــه الخصـــوم ، لتكـــون مهمـــتهم اإلطـــالع عـلــي أوراق اـلــدعوى ومســـتند) .. اهللا
واالنتقال إلي مقر طرفـي التـداعي وموقـع المشـروع لإلطـالع علـي مـا لـديهما مـن أصـول المسـتندات 

وـكـــذلك ســــجالتهما ) إن وجــــدت(واإلطــــالع عـلـــي المراســــالت الورقـيـــة وااللكترونـيـــة المتبادـلـــة بينهـمـــا 
مـــن قـــانون ) ٣٦ ، ٢٦وفقـــا للمـــادتين (ة ودفاترهمـــا التجاريـــة ســـواء الورقيـــة أو االلكترونيـــة المنتظمـــ

المعــامالت المدنيــة ، وكــذلك االنتقــال إلــي موقــع األعمــال موضــوع الــدعوى لمعاينتهــا علــي الطبيعــة 
لبـيـان ـمـا ـتـم االتـفـاق علـيـه ـبـين الطــرفين وـمـا قاـمـت ـبـه الشــركة المســتأنفة ـمـن أعـمـال لصــالح الشــركة 

تلـك األعمـال قـد تـمـت فـي الموعـد المحـدد وـفـق المسـتأنف ضـدها وماهيتهـا وقيمتهـا ، وـمـا إذا كانـت 
المتفق عليها من عدمه ، وبيان ما بها مـن عيـوب وقيمتهـا وتكلفـه إصـالح تلـك العيـوب المواصفات 

، ومــا إذا كــان هـنـاك إخــالل مــن جاـنـب أي مــن طرـفـي اـلـدعوى مــن عدمــه وـفـي الحاـلـة األوـلـي بـيـان 
رفين مــن أضــرار جــراء ذلــك وماهـيـة تلــك ماهـيـة ذـلـك اإلخــالل والمتســبب فيــه ومــا لحــق أي مــن الطــ

األضرار وتقويم ما يجبر ذلك الضرر من تعويض ، وما إذا كان هناك تأخير في التنفيذ مـن عدمـه 
إن (والمتسبب في ذلك وقيمة غرامة التأخير المستحقة نتيجة ذلك ، وكذلك بيـان األعمـال اإلضـافية 

صـفية الحسـاب بـين الطـرفين حتـى تـاريخ انتهـاء التي قامت بها الشركة المستأنفة وقيمتها وت) وجدت
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، والتصــريح لهــذه اللجـنـة ـفـي ســبيل ذـلـك االنتـقـال إـلـي أي جهــة ـتـري ضــرورة .... االتفاقـيـة المؤرخــة 
االنتـقـال إليهــا لإلطــالع عـلـي مــا ـلـديها مــن مســتندات تكــون الزمــه للفصــل فــي اـلـدعوى ومنهــا تقرـيـر 

ول درجــة المــوقرة ، وســماع أقــوال الخصــوم وغيــرهم الســيد الخبـيـر المنـتـدب مــن قـبـل عداـلـة محكمــة أ
 .بغير حلف اليمين 

 وكيل الشركة المستأنف ضدها        
 

                                                                        المحامي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢١٠ 

 

 

 
 
 
 
 

 وقرة امل............... لدي عدالة احملكمة الكربى املدنية 

 الدائرة التاسعة 

 
��ذ����
	�د"	ع���د�-�

��ن�

  
  ....../ السيد  -١

 ...../ السيد  -٢

 )دعي عليهمام(      

 

 
���د��������1

�

�

 )دعيهم(                                             ./ .....السيدة 

 

  مدنية  .....وذلك يف الدعوى رقم

 /        /ظرها جلسة        احملدد لن
 

Boulevard Plaza Tower 2 
Office 1903, Downtown Dubai 
P.O. Box 26011, Dubai U.A.E. 
T: +971 4 227 7717  |  F: +971 4 227 7767 

www.alsahlawico.com  |  
info@alsahlawico.com 

   موبايل0097151114231

  مصر00201004355555
 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض



٢١١ 

 

��א��و1وع
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بندب خبير لبيان وحصر األعمال التي قام بها المـدعي عليهمـا  :وقبل الفصل في الموضوع : أوال 
وبيــان المبــالغ المســتحقة ..... لســنة (.....) جلــد .....) ، (.....بموجــب الوكــالتين رقمــي 

 مدعية لل
ـبـــإلزام المــــدعي عليهمــــا بالتضــــامن والتضــــامم أن يؤدـيـــا للمدعـيـــة مبـلـــغ  : وـفـــي الموضــــوع :ثانـيـــا 

بصـفة مؤقتـة مـع حفـظ حـق المدعيـة فـي تعـديل مبلـغ ) عشرة أالف دينـار( دينار ١٠ر٠٠٠
 .المطالبة حسبما ينتهي إليه تقرير الخبير 

 .روفات واألتعاب  إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتضامم بالمص:ثالثا 
C��א�و�	

 بداية  

/ ..... .. ضـمن ورثـة المرحـوم فقد تسـاندت المدعيـة فـي دعواهـا الراهنـة علـي القـول بأنهـا  

ومدرـجـه ـفـي القســام الشــرعي الصــادر ـمـن دوـلـة الكوـيـت  -/-/-المـتـوفى إـلـي رحمــة مــواله بـتـاريخ 

  .-/-/-بتاريخ ..... لسنة ..... رقم 

 واستطردت قائلة 
وقـد من بينهـا عـدة عقـارات بمملكـة البحـرين ، عقارية  ومنقولة رثها قد خلف تركه بأن مو 

داخـل وخـارج (بموجـب وكـالتين عـامتين بتوكيل المدعي عليهمـا قام جميع الورثة من بينهم المدعية 
 .إلدارة أموالهم ..... جلد ..... ، ..... جلد ..... رقمي ) الكويت

 ثم زعمت 

	����I����:3����E&א��������3g	$�&#���'�א���B!و,=�����xQ�L,�������������{��!א��$���م�%����م�א�� 
�����3���z������2=���Kgو����م����T����K%���#<�א	�����������g�..�_���q�Q�E�;���-5:��[�:���ل�א�&�����

�.��g�5א�&�������T;¦�א�-�!�
�
�



٢١٢ 

 

 وخالفا للحقيقة وما هو ثابت باألوراق 
حتـى .. التين المـذكورتين عـن أعمـال الوكـ..... تعلم شيئا منذ عام قررت المدعية بأنها ال  

 . وهو األمر الذي حدا بها نحو إقامة دعواها الراهنة بالطلبات أنفة البيان !اآلن ؟

 يف عرض واقعات التداعي ) املخل(ووراء هذا االقتضاب واالختصار .. هذا 

 حاولت املدعية إخفاء العديد من احلقائق والدالئل املؤكدة علي انعدام 

 مبا جيعلها جديرة بعدم القبول شكال وموضوعا سند دعواها املاثلة 
�ذ� ��ن�%���&�وא��	.�א��زאع�א��	Fل����Mص�"��	���!�

 .. ...../ المرحوم.. إلي رحمة اهللا تعالي مورث طرفي التداعي توفي-/-/-بتاريخ  -١

  :وانحصار إرثه الشرعي في

�K±��}�وא,«�����M&D#"�ذ�!��^� .زو���H،�وTوYد*�#���3א�
ـبــوزارة (الصـــادر عـــن إدارة التوثيـقــات الشـــرعية .... لســـنة .....  رـقــم قســـام الـشــرعيوـفــي ال
ثـمـانون ( ســهم ٨٠إـلـي .. ...../ فـقـد ـتـم قســمة ترـكـه المرـحـوم .. قســمه موارـيـث ) العــدل

 :وزعت كالتالي ) سهم

  أسهم ١٠  زوجة     / ..... السيدة -

�)#��T������Eول(���١٤�23Dא�"������...../��א�����−
�)#���V������Eن(���١٤�23Dא�"������...../��א�����−
  سهم ٧  ابنه       / ..... السيدة -
  سهم ٧  ابنه       / ..... السيدة -

−�i��٧23א����������...../��א����D��)	א�����(�
  سهم ٧  ابنه       / .....السيدة �−

  سهم ٧  ابنه       / ..... السيدة -
  سهم ٧  ابنه       / ..... السيدة -

������������jא��L��و¬���Kgم�=�5�����l!א�Tن��/��Gא	���
�6���$�=�Y٧��"��#�23��D�٨٠�������23��Dو��5&�#����=$���دل�����

��5,�%٧٥,٨�٪���jس�#�ل�א�T,�"#.�
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ذات مسئولية (وهو عدة شركات .. ما يورث عنه شرعا  .. ...../ وحيث ترك المرحوم  -٢
األول دعي عليهما فقد تولي الم.. ارات ومؤسسات فردية وأموال وأراضي وعق) محدودة

وبموجب  – بإقرار ورضاء وموافقة باقي الورثة جميعا – والثاني إدارة شئون هذه التركة

 .توكيالت رسمية من باقي الورثة ومنهن المدعية 

كانت تركته مدينة بمبلغ قدره أنه حال  وفاة مورث طرفي التداعي .. والجدير بالذكر  -٣

) ٕأربعمائة واحدى عشر مليون وألف ومائه وثالثة وخمسون درهم ( درهم٤١١٠٠١١٥٣
فقد تقلصت الديون إلي أن أصبحت في  .. ومع حسن إدارة المستأنفين األولين للتركة

مائه وخمسون مليون ومائتي ( درهم ١٥٠٢٧٨٣٣٦ ال تتعدي مبلغ ٢٠١٤نهاية يوليو 
زالت التركة مدينة الو..  غير فقط ال) ثمانية وسبعون ألف وثالثمائة وستة وثالثون درهم

 .بهم 

) أموال سائلة( حساب لدي البنك العربي المتحد ...../ وقد كان لدي المرحوم .. هذا  -٤
مائه وخمسة وثالثون مليون وأربعمائة وواحد ألف  ( درهم١٣٥٤٠١٨٠١قيمتها 

م ومن ضمنه .. تم توجيهه إلي حسابات جميع الورثة) وثمانمائة وواحد درهم إماراتي

 درهم ٢٠١٧٧٣٦٢التي حصلت من المبلغ المذكور علي نصيب قدره .. دعية الم

 ) .عشرون مليون ومائه سبعة وسبعون ألف وثالثمائة اثنين وستون درهم إماراتي(

  دعية ومت حتويل هذا املبلغ بالفعل إيل حساب امل

 وبالعملة الكويتية .....ببنك 

لشخصــــــي  فــــــي حســــــاب المدعيــــــة ا-/-/- ، -/-بتــــــاريخي  

 ..... .ببنك ..... رقم 
ـاريخ .. هــذا  -٥ ..... ـبـالمقر الرئيســي لشــركة (ـتـم عقــد اجتمــاع ـبـين جمـيـع الورـثـة  -/-/-وبـت

والكائـنـة بدوـلـة ) مــن ضــمن التركــة ( ـتـم مــن خالـلـه اقتســام بعــض مــن األراضــي والعقــارات

ة بمبلـغ قـدره والمبينة بالكشف المرفق بمحضر االجتمـاع والمقـدرة قيمتهـا السـوقي.. اإلمارات 
تســـــعمائة ثمانـيــــة وعشـــــرون ملـيــــون وماـئــــه وســـــبعون أـلــــف ( درهـــــم إـمــــاراتي ٩٢٨١٧٠٣٤٢

 ).وثالثمائة اثنين وأربعين درهم
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 وذلك بعد جتنيب مبلغ قدره 
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 وبعد اختاذ إجراءات القرعة املوضحة تفصيال 

 -/-/-مبحضر االجتماع املؤرخ 

فـقــد ـنــتج عنهـــا حصـــول المدعـيــة عـلــي عـقــارات وأســـهم بقيمـــة  

تســــــعة وســــــتون ملـيـــــون واثـنـــــين ( درهــــــم ٦٩٠٣٢٦٦٩ـقـــــدرها 

 ) .وثالثون ألف وستمائة تسعة وستون درهم إماراتي
بمنـزل (تم انعقاد اجتماع ثان بين كافة الورثـة  -/-/-ه بتاريخ بل أن .. ليس هذا فحسب -٦

مـــن ضـــمن ( والعقـــارات تـــم مـــن خاللـــه اقتســـام بعـــض آخـــر مـــن األراضـــي/ .....) الســـيدة 
ثالثــة ( دينــار كــويتي ٢٣٥٢٩٤١٢والبــالغ إجمــالي قيمتهــا الكائنــة بدولــة الكويــت ) التركــة

 ) .ة واثني عشر دينار كويتيوعشرون مليون وخمسمائة تسعة وعشرون ألف وأربعمائ

 وذلك بعد جتنيب مبلغ قدره 
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 ومبوجب القرعة واإلجراءات املوضحة تفصيال 

 ور يف حمضر االجتماع املذك

عـلــــــي عـقــــــارات بقيمـــــــة دعـيــــــة فـقــــــد ـنــــــتج عنهـــــــا حصـــــــول الم 

مليـونين ومـائتي واثنـي عشـر ألـف (كويتي  دينار ٢٢١٢٠٠٠

 درهــم ٢٦٨٢٢٤٠٠وهــو مــا يعــادل مبـلـغ قــدره ) دينــار كــويتي



٢١٥ 

 

ستة وعشـرون مليـون وثمانمائـة اثنـين وعشـرون ألـف (إماراتي 

 ).وأربعمائة درهم إماراتي
 دينار ١٢٠٠٠٠بتحويل مبلغ قدره .. .....لي شركة هذا كله باإلضافة إلي التنبيه ع -٧

مليون ( درهم إماراتي ١٥٧٤٦٢٠أي ما يعادل ) مائه وعشرون ألف دينار كويتي(كويتي 
بالكويت ..... إلي شركة شهريا ) وخمسمائة أربعة وسبعون ألف وستمائة وعشرون درهم

  .)المملوكة لجميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية(

  علي الورثة وذلك لتوزيعه

  وحىت اآلن ....اعتبارا من أول أكتوبر 

عـلــي مبـلــغ قـــدره شـــهريا وهـــو مـــا يعنـــي أن المدعيـــة تحصـــل  

ثمانيــــــــة أالف وتســــــــعمائة وخمســــــــة ( دينــــــــار كــــــــويتي ٨٩٢٥

 درهـــم ١١٧٩١٠وهــو ـمــا يعــادل مبلــغ قــدره ) وعشــرون دينــار

مائــــه وســــبعة عشــــر ألــــف وتســــعمائة وعشــــره درهــــم (إمــــاراتي 

 . حتى اآلن -/-منذ .. يا شهر.. إماراتي 
فيمــــــا عــــــدا  ( ـتـــــم انعـقـــــاد اجتـمـــــاع ـبـــــين جمـيـــــع الشــــــركاء-/-/-وبـتـــــاريخ .. ـهـــــذا  -٨

تقرـيـره ـعـن نشــاط الشــركة وـفـي هــذا االجتمــاع ـقـدم المــدعي علـيـه األول / .....) .. الســيدة

ـر -/-ومركزهــا المــالي حـتـى  ـر مراـقـب الحســابات وتقرـي ـي تقرـي  كمــا اســتمع الحضــور إـل

 ) .لذي يتكون من ثالث شركاءا (مجلس الرقابة

 ومت إثبات ذلك 

حيـــث أن الشـــركاء جميعـــا لـــم يكـــن لـــديهم أي اعتـــراض علـــي  

البيانات الماليـة ولـيس لـديهم رغبـة فـي توزيـع أربـاح هـذا العـام 

 ، لذلك صادقوا عليها جميعا ، وأعادوا تعيين مراقب حسابات 
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 ......للسنة المالية 
���	��	ن�ذ� 

تـأتي المدعيـة ..  مـا تقـدم ومـا هـو ثابـت بـاألوراق وعلي الرغم من جماع

..... لتقيم دعواها الراهنة بزعم أنهـا منـذ وفـاة مورثهـا فـي غضـون عـام 

) المـدعي عليهمـا(وحتى اآلن لم تتم المحاسبة فيما بينها وبـين شـقيقيها 

 وهو األمر الذي يخالف الحقيقة والواقع علي النحو أنف البيان 

 وهو األمر 
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 الدفاع

الدعوى املاثلة مدفوعة بعدم القبـول ملخالفتهـا للدسـتور والشـريعة اإلسـالمية : أوال 

ذلك أن األصـل أنـه ال تركـة إال .. ها للقانون وقواعدها األصولية فضال عن خمالفت

.. مبارك احلسـاوي الزالـت مدينـة / بعد سداد الديون وحيث أن تركة املرحوم 

 .األمر الذي يقطع بعدم قبول الدعوى الراهنة لرفعها قبل األوان 

 علي أن ... فقد نصت املادة األويل من دستور مملكة البحرين .. بداية 
 ...............مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها عربية إسالمية   مملكة البحرين–أ 

 كما نصت املادة الثانية منه علي أن 
ولغتها الرسمية هي دين الدولة اإلسالم ، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،  

 .اللغة العربية 

 وتأسيسا علي ذلك 

 فإن القرآن الكريم قد أوجب تنفيذ الوصية 

 الدين قبل توزيع الرتكة وسداد 
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 )١١آيه " ( من بعد وصية يوصي بها أو دين " 
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 )١٢آيه " ( من بعد وصية يوصين بها أو دين " 
 )١٢آيه " (من بعد وصية توصون بها أو دين " 

 )١٢آيه ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار " 
 ) سورة النساء(                     صدق اهللا العظيم 

  من القانون املدني علي أن ٩٠٩فقد نصت املادة .. لذلك 
وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث  

 .الشريعة اإلسالمية 

 وفى هذا املقام 

 تواترت أحكام التمييز علي أن 
أ أال تركه إال بعد سداد الديون مـؤداه أن تبقـي ديـون المتـوفى متعلقـة مبد

بتركته وللدائن إذا أراد المطالبة بحقه مقاضاة التركـة فـي مواجهـة الورثـة 

، وـمـن المـقـرر أن اـلـوارث ينصــب خصــما ـعـن ـبـاقي الورـثـة ـفـي اـلـدعاوى 

 . التي ترفع من التركة 

 )٤/١/١٩٩٨ قضائية بتاريخ ١٩٩٧  لسنة١٢٣محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 ومن أحكام النقض املصرية أن 
ـي الورثــة إال بعــد أداء –التركــة تنفصــل عــن الميــراث    بوفاتــه وال تــؤول بصــفة نهائيــة إـل

ومـن هنـا ومـا ينفـذ مـن وصـاياه ، مصاريف تجهيزه ومن تلزمه نفقته ومـا عليـه مـن ديـون للعبـاد 

ومؤداـهـا أن تـظـل الترـكـة منشــغلة بمـجـرد الوـفـاة بحــق ن ، كاـنـت قاعــدة ال تركــة إال بعــد ســداد اـلـدي

 .عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها الستيفاء ديونهم منها 

 )٢٥/٢/١٩٨١ ق جلسة ٤٧ لسنة ٩٨٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم (
 )٢٣/٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣ لسنة ٥١محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
يتضح وبجـالء تـام ة المفاهيم أنفة الذكر علي واقعات ومستندات النزاع الماثل وبتطبيق جمل

..... كانـت مديـنـة حـال وفاـتـه إلـي رحـمـة اهللا تعـالي ـفـي غضـون ـعـام ..... .. أن تركـة المرحـوم 

 ) .أربعمائة واحدي عشر مليون درهم إماراتي( مليون درهم ٤١١بمبلغ يتجاوز 
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 وال واعيات الرتكة وحبسن إدارة املدعي عليهما ألم

 تقلصت هذه الديون لتصبح ال تتجاوز 

 مائه ومخسون مليون درهم تقريبا 
فـي الـذي أقرتـه المدعيـة وهـو األمـر .. وحيث أن التركة الزالت مدينة بهذا المبلـغ األخيـر 

 العديد 
 .. مسـتعجل الشـارقة..... لسـنة ..... ومنها إبان تـداول الـدعوى رقـم .. من المواضع والمحافل 

تلــك الــدعوى حيــث أنــه امــن خــالل الئحــة .. مســتأنف الشــارقة ..... لســنة ..... والمســتأنفة بــرقم 
 .أقرت بعلمها اليقيني بأن التركة الزالت مدينة .. ومذكرات دفاعها فيها 

 وبالبناء علي ذلك 
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انعدام سند الدعوى املاثلة وعدم صحة ما أوردتـه املدعيـة مـن ادعـاءات فيهـا : ثانيا 

وذلك ملخالفته الثابت باألوراق املوقعة من املدعية شخصـيا والتـي متثـل إقـرار 

صريح منها بانعدام وجود أي أساس أو سبب قـانوني صـحيح إلقامـة دعواهـا 

 .نة الراه

  من قانون املرافعات علي أن ٨٨فقد نصت املادة 
يجب أن يكون إقرار الخصم ، عند االستجواب أو دون استجواب ، حجة قاطعة عليه ، 
 .اإلقرار حاصال أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها 

  علي أن ٨٩كما نصت املادة 
ـه ، وال يشــترط ـفـي صــحة اإلقــرار أن يكــون ـر محجــور علـي ـارا غـي  المـقـر عــاقال بالغــا مخـت

ويقبل إقرار المحجور عليـه للسـفه فـي كـل مـا ال يعـد محجـورا يشترط شيء من ذلك في المقر له ، 
 .عليه فيه شرعا 
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  من ذات القانون ٩٠وكذا نصت املادة 
ـبـل يؤـخـذ ، ـفـال يؤخــذ مـنـه الضــار ـبـه وال يـتـرك الصــالح ـلـه ، ال يتـجـزأ اإلـقـرار عـلـي صــاحبه  

جملة واحدة ، ومع ذلـك يتجـزأ اإلقـرار إذا انصـب علـي وقـائع متعـددة وكـان وجـود واقعـة منهـا ال 

 .يستلزم حتما وجود الوقائع األخرى 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
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 )٢٤/٣/١٩٩٦ قضائية بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٧٠محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 كما قضت أن 
ولئن كان اإلقرار الصادر في قضية أخري ال يعد إقرارا قضـائيا يقـوم حجـه 

لــزم قاطعــة علــي صــاحبه فإنــه يعتبــر مــن قبيــل اإلقــرار غيــر القضــائي ي

 .صاحبه ما لم يثبت خالفه أو يثبت صوريته 

 )٢٨/١١/٢٠٠٥ قضائية بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ١٦٢محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
أن اإلقــرار الــذي يصــدر مــن الخصــم خــارج مجلــس مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة  

 .ار يترك تقديره لمحكمة الموضوع ومثل هذا اإلقرالقضاء يعد من قبيل اإلقرار غير القضائي ، 
 )٢١/٦/٢٠٠٤ قضائية بتاريخ ٢٠٠٣ لسنة ٣٤٥محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت أنفـة البيـان علـي واقعـات وأوراق ومسـتندات الـدعوى الراهنـة  

ـي األخــص منهــا تلــك المســتندات المقدمــة مــن المــدعي عليهمــ،  يتضــح وبجــالء أن مــا .. ا وعـل
بأنهـا ال تعلـم شـيئا عـن أعمـال إدارة التركـة التـي أوردته المدعية في الئحة هذه الدعوى من القول 

 .يقوم بها المدعي عليها منذ وفاة مورث طرفي التداعي حتى اآلن 
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 هو قول مبتور السند وخمالف للحقيقة 

 وللمستندات املقدمة من املدعية ذاتها 

 ��Kg���������������������'!�%T��م�א	��3����E:������$�=���#�"�א	�����א'�א	��������iن�א	����
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 السبب األول 
 علـــي أنـــه مـــن ضـــمن عناصـــر تقـــدما بالمســـتندات الرســـمية الدالـــةدعي عليهمـــا أن المـــ 
مائه وخمسة وثالثـون مليـون وأربعمائـة وواحـد ألـف ( درهم ١٣٥٤٠١٨٠١مبلغ مالي قدره .. التركة 

 ـقــام -/-/-وبـتــاريخ ....... كاـنــت مودعـــة ـلــدي البـنــك .. ل ـســائلة أـمــوا) وثمانمائــة وواحـــد جنـيــه

األول والثاني بتوجيه خطاب إلي البنك المذكور لتوجيه هذا المبلـغ إلـي حسـابات دعي عليهما الم

 .دعية ومن ضمنهم الم.. جميع الورثة 

 -/-/-وبالفعل وبتاريخ 

عشــــرون ملـيـــون ( درهــــم ٢٠١٧٧٣٦٢ـتـــم تحوـيـــل مبـلـــغ ـقـــدره  

إـلــي ) ســـبعة وســـبعون أـلــف وثالثماـئــة اثنـــين وســـتون درهـــموماـئــه و

 ..... .لدي بنك ..... حساب المدعية الذي يحمل رقم 
�و��Cذ� ��د�!�
	��M	�6&���%���&�وא2و�אق�
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السبب الثاني 
اجتمـاع بـين كافـة  الـذي يفيـد انعقـاد -/-/-الجتمـاع المـؤرخ دعي عليهما محضـر اقدم الم 
..  بعــض العقــارات واألراضــي التــي تشــملها الترـكــة اقتســاموذلــك بغــرض ) ومــنهم المدعيــة(الورثــة 

بمبلـــغ قـــدره والتـــي قـــدرت قيمتهـــا الســـوقية آنـــذاك .. والكائنـــة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
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وثالثمائـة اثنـين تسعمائة ثمانية وعشرون مليون ومائه وسبعون ألفـا  ( درهم إماراتي٩٢٨١٧٠٣٤٢
 ) .وأربعين درهم

 وبعد اختاذ إجراءات القرعة املوضحة .. وبالفعل 

 -/-/- حمضر االجتماع املؤرخ بصلب

عـلـــــــي عـقـــــــارات وأســــــــهم بـمـــــــا قيمـتـــــــه .. حصــــــــلت المدعـيـــــــة  

تســـعة وســـتون مليـــون واثنـــين وثالثـــون ألـــف ( درهـــم ٦٩٠٣٢٦٦٩

 ) .وستمائة تسعة وستون درهم
  دعي عليهما امللم يكتفف.. ليس هذا فحسب 

  دعية بتقديم حمضر االجتماع املوقع من امل
 والـتـي تفـيـد نـقـل ملكـيـة األراضــي – ـبـدائرة التســجيل العـقـاري –ـبـل ـقـدما العـقـود المســجلة  

 .دعية واألسهم أنفة الذكر إلي الم
�&���%���&6�	M��	
�و�Xמ�ذ� ��د�!�
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 السبب الثالث
..  بـمـا يفـيـد اجتـمـاع كاـفـة الورـثـة -/-/-محضــر اجتـمـاع ـثـان ـمـؤرخ دعي عليهـمـا م الـمــقـد 
والـتـي ـقـدرت .. الكائـنـة بدوـلـة الكوـيـت ..  بعــض أخــر مــن عـقـارات وأراضــي التركــة اقتســامبغــرض 

ثالثــة وعشــرون مليــون وخمســمائة تســعة ( دينــار كــويتي ٢٣٥٢٩٤١٢قيمتهــا الســوقية بمبلــغ وقــدره 
 ) .ئة واثني عشر دينار كويتيوعشرون ألف وأربعما

 وبالفعل 

 وبعد اختاذ إجراءات القرعة املوضحة 

 -/-/- حمضر االجتماع املؤرخ بصلب

علــــــــي عقــــــــارات وأراضــــــــي بمــــــــا قيمتــــــــه دعيــــــــة حصــــــــلت الم 

مليــــونين ومــــائتين واثنــــي عشــــر ألــــف ( دينــــار كــــويتي ٢٢١٢٠٠٠
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 درهـم إمـاراتي ٢٦٨٢٢٤٠٠وهـو مـا يعـادل مبلـغ ) .. دينار كويتي

ة وعشـــرون ملـيــون وثمانماـئــة اثـنــين وعشـــرون أـلــف وأربعماـئــة ســـت(

 ) .درهم إماراتي
  دعية بهذا احملضر املوقع من املدعي عليهما ومل يكتف امل

���5-*�א[,א+��Eوא�$��K,א'�������� ��(�#�C�K�����;g�¦א����l�	א���K$�����#�Kg�C&د�א�!§�
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 السبب الرابع
قـد تحصـلت علـي عقـارات وفضال عما ثبت من األوراق والمستندات من أن المدعية .. هذا  

مائــه وســتة عشــر ( مليــون درهــم ١١٦بمــا يجــاوز قيمتــه  .. وأســهم وأراضــي ومبــالغ ماليــة ســائلة
 ) .مليون درهم

  جماال للشك دعي عليهما قد أثبتا مبا ال يدعإال أن امل
 ١٢٠٠٠٠بضـرورة االلتـزام بتحويـل مبلـغ قـدره ..... تعليمات إلي شـركة أنهما قد أصدرا 

مليـون ( درهـم ١٥٧٤٦٢٠وهـو مـا يعـادل مبلـغ ) مائه وعشرون ألف دينار كويتي(دينار كويتي 

 )وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وعشرون درهم إماراتي

 ت  بالكوي.......شهريا علي شركة 

 اململوكة للورثة مجيعا حسب أنصبتهم الشرعية 

���������"�#�,���א��V,&א��E����$=&ز����ل��������..��و�����א�ن������−/−/−وذ�&�/��>�u=���#�&�5و
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  وحىت اآلن -/-/-منذ 
 ) .ثالثة عشر مليون درهم تقريبا( مليون درهم ١٣أي ما يجاوز مبلغ إجمالي قدره  

��و��Cذ� ��د�!�
	��M	�6&���%���&�وא2و�אق
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 السبب اخلامس
..  بـين الورـثـة انعقـد اجتمـاع) أي قبـل رفـع هـذه الـدعوى بـعـامين فقـط( -/-/-أنـه بتـاريخ  

ـبـاإلطالع عـلـي البياـنـات المالـيـة .. ومعـهـا ـكـل الحاضــرين المدعـيـة شخصــيا والـتـي أـقـرت بحضـور 

ــب المـــالي  ــر المراـق ــات ولـــم يكـــن ألي مـــنهم أي اعتـــراض .. وتقرـي ــي البياـن ــل أنهـــم صـــادقوا عـل ـب

 .وأبدوا عدم الرغبة في توزيع األرباح .. المالية 

 وهذا كله يؤكد 

لصريح ومصادقتها علي أوجـه تسـيير المـدعي إقرار المدعية ا 

دون .. عليهمــــا وتصـــــرفهم ـفــــي الترـكــــة وكاـفــــه شـــــركاتها وأعيانـهــــا 

 ) .أو من جانب غيرها من الورثة( اعتراض من جانبها 
 السبب السادس

.. تضــمن فــي بنــده الثالــث .. تــم انعقــاد محضــر اجتمــاع جمــع الورثــة  -/-/-أنــه بتــاريخ  
 درهــم ٣٥٧١٥٣٥٧٨اب جــاري كاـفـة الشــركاء بإجـمـالي مبـلـغ ـقـدره إـقـرار المدعـيـة ألرصــده حســ

) .. ثالثمائــة ســبعة وخمســون مليــون ومائــه ثالثــة وخمســون ألــف وخمســمائة ثمانيــة وســبعون درهــم(
 .قبل إجراء التقسيم) كل في حدود مسحوباته(وأنه قد تم خصم هذا المبلغ من نصيب كل شريك 

 وهو األمر الذي يقطع 

 �����D������������������23ن�א����#�C���r��%&gو���K������<���2�g!+�_�و#&אV,&א��r�X�����:��..
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 ملا كان ذلك 

��#�������Kgم�������X�"��#و�..�����g!w��D����#ع����Xن�T5!א������E7��B=�����78Y�L��א	�����
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 ليس هذا فحسب 

.��ن��%<�.��ن����Cو��%<�:.�����&�وא��د3	�������������� 	Fل��ن�א�
����!��–��%��&�א���-�����-��������–

�.�/�א.�א��:��ن�

يقطع بما ال يـدع مجـاال للشـك أن الـدعوى الراهنـة معدومـة السـند بمـا يسـتوجب عـدم .. هذا و�
 .قبولها شكال وموضوعا 

يضحي ظاهرا أن الدعوى الراهنة ال ترمي إيل حتقيق مثة مصـلحة .. ومما تقدم : ثالثا 

قانونية مشـروعة للمدعيـة ، وأنهـا قائمـة علـي الكيديـة واالدعـاءات الباطلـة 

 األمر الـذي ينحـدر بهـا – للمدعي عليهما – بال سند – للواقع لإلساءة املخالفة

 .إيل حد عدم القبول شكال وموضوعا 

 فقد نصت املادة اخلامسة من قانون املرافعات علي أن 
ومـع ذلـك ال يكـون لصـاحبه فيـه مصـلحة قائمـة يقرهـا القـانون ، أو دفـع ال يقبل أي طلـب  

أو االسـتيثاق لـدفع ضـرر محـدق الغـرض مـن الطلـب االحتيـاطي تكفي المصلحة المحتملـة إذا كـان 
 .لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 

א	/�7��א�(�/���א	��E5�i!U#��ط�א����&��������6&�»�;�<�����<�א����&�������������6
���&K#�{�.�

 )٦/١٢/١٩٩٨ قضائية بتاريخ ١٩٩٨ لسنة ١٧٣م تمييز البحرين الطعن رقمحكمة (
 )٣١/٣/٢٠٠٨ قضائية بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ٢٣٠محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 واملصلحة كما عرفها الفقهاء هي 
الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له 

فهي الضابط لضمان جدية .. بطلباته كلها أو بعضها 
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روجها عن الغاية التي رسمها القانون الدعوى وعدم خ

فحيث ال يعود من . لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق 

 رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه 
 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أيمن النمر ص ١٧٥أحمد الصاوي ص /  ، د١١٠رمزي سيف ص (

 والدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة 

 ابت أنه فالث

 �������������)&ن��/�د�Q–���i_�DQذ�,�$<�د��و�6���=�،������E��	���,��3א@+!א���/K=�
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���������������������g�r��א���&�6א�)��=,�"���=&$g�E���C/ن��T������E��:ذא�������Q�6&�����
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 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات ط –محمد عزمي البكري / المستشار (

 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه وهديا به 
التـي وذلـك كحـال جميـع الـدعاوى الدعوى الكيديـة فإن الدعوى الراهنة يصدق عليها وصف  

فهـــي ال تبغـــي مـــن وراء تلـــك ) .. المـــدعي عليهمـــا(علـــي إقامتهـــا ضـــد شـــقيقيها مدعيـــة دأبـــت ال

واإلضــرار بهمــا وذلــك بــاختالق واقعــات ال تمــت .. المنازعــات ســوي اإلســاءة للمــدعي عليهمــا 

 :وهذا ليس حديثا مفتري بل أكدته الدالئل اآلتية .. للحقيقة بصله 

 الدليل األول
 أمـام محكمـة –مسـتعجل العاصـمة ..... لسـنة .... عوى رقـم الـدفقد سبق وأقامت المدعية  

ــرض الحراســـة  –الكوـيــت  ــة ـف ــد قضـــي فيهـــا .. علـــي أعيـــان تركـــة مـــورث طرفـــي الـتــداعي بغـي وـق

 :باآلتي 

 :حكمت احملكمة يف مادة مستعجلة 

&ل −١K��"#�C��CS�g��.....�9(U.�
٢− ��������������3�B:��و��T#�<�א	����!��CSع�א���&�6وא����&+&#�Lو)��������(	�����=,��/

�^��..................و#
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ثمـة جدـيـة أو لـم تـري فـي ادعـاء المدعيـة وهـو مـا يقطـع بـأن عدالـة المحكمـة ـفـي الكويـت 

 .فضال عن عجز المدعية عن إثبات ادعاءها  .. خطر أو استعجال

 الدليل الثاني
 أـمــام –  مـســتعجل العاصـــمة.... لـســنة  .....فـقــد ـعــادت وأقاـمــت المدعـيــة اـلــدعوى رـقــم 

وـقـد ) .. إحــدى شــركات التركــة..... (عـلـي شــركة ـفـرض الحراســة أيضــا بطـلـب .. اكم الكوـيـت محــ

 :قضي فيها أيضا باآلتي 

 :حكمت احملكمة يف مادة مستعجلة 

�.�$�م�א�S/�ص�א�):���&������{!�א���&�6
مـن نـزاع لـم تجـد فـي الـدعوى مـا يبـرر الحراسـة علـي أن عدالـة المحكمـة وهذا دليل قـاطع 

بمـــا حـــدا بعداـلــة المحكمـــة وأنـهــا ـبــال ســـند تتـعــرض ألصـــل الـحــق .. خطـــر أو اســـتعجال جـــدي أو 
 .المستعجلة نحو القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى 

 الدليل الثالث
بغيـة القضـاء .. تجـاري كلـي الكويـت  ....لسـنة  .... الـدعوى رقـمكـذلك فقد أقامت المدعيـة  

وقـد قضـي فـي  -/-/-والمؤرخ / ..... ات التركة إلي السيد ببطالن عقد إسناد إدارة مجموعة شرك

 : بما يلي -/-/-تلك الدعوى بجلسة 

 :حكمت احملكمة 

���א���&�6و��Qאم�א	�������	/!و��'�و#�z�$gT�C��Kא��#���i ��&ن�د=���,�������������!�
�¦=&�.�

ليــه أن العقــد المشــار إيتجلــى ظــاهرا أنــه بمفهــوم المخالفــة لهــذا الحكــم يتضــح .. ومــن ثــم 

هو عقد صحيح ال تشوبه شائبة بما يقطع بـأن إدارة / ..... .. المبرم بين المدعي عليهما والسيد 

 .المدعي عليهما للتركة إدارة حكيمة وفق صحيح القانون 

 الدليل الرابع 
لهــا بغـيـة القضــاء .. مســتعجل الشــارقة .... لســنة ..... أن المدعـيـة أقاـمـت اـلـدعوى رـقـم  

وقـد قضـي أمـام محكمـة الدرجـة األولـي ..  أعيـان تركـة مـورث طرفـي التـداعي بفرض الحراسة علـي
 استئناف .... لسنة .... إال أنه بموجب الحكم الصادر في االستئناف رقم .. بفرض الحراسة 
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 .الشارقة قضي بإلغاء ذلك القضاء وبرفض الدعوى المبتدأة 

 وهذا أيضا 

7��وא��=�����د���E���rx�%�Cא���K,�#�א��2وאد��_א'�א	��������/������..���������,�,��=���I
��א����و�6א�¦��Kgم�#���3���.�

 الدليل اخلامس 
إال حصــة / .. أن المدعيـة ال تملـك ـفـي تركـة المرحـوم ثابـت بمـا ال يـدع مجـاال للشــك أن ال 

ـة ) .. ثمــانون ســهم( ســهم ٨٠مــن ) ســبعة أســهم( ســهم ٧ـقـدرها  ـاقي الورـث ومــنهم المــدعي (أمــا ـب
وجمـيعهم ) ثالثـة وسـبعون سـهم( سـهم ٨٠ سـهم مـن ٧٣ون حصـص إجماليهـا فهم يملك) عليهما

 :أقروا رسميا أمام كاتب العدل باآلتي 

����p��/�����/��L���Q=&م����������������א	&א
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 ومن ثم 
إقـرار جميـع الورثـة بـأن إدارة المـدعي عليهمـا ألعيـان التركـة إدارة صـحيحة يتجلى ظـاهرا  

تشوبها شائبة ومن ثم فهم ال يرغبـون فـي تعيـين حـارس ويطـالبون باسـتمرار إدارة المـدعي حكيمة ال 
 .عليهما ألموالهم 

 الدليل السادس 
ـة أن    ســهم ٨٠مــن ) ثالثــة وســبعون ســهم( ســهم ٧٣الــذين يمتلكــون فــي التركــة هــؤالء الورـث

يســـتعمالن الـتــوكيالت أن المـــدعي عليهمـــا .. ـقــد أـقــروا أـمــام كاـتــب الـعــدل أيضـــا ) ثمـــانون ســـهم(

الـتـي عــادت ـفـي إدارة أـمـوالهم وـتـركتهم بكاـفـة عناصــرها اإلدارة الحســنة الصــادر مــنهم لصــالحهما 
 :وهو ما أفرغوه في إقرارات رسمية نصها كالتالي .. كافة الشركاء بالنفع علي 

��G��H&Iא�&�������א�$�#����–/.......��وא������–/��.....����K!�و�(�������3�����و�������א�������
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أن المدعيــــة ذاتهــــا مــــن ضــــمن المــــوقعين علــــي هــــذا اإلقــــرار  

 .الرسمي الموثق لدي كاتب العدل 
انعدام سند الدعوى الراهنة التـي جـاءت .. مع كافة األدلة عاليه .. كد وهو األمر الذي يؤ 

ال تبتغـي منهـا المدعيـة إال أن تكـون .. بالمخالفة للحقيقة والواقع والثابـت بـاألوراق والمسـتندات 

حلقة في سلسلة الدعاوى السابقة التي كـان غرضـها األوحـد اإلسـاءة للمـدعي عليهمـا واإلضـرار 

وهـو األمـر الـذي يجعـل .. وذلك كله بغير فائـدة أو نفـع يعـود علـي المدعيـة . .بهما وبسمعتهما 

بمـا ينحـدر بهـا إلـي حـد عـدم القبـول شـكال .. دعواها كيدية ال يتحقـق مـن وراءهـا ثمـة مصـلحة 

 .وموضوعا 

 بناء عليه 

 :يلتمس املدعي عليهما من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .ان  الدعوى لرفعها قبل األوبعدم قبول -١
 . الدعوى النتفاء شرط المصلحة بعدم قبول -٢
 .ٕبحالتها والزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رفض الدعوى ب -٣

 وكيل المدعي عليهما 
 

                                                                             المحامي 
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 املوقرة .. لدي حمكمة استئناف دبي 

 الئحة 

 االستئناف رقم         لسنة  

 

 مستأنف        / مقدمه من السيد 

 

 ضـــد 
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 واحلكم املستأنف 
والقاضـي .. مـدني كلـي .... لسـنة .....  في الـدعوى رقـم -/-/-هو الحكم الصادر بتاريخ  
 :منطوقه 

 حكمت احملكمة حضوريا 
 .شكال .....بعدم قبول إدخال ا: أوال 
سبعة مليـون (  درهم ٧،٩٠٠،٠٠٠لمدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره إلزام ا: ثانيا 

.. من تـاريخ المطالبـة القضـائية وحتـى السـداد التـام % ٩وفائدة بواقع ) وتسعمائة ألف درهم 
وألزمـتـه بالرســوم والمصــروفات ومبـلـغ خمســمائة .. وبمــا ال يجــاوز أصــل المبـلـغ المقضــي ـبـه 

 .محاماة درهم مقابل أتعاب ال

 الوقائع 
تخـلــص وجـيــز واقعـــات اـلــدعوى المبـتــدأة موضـــوع الحكـــم الطعـــين ـفــي أن الشـــركة المســـتأنف  

 :ضدها األولي قد أقامتها بداءة بغية الحكم لها 
سـبعة ماليـين ( درهـم ٧٩٠٠٠٠٠بـأن يـؤدي لهـا مبلـغ قـدرة ) المسـتأنف(بإلزام المـدعي عليـه  

ســـــنويا مــــن ـتــــاريخ االســــتحقاق وحـتــــى تـمــــام % ١٢والفاـئــــدة بواقــــع ) وتســــعمائة أـلــــف درهــــم 
مع رد الشـيك رقـم        المسـحوب علـي حسـاب الشـركة المـذكورة لـدي بنـك دبـي .. السداد 

 .التجاري لصالحه مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

 وذلك علي سند مزاعم وأباطيل 

 مؤداها 
/.....  تعاـقـدت مــع الســيد-/-/-والت وبـتـاريخ ـبـأن الشــركة المســتأنف ضــدها هــي شــركة مـقـا 

 ٧+ ميــزانين + طــابق أرضــي +  ســرداب ٢(علــي إتمــام مشــروع مبنــي ســكني مكــون مــن ) المالــك(
 ) .سطح+ طوابق سكنيه 
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 وذلك 

 .....حتت إشراف 

 .....اإلمارات 

 تشاري هندسي مشرف علي املشروع اسك
ً بـأن المسـتأنف شـريكا فـي –الف الحقيقة  علي خ–وادعت الشركة المستأنف ضدها األولي  

 .المكتب االستشاري المذكور 

 ستطردت زاعمة او
بأنهـا بمجـرد توقـيـع العقـد ـمـع المالـك وـفـي وقـت معاصـر الســتحقاق الدفعـة المقدـمـة مـن قيـمـة  

زعمت بأنها تعرضت لعملية إكراه وابتزاز غيـر قانونيـة مـن جانـب المسـتأنف تمثلـت فـي .. المشروع 
هـــا ســـداد مـبــالغ مالـيــة ضـــخمة مـــع تهدـيــده إياهـــا ـفــي حاـلــة عـــدم الســـداد بأنهـــا ســـتتعرض فرضـــه علي

للمخاطر والخسائر وأنه لن يتعاون معها في إنجاز المشروع في وقته المتفـق عليـه وهـو مـا سـيترتب 
 .عليه فرض غرامات كبيرة عليها من المالك 

 وعقب ذلك زعمت هذه الشركة 
الســيما وأنهــا ســبق ومنحتــه مبــالغ ماليــة عــن ) المزعومــة(بأنهــا رضــخت لمطالــب المســتأنف  

 .مشروع سابق علي هذا المشروع محل المزاعم الحالية 

 وعللت هذه الشركة رضوخها للمستأنف 
بأنهــا علــي علــم بأنــه فــي اســتطاعته تنفيــذ مــا هــدد بــه لكونــه استشــاري المشــروع ولــه ســلطة  

 .ق العوائق لها إشرافية تامة علي كافة األعمال وباستطاعته اختال

 وبالفعل 

 وعلي حد زعم هذه الشركة 
قامـت بـمـنح المســتأنف العديـد ـمـن المـبـالغ الماليـة بموجــب الشــيكات البنكيـة الـتـي تناولتـهـا ـفـي 

 .صحيفة دعواها المبتدأة 

 ثم قررت هذه الشركة 
بعـدما قامـت بسـداد ( امتنعت عن الخضوع لمطالـب وضـغوط المسـتأنف -/-/-بأنها بتاريخ  

 .فإذا به يقوم بتنفيذ تهديداته لإلضرار بها !!!!!) ا يقرب من ثمانية ماليين درهم م
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 مضي أكثر من أربع سنوات من التعاقد وبعد 
ر للمسـتأنف سـطرت مـن  قامت الشركة المستأنف ضدها األولـي بتوجيـه إنـذا-/-/-وبتاريخ  

 .مطالبة إياه برد ما استلمه منها من مبالغ .. خالله المزاعم سالفة الشركة 

 ثم أقامت دعواها املاثلة 
دونمـا أن تقـدم دـلـيال واحـدا علـي صــحة مزاعمهـا وأن المبـالغ المســلمة للمسـتأنف كانـت بغـيـر 

 .بما تزعم ودونما بيان أو دليل علي اإلكراه الذي وقع عليها حس.. وجه حق 

 وبعد كل هذه السنوات وعقب تداول 

 الدعوى املبتدأة باجللسات 
.....(.....) أفاقت الشركة المستأنف ضدها من غيبوبتها وعلمت بأن للمسـتأنف شـريك هـو 

فقامـت بإدخالـه وطلبـت .. ً المكتب االستشاري الذي زعمـت فـي البدايـة بـأن المسـتأنف شـريكا فيـه –
 !!!!!!!!.مستأنف بأداء المبالغ المزعومة المشار إليها سلفا إلزامه بالتضامن مع ال

 وأبان تداول الدعوى باجللسات... هذا 

  -/-/-أصدرت حمكمة أول درجة حكمها جبلسة 
وبالفعـل باشـر السـيد .. بندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيـدي  

إذ أنه بعدما سرد مزاعم الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي .. الخبير المهمة وانتهي إلي حقيقة هامة 
 :قرر صراحة 

 ولم تقدم المدعية إلي الخبرة ما يثبت ادعاءها هذا 
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 ثم قام بإعادة األوراق إيل حمكمة أول درجة املوقرة 
ًونـفــــاذا لهـــــذا ..  بإحاـلــــة اـلــــدعوى للتحقـيــــق إلثـبــــات عناصـــــرها -/-/-الـتــــي قضـــــت بجلســـــة  

الشـــركة المســـتأنف ضـــدها شـــاهدين تـــابعين لهـــا وموظفـــان فيهـــا بمـــا يقطـــع بعـــدم قـــدمت .. القضـــاء 
 .وبفرض اعتبار أقوالها دليال .. حيادهما 

 حتجاج بهالفإنه يكون دليل مصطنع ال جيوز ا

 قبل املستأنف 

 ومن ثم 
وـبـــرغم جمــــاع مــــا شــــاب أوراق الـتـــداعي مــــن تهــــاتر وانعــــدام للســــند واـلـــدليل وعجــــز الشــــركة  

إال أن المســـــتأنف ـقــــد ـفــــوجئ بصـــــدور الحكـــــم .. ها الواضـــــح عـــــن إثـبــــات دعواهـــــا المســـــتأنف ضـــــد
 .الطعين 

 الذي جاء يف جمملة 
مخالـفــا لصـــحيح الـقــانون والواـقــع والحقيـقــة فضـــال عـــن قصـــوره المبطـــل ـفــي التســـبيب وفســـاده  

 .الجسيم في االستدالل 

 علي حنو جيعله جديرا 
وهـــو مـــا ال يجـــد معـــه المســـتأنف .. قـــانون باإللغـــاء تصـــويبا وتصـــحيحا وانتصـــارا لصـــحيح ال 

 :مناصا سوي الطعن عليه بطريق االستئناف الماثل مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية 

 أسباب االستئناف 

 السبب األول 

احلكم الطعني جاء موصوما بعيب اخلطأ يف تطبيـق القـانون مبـا يسـتوجب 

 إلغائه
 بداية 

 صور هي عدة له عيب اخلطأ يف تطبيق القانون 

 :خمالفة القانون 
 .وهي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها  
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 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
وهــو تطبيــق قاعــدة قانونيــة علــي واقعــة ال تنطبــق عليهــا أو تطبيقهــا عليهــا علــي نحــو يــؤدي  

 إلي 
 .انون أو يرفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها الق

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

 :بطالن احلكم 
كما لو صـدر الحكـم عـن هيئـة خولـف القـانون .. بالحكم كنشاط .. وقد يتعلق بطالن الحكم  -

 .بشأن تكوينها 
أو عدم بيـان .. كما لو لم يوقع الذي أصدر الحكم عليه .. علق بالحكم كورقة مكتوبة وقد يت -

 .أسباب الحكم 

كمــا ـلـو تضــمن الحكــم قــرارا غـيـر مفهــوم أو غيــر .. وقــد يتعـلـق ـبـالحكم كقــرار يمــنح الحماـيـة  -
 .محدد 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وكصورة أخرية 
مثلمــا يتعلــق بأهليــة الخصــوم أو تمثــيلهم فــي .. وضــوعي  بطــالن اإلجــراءات عيــب مويكــون

وقــد يكــون عيبــا شــكليا مثــل عــدم اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــي البيانــات التــي يجــب .. الخصــومة 
 .توافرها 

 ومن خالل ما تقدم مجيعه 

 وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني 

 يتضح أنه جاء موصوما باخلطأ يف تطبيق القانون وخمالفته  

  عدة أوجه نوضحها فيما يلي يفك وذل
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 -:الوجه األول 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما قضـي بـإلزام املسـتأنف 

بأداء مبلغ ناتج عن خمالفة للنظـام العـام واآلداب وذلـك علـي فـرض 

صحة مزاعم الشركة املستأنف ضدها والتي أسسـت دعواهـا باملطالبـة 

 مببلغ نتاج عمل غري مشروع
 داية ب

هــي القواعــد القانونـيـة الـتـي تعتـبـر ـمـن النظــام الـعـام وهــي قواعــد .. ـفـإن النظــام الـعـام واآلداب  
تتعـلــق بنظـــام المجتمـــع .. سياســـية أو اجتماعـيــة أو اقتصـــادية .. قصـــد بهـــا تحقـيــق مصـــلحة عامـــة 

قيقهـا فيجب علـي جميـع األفـراد مراعـاة هـذه المصـلحة وتح.. وتعلو علي مصلحة األفراد .. األعلى 
حـتـــى ـلـــو حقـقـــت هــــذه االتفاـقـــات لـهـــم مصــــالح .. وال يجــــوز لـهـــم أن يناهضــــوها باتـفـــاق فيـمـــا بـيـــنهم 

 .فإن المصالح الفردية ال تقوم أمام المصلحة العامة .. فريدة 

 فال جيوز إذن 
أـنـه ال .. ويســتتبع ذـلـك .. أن يكــون الشــيء المخــالف للنظــام العــام أو اآلداب محــال لاللـتـزام  

 .اق علي ما يخالف النظام العام أو اآلداب يجوز االتف
 )٣٣٢ الوسيط في شرح القانون المدني الجزء األول ص –عبد الرازق السنهوري / د(

 ت نصوتطبيقا لذلك 

  من قانون املعامالت املدنية بأن ٢٠٥املادة 
 .يشترط أن يكون المحل قابال لحكم العقد  -١
لـفـــا للنظــــام العـــام أو اآلداب ـكـــان العـقـــد فـــإن مـنـــع الـقـــانون التعامـــل ـفـــي شــــيء أو كـــان مخا -٢

 .باطال 

  من ذات القانون علي أن ٢٠٧كما نصت املادة 
 .السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد  -١
 .ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب  -٢
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  من ذات القانون علي أن ٢١٠وصراحة نصت املادة 
طل ما لـيس مشـروعا بأصـله ووصـفه بـأن اختـل ركنـه أو محلـه أو الغـرض منـه أو العقد البا -١

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

سـنة مـن وقـت إبـرام العقـد ولكـن لكـل ذي وال تسمع دعوى البطالن بعد مضـي خمـس عشـرة  -٣
 .مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت 

  بأن ١٢٧وبصيغة واضحة وجلية قررت املادة 
 .التعاقد علي معصية ال يجوز 

 ويف ذلك 

 فضت احملكمة االحتادية العليا بأن 
مخالفـا للنظـام منـع القـانون التعامـل فيـه إن كـان .. وجوب أن يكون المحل قابال لحكم العقـد  

يرتب بطالن العقـد بطالنـا مطلقـا ال تـرد عليـه اإلجـازة ولكـل ذي مصـلحة .. العام أو اآلداب العامة 
أوامــر صــاحب الســمو رئــيس الدولــة يمنــع .. أن يتمســك بــه وللقاضــي أن يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه 

 عــدم – أثــره – قصــد بهــا تحقيــق مصــلحة عامــة.. تــأجير المــزارع الممنوحــة للمــواطنين إلــي الغيــر 
 .جواز الخروج عليها لتعلقها بالنظام العام 

  )٣٠/١٢/٢٠٠١ ق جلسة ٢٣ لسنة ١٧٨ ، ٩٣الطعنان رقما (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة واألصـــول الفقهيـــة والقضـــائية أنفـــة الـــذكر علـــي واقعـــات النـــزاع  
 . ضدها ومع الفرض الجدلي بصحة مزاعم الشركة المستأنف.. الماثل 

 يتضح 
أن هــذه الشــركة زعمــت بــأن المســتأنف توجــه إليهــا وطلــب منهــا دفــع مبــالغ ماليــة لــه مقابــل  

قيامــه بتيســير عملهــا ـفـي المقاوـلـة الـتـي يشــرف عليهــا نظـيـر امتناعــه عــن وضــع العراقـيـل والمعوـقـات 
 .أمامها وهي في سبيلها نحو إتمام المشروع 

 وعلي الفرض اجلديل 
 ـفــإن مطـلــب المســـتأنف وقـبــول الشـــركة المســـتأنف ضـــدها لـهــذا المطـلــب بصـــحة تـلــك الرواـيــة 

ولهـــذا العمـــل الغـيــر مشـــروع مـــن الطـــرفين فـــإن الواقعـــة برمتهـــا تكـــون مخالفـــة للنظـــام العـــام واآلداب 
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ويحظر القانون التصرف الصادر علي هذا النحو الذي استرسـلت الشـركة المسـتأنف ضـدها بروايتـه 
 .والدليل بأقوال مبتورة تفتقر للواقع 

 ليس هذا فحسب 
بل أن الشركة المستأنف ضدها تقرر بأنها قد سلمت المستأنف هذه المبـالغ علـي مـدار سـنة  

 ).دون أن تحرك ساكنا خالل هذه الفترة(ونصف ؟؟ 

 بل أنها
 .قد سلمته المبالغ بعد التعاقد مع المالك بما يؤكد بعدم اضطرارها لدفع هذه المبالغ  

 وهو األمر 
والقــول بغيــر ذلــك حســبما جــاء بــأقوال .. يؤكــد فســاد أقــوال الشــركة المســتأنف ضــدها الــذي 

 .الشركة المذكورة يؤكد أن تصرفها غير مشروع بما يضعها تحت طائلة القانون 

 ملا كان ذلك
وكــان هــذا االتـفـاق المـبـرم ـبـين الطــرفين محـلـه وســببه غـيـر مشــروعين ومخــالفين للنظــام العــام  

وـبـاطال .. األمــر اـلـذي ال يجــوز قانوـنـا ) عـلـي ـفـرض صــحة مــزاعم هــذه الشــركةوذـلـك كـلـه (واآلداب 
 .وال يترتب عليه ثمة آثار .. بطالنا مطلقا 

 وال جيوز ألي طرف من الطرفني 
أو التـعـويض .. ولـوج ـبـاب القضــاء بـغـرض إـلـزام الطــرف األخـر بتنفـيـذ التزاـمـه الغـيـر مشــروع 

 . األخر اللتزامه عما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ الطرف

 فاالتفاق 
هو اتفاق غير مشروع لخروجه عن النظـام العـام ) بفرض صحته(المبرم بين طرفي التداعي  

 .وبما يتعارض مع المصلحة العامة للدولة والمجتمع 

 وهو أمر يف مجلته غري سائغ 

 وغري جائز قانونا 
بـالغ لـدي هـذه الشـركة بنـاء ًفهل لو كـان األمـر معكوسـا بـأن كـان المسـتأنف هـو المسـتحق لم 
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 ملا كان ذلك 
ونؤكـد عـلـي .. ونحـن إذ نتمســك بـزور وبهـتـان كافـة ـمـزاعم الشـركة المســتأنف ضـدها األوـلـي  

 .ل هذه الشركة إلصاقه به ظلما وعدوانا براءة ساحة وذمة المستأنف مما تحاو

 وأن ما نقرره 
ما هو إال مجاراة للشركة فـي مزاعمهـا وفـرض صـحة هـذه المـزاعم والتأكيـد علـي انعـدام سـند  

دعواهــــا حتــــى مــــع الفــــرض بصــــحة مــــا ســــاقته ـمــــن وقــــائع غيــــر صــــحيحة وغيــــر ثابتــــة فــــي حـــــق 
 عــــن اإلـبـــالغ ضــــد – ادعائهــــا  ـلـــو صــــح–ٕواال مــــا كاـنـــت الشــــركة ـقـــد ـتـــأخرت يومــــا .. المســــتأنف 
 .المستأنف 

 السيما 
وأنها قد اسـتمرت فـي دفـع هـذه المبـالغ لمـدة عـام ونصـف تقريبـا مثلمـا قـررت ودون أن تبـدي  

 .أي مالحظات 

 بل أنها
ضد الخصم الذي قضـت المحكمـة بعـدم .... لسنة .... قد سبق لها وأن أقامت الدعوى رقم  

ت اـلـدعوى ـتـدور وجــودا وعــدما حــول العـقـار اـلـذي ـتـم بـنـاءه واـلـذي قـبـول إدخاـلـه والماـلـك للعـقـار وكاـنـ
ادعـت مطالبـة المسـتأنف .. ادعت الشركة المستأنف ضدها علـي أثـر توقيـع العقـد الخـاص بالعقـار 

وـلـم يسـبق إثـارة الموضــوع مـن قرـيـب أو .. للمبـالغ محـل اـلـدعوى المسـتأنفة فـي اـلـدعوى الماثلـة فقـط 
 بعيد في الدعوى أنفة الذكر 

 مبا يؤكد 
أن للواقـعـة صــورة أخــري غـيـر الصــورة الـتـي حاوـلـت الشــركة المســتأنف ضــدها رســمها ـبـأوراق  

 .هذه الدعوى المستأنفة الماثلة 

 وحيث كان ما تقدم 
وحـيـث صــار واضــحا أـنـه حـتـى مــع الـفـرض بصــحة مــزاعم الشــركة المســتأنف ضــدها األوـلـي  

وكـــان حرـيــا .. ة للقـــانون والنظـــام العـــام فـــإن دعواهـــا تكـــون مخالفـــ) والفـــرض عـلــي خـــالف الحقيقـــة(
األمـــر الـــذي يجعلـــه معيبـــا .. أمـــا وأنـــه خـــالف هـــذا النظـــر .. بـــالحكم الطعـــين أن يقضـــي برفضـــها 

 .مستوجب اإللغاء 



٢٤٠ 

 

 الوجه الثاني 

احلكم الطعني قد خالف أبسط قواعد اإلثبـات لعـدم تكليفـه املسـتأنف  

.. ئـل تؤكـد أقوالـه أو إعتكـازه علـي أدلـة أو دال.. ضده إثبات دعـواه 

واقتصر احلكم بأن بني قضاءه بزعم عـدم اسـتطاعة املسـتأنف إثبـات 

وذلك علي الرغم من أن عبء اإلثبات يكـون علـي .. ختلصه من الدين 

وعلي الـرغم مـن أن الـدين مل يثبـت يف حـق املسـتأنف .. من أدعي 

 . بالصورة التي حاول أن يرمسها املستأنف ضده 
 ويل من قانون اإلثبات املدني علي أن حيث نصت املادة األ

 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١
 .ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها  -٢

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٣٧كما نصت املادة 
 .ل براءة الذمة األص 

 ومن أحكام حمكمة النقض املصرية يف هذا اخلصوص 
األصل في اإلجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفـت إقامـة الـدليل علـي  -١

 .ما يدعيه 
 )ق٤٩ لسنة ٢٢٣ طعن رقم ١/٤/١٩٨٤نقض (

 )٤١٤ ص ٢٥ سنة ٢٣/٢/١٩٧٤نقض ( 
يقـــع اإلثبـــات عـلــي عـــاتق مـــن يـــدعي مـــا و. وانشـــغالها عـــارض . األصـــل هـــو ـبــراءة الذمـــة  -٢

 .يخالف الثابت أصال 

 )٩٤٠ ص ٢٤ سنة ١٩/٦/١٩٧٣نقض (
 )١٩٠ ص ١٨ المكتب الفني سنة ١٤/١/١٩٦٧نقض (

 .عبء إثبات حصول اإلثراء بال سبب ومقداره يقع علي الدائن المفتقر  -٣

 )٧٠٥ ص ١٨ مجموعة المكتب الفني سنة ٣٠/٣/١٩٦٧نقض (



٢٤١ 

 

 ملا كان ذلك 
يتضـح أن .. ق األصول والقواعد القانونية سـالفة البيـان علـي واقعـات االدعـاء الماثـل وبتطبي 

قــد عجــزت عــن .. وهــو بــراءة الذمــة .. الشــركة المســتأنف ضــدها والـتـي تــدعي بمــا يخــالف األصــل 
 .إثبات دعواها 

 فالثابت 
أن الشــــركة المســـــتأنف ضــــدها ـتــــزعم أن المســـــتأنف قــــد تحصـــــل منـهــــا علــــي المـبــــالغ محـــــل  

 .تحت وطأة التهديد واإلكراه .. تداعي ال

 ومع ذلك 

املنصـوص عليـه لم تقم دليال واحدا علي هذا التهديد وذلـك اإلكـراه المـدعي بهمـا بـالمفهوم  

  من قانون املعامالت املدنية التي تقرر بأن ١٧٦باملادة 
لجئـا اإلكراه هو إجبار الشخص بغيـر حـق علـي أن يعمـل عمـال دون رضـاه ويكـون اإلكـراه م 

 .أو غير ملجئ كما يكون ماديا أو معنويا 

  علي أن ١٧٧كما نصت املادة 
يكون اإلكراه ملجئا إذا كان تهديـدا بخطـر جسـيم محـدق يلحـق بـالنفس أو المـال ويكـون غيـر  

 .ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك 

 وحيث كان ذلك 
لمـــوقرة ماهـيــة اإلكـــراه وكاـنــت الشـــركة المســـتأنف ضـــدها ـلــم تثبـــت ـلــدي محكمـــة أول درجـــة ا 

 المبالغ محل التداعي علي مدار ما يقرب من عامين تسليم والتهديد الذين حمالها نحو 
 .وما هي الوسيلة التي سلكها المستأنف نحو اإلكراه .. للمستأنف 

 فإذا فرضنا جدال 

  اإلكراه وذلك التهديد بوقوع هذا

 السلطات الرسـمية المختصـة فلماذا لم تقم هذه الشركة المستأنف ضدها بإبالغ 

 !!!!!!.لتقوم بدورها في رفع اإلكراه والخطر عنها ؟؟؟؟.. ضد المستأنف 

 

 



٢٤٢ 

 

  مل تقم بذلك هاأما وأن
فـــاألمر برمتـــه كـــان برضـــاء وموافقـــة تامـــة مـــن جاـنــب هـــذه الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وأنهـــا  

علــي فــرض صـــحة (ـيــد ســلمت المــال محــل الـتــداعي للمســتأنف بمحــض إرادتـهــا دونمــا إكــراه أو تهد
 ).ادعاءات المستأنف ضدها 

 وال ينال من ذلك 
مـن أنهـا رضـخت لمطالـب المسـتأنف .. زورا وبهتانـا .. ما تزعمه الشـركة المسـتأنف ضـدها  

وذـلـك بوصــف المســتأنف المهـنـدس ) ـمـن الماـلـك(لـمـا ـلـه مــن ســلطان عـلـي المشــروع المكلـفـة بإتماـمـه 
 .حجب والموافقة والرفض االستشاري للمشروع وله سلطة المنح وال

 فقد ثبت باألوراق 

ـبـــــأن المـســـــتأنف ـلـــــيس ـهـــــو المهـنـــــدس االستـشـــــاري للمـشـــــروع ـبـــــل ـكـــــان  

 .الذي يعمل لديه المستأنف ) .....(....مكتب 

 فقد ثبت .. واألكثر من ذلك 
.. وهـــو غـيــر مســـئول عـــن الموـقــع .. ـبــاألوراق انتـفــاء صـــلة المســـتأنف بـهــذا المشـــروع تماـمــا  

لـــيس مـــن بيـــنهم (االستشـــاري قـــام بتعيـــين جهـــاز فنـــي مكـــون مـــن أربعـــة مهندســـين حيـــث أن مكتـــب 
 :لمباشرة المشروع وهم ) المستأنف

 /  السيد المهندس  -
 /  السيد المهندس  -

 /  السيد المهندس  -

  /  السيد المهندس  -

 هذا 

 فضال عن اجلهاز الفني املعني مبعرفة مالك املشروع 

 هم لإلشراف علي األعمال يف املوقع و
 /  السيد المهندس  -
 /  السيد المهندس  -

 /  السيد المهندس  -



٢٤٣ 

 

 وهو األمر الذي يقطع 
ومن ثم انتفاء وجود ثمة سـلطة لـه بشـأنه .. بانتفاء صلة المستأنف بالمشروع المذكور تماما  

 .علي الشركة المستأنف ضدها 

 وهذا ليس كالما من عندياتنا 
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 فجميعهم أقروا 
وـقـام كــل مــنهم بســرد .. بعــدم مســئولية المســتأنف عــن المشــروع المــذكور أو موـقـع العمــل ـبـه  

المشروع سواء من طرف المكتب االستشـاري أو مـن طـرف أسماء السادة المهندسين المشرفين علي 
 .المالك 

 ليس هذا فحسب 
بـــأن صـــلة المســـتأنف ) الموظفـــون لـــدي الشـــركة المســـتأنف ضـــدها(بـــل قـــرر هـــؤالء الشـــهود  

الـذي (بالمشروع أنه أحيانا كان يحضر االجتماعات التي كانت تتم بين المالك والمكتب االستشاري 
 .المستأنف ضدها وبين الشركة ) يعمل لديه

 وهو قول مشكوك يف صحته 

 حيث أن األويل حبضور هذه االجتماعات من يتوىل اإلشراف فعال علي املشروع 
فهل هذا يعني أنـه يملـك سـلطة وهيمنـة علـي المشـروع كمـا .. ومع ذلك وعلي فرض صحته  

 !!!!!!.تزعم هذه الشركة ؟؟؟؟؟؟

 بالطبع ال 
 مــا تزعمــه الشــركة المســتأنف ضــدها مــن كــون المســتأنف الســيما وأنــه قــد ثبــت زور وبهتــان 

 .شريكا في المكتب االستشاري 

 

 

 



٢٤٤ 

 

 إذ ثبت 

 انه ليس شريكا بل موظفا فيه فقط

 .وال ميلك فيه أو علي الشركة املذكورة مثة سلطان 

 ومن ثم 
يضحي ظاهرا وبجالء تـام عـدم اسـتطاعة المسـتأنف تهديـد الشـركة أو إكراههـا علـي فعـل مـا  

وأن القــول بأنــه حمــل الشــركة علــي تســليمه األمــوال محــل التــداعي بنــاء علــي .. رغــب أو تريــد ال ت
 .هو قول مرسل غير قائم علي ثمة دالئل أو حتى قرائن علي صحته .. اإلكراه أو التهديد 

 وإذ عجزت هذه الشركة املستأنف ضدها 
الخبيــر المنتــدب أمــام عــن إثبــات مــا تدعيــه وتزعمــه وذلــك علــي النحــو الــذي قطــع بــه الســيد  

 .محكمة أول درجة الموقرة إذ قال صراحة 

 ولم تقدم المدعية إلي الخبرة ما يثبت ادعاءها 
 األمر الذي يؤكد 

انعـدام سـند الشـركة المسـتأنف ضــدها فـي دعواهـا وعـدم قيـام ثـمـة دليـل أو قرينـة علـي صــحة  
أن تقضي برفض الـدعوى النعـدام األمر الذي كان يتعين معه علي محكمة أول درجة .. ادعاءاتها 

 .السند والدليل 

 هذا 
فالقاعــدة الـتـي ال مــراء فيهــا وال تأوـيـل ـفـي اإلثـبـات أـنـه ال يمـلـك الشــخص أن يتخــذ مــن عمــل  

 .نفسه لنفسه دليال يحتج به علي الغير 
 )٧٩٤ ق ص ٢٤ سنة ١٢/٦/١٩٧٣نقض مصري (

 

 أما وأن خالفت حمكمة أول درجة 

 هذا النظر
 .يكون معيبا بالخطأ الجسيم في تطبيق القانون بما يستوجب إلغائه... هذا فإن حكمها  

 



٢٤٥ 

 

 : الوجه الثالث 

خمالفة احلكم الطعني للقانون حينما أعتكـز علـي شـهادة الشـهود يف  

إثبات االدعاء املاثل رغم جتاوز قيمته للنصـاب القـانوني املقـرر إثباتـه 

تمهيـدي الصـادر بشهادة الشهود وهو ما يسـتتبع بطـالن احلكـم ال

 باإلحالة للتحقيق وبطالن مثة دليل قد يستمد من أقوال الشهود 
  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٣٥حيث نصت املادة 

في غير المواد التجاريـة إذا كـان التصـرف تزيـد قيمتـه علـي خمسـة آالف درهـم أو كـان غيـر  -١
قضــائه مــا لــم يوجــد اتفــاق أو محــدد القيمــة فــال تجــوز شــهادة الشــهود فــي إثبــات وجــوده أو ان

 .نص يقضي بغير ذلك 
 . وبقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلي األصل  -٢

ٕواذا اشــتملت اـلـدعوى عـلـي طلـبـات متـعـددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز اإلثـبـات بشــهادة  -٣
لطلبـات فـي مجموعهـا الشهود في كل طلب ال تزيد قيمته علي خمسة أالف ولو كانـت هـذه ا

تزيد علي تلك القيمة أو كان منشئوها عالقات بين الخصوم أنفسـهم أو تصـرفات مـن طبيعـة 
 .واحدة 

 . وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة االلتزام األصلي  -٤

 ملا كان ذلك 
رد وـكــان الثاـبــت أن الشـــركة المســـتأنف ضـــدها أقامـــت دعواهـــا المبـتــدأة لمطالـبــة المســـتأنف ـبــ 

 ) .سبعة مليون وتسعمائة ألف درهم( درهم ٧٩٠٠٠٠٠مبلغ قدره 

 ثم طلبت أبان تداول الدعوى املبتدأة باجللسات 

 إحالة الدعوى للتحقيق إلثبات عناصرها

 .وإثبات أحقيتها فيما تربوا إليه من طلبات 

 استجابت حمكمة أول درجة ...  -/-/-وجبلسة 
 للتحقيـق لتثبـت الشـركة المسـتأنف ضـدها أحقيتهـا فـي لمطلب الشركة وقضت بإحالة األوراق 
 .طلباتها 

 



٢٤٦ 

 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت مما تقدم أن قيمة الدعوى يقارب الثمانية مليون درهم األمر الذي ال يجوز معـه  

 .قانونا بأي حال من األحوال إثباتها أو إثبات ثمة عنصر فيها بشهادة الشهود 

 التمهيدي وهو األمر الذي يبطل احلكم 
كـمـا يبطــل ثـمـة دلـيـل ـقـد يســتمد مــن أـقـوال الشــهود اـلـذين اســتمعت إـلـيهم .. المشــار إلـيـه ســلفا  

 .المحكمة نفاذا لهذا الحكم 

 هذا 
الموظــف ـلـدي الشــركة / ..... (وحـيـث اتخــذت محكمــة أول درجــة مــن أـقـوال الشــاهد الـمـدعو  

 مخالـفـة الحكــم لصــحيح الـقـانون بمــا األمــر اـلـذي يؤكــد.. ركـيـزة لقضــائها الطـعـين ) المســتأنف ضــدها
 .يجعله متعينا إلغائه 

 السبب الثاني 

 فساد احلكم الطعني يف االستدالل وخمالفته الثابت باألوراق
 فقد استقرت أحكام النقض املصرية علي أن 

أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  
ك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــ

الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو إـلـــي عــــدم فهــــم الواقعــــة الـتـــي ثبـتـــت ـلـــديها أو ـقـــوع تـنـــاقض ـبـــين هــــذه 
كمــا فــي حاـلـة عــدم الـلـزوم المنطقــي للنتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا المحكمــة بنــاء عـلـي تلــك . العناصــر 

  .العناصر التي ثبتت لديها
 )١١١٤ جزء ص ٤٧ س ٨/٧/١٩٩٦جلسة (

 كما قضت بأن 
إذا بـنــي القاضـــي حكمـــه عـلــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر ال وجـــود ـلــه أو موجـــود ولكـــن  

كــان .. مـنـاقض لمــا أثبـتـه أو غـيـر مـنـاقض ولكــن مــن المســتحيل عـقـال اســتخالص تـلـك الواقعــة مـنـه 
 .هذا الحكم متعينا نقضه 

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

 



٢٤٧ 

 

 كما قضت بأن 
ـلـئن ـكـان لمحكـمـة الموضــوع أن تأخــذ ـفـي قضــائها بـمـا ترـتـاح إلـيـه وتطــرح ـمـا عــداه باعتبارهــا  

إال .. صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلـة فـي الـدعوى وفـي فهـم مـا يقـدم إليهـا مـن قـرائن 
ســباب التــي أوردتهــا فــي  ســائغا وأن تكــون األ–أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون استخالصــها لمــا تقتنــع 

صدر هذا الدليل من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه ممـا مفـاده أنهـا إذا أوردت المحكمـة أسـباب 
لتبرير الدليل الـذي أخـذت بـه أو نفيـه فـإن هـذه األسـباب تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض التـي لهـا أن 

ة أو قـرائن لـيس مـن شـأنها أن تقضي بنقض الحكم إذا كان استخالصه غير سائغ البتنائه علـي أدلـ
تؤدي عقال أو كان مبنيا علـي جملـة أدلـة مجتمعـة بحيـث ال يعـرف أيهمـا كـان أساسـا جوهريـا لـه ثـم 

 .يبين فساد أحدهما بحيث ال يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاده 
 ) ق٤٩ لسنة ١٧٣٢ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض (

 ملا كان ذلك 
ســـالفة اـلــذكر عـلــي مـــدونات الحـكــم الطعـــين يتضـــح وبجـــالء ـتــام وبتطبـيــق المـفــاهيم القانونـيــة 

 .مدي ما شاب هذا القضاء من فساد مبطل في االستدالل 
ولم يـأت ذلـك علـي صـوره واحـدة أو وجـه واحـد بـل تعـددت وجـوه الفسـاد فـي االسـتدالل وهـي 

 :كالتالي 

 -:الوجه األول 

 السـيد اخلبـري فساد احلكم الطعني يف االستدالل مبا انتهي إليه تقرير 

 املنتدب أمام حمكمة أول درجة واحنرافها بنتيجته إيل غري مرماها 
  من قانون اإلثبات قد نصت علي أن ٩٠/١فإذا كانت املادة . بداية 
 .رأي الخبير ال يقيد المحكمة  

 مبعني 
أمـــا وأنهـــا تحـــرف مـــا أنتهـــي إلـيــه .. لهـــا أن تقضـــي بمـــا يخـــالف تقرـيــر الخبـيــر وال تأخـــذ ـبــه 

فهذا هو عين الفسـاد فـي االسـتدالل ومخالفـة الثابـت .. أو تنسب إليه قول لم يصدر عنه .. خبير ال
 .باألوراق 

 



٢٤٨ 

 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أنه 
إذا كـــان الحكـــم قـــد بـنــي عـلــي واقعـــة ال ســـند لهـــا فـــي أوراق اـلــدعوى أو مســـندة إـلــي مصـــدر  

  .موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطال
 )٢١/٥/١٩٢٢ ق جلسة ١١ لسنة ٤٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 وكان الثابت من تقرير السيد الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أنه انتهي إلي نتيجة  

 .فلم يرجح كفة طرف في هذه الدعوى عن كفة الطرف األخر .. محايدة تماما 

 إذا قرر فيما خيص الشركة املستأنف ضدها بأنها 

.. ـبـأن العالـقـة بينـهـا وـبـين المســتأنف تتمـثـل ـفـي أـنـه أحــد ـتـابعي الخصــم المــدخل .. ـعـت أد 
ٕوأنه بعد توقيع الشركة المستأنف ضدها علي عقد مقاولة إنشاء وانجاز وصيانة بناية تجارية سـكنية 

عـلـــي قطعــــة ) ســــطح+  طوابــــق ســــكنيه ٧+ مـيـــزانين + طــــابق أرضــــي +  ســــرداب ٢(مكوـنـــه مــــن 
 ) .استشاري المشروع/ .....(والخصم المدخل ....... ننطقة بم.... األرض رقم 

 )علي حد زعم الشركة(فقام املستأنف 
ــــي مـبــــالغ مالـيــــة بغـيــــة عـــــدم اإلضـــــرار بالشـــــركة   بالضـــــغط والتهدـيــــد واالبـتــــزاز للحصـــــول عـل

 .واصطناع األخطاء وتعطيل سير العمل بالمشروع 

ولم تقـدم وھنا قرر الخبير صراحة وبوضوح تام 

إـلــي الخـبــرة مـــا ) الشـــركة المســـتأنف ضـــدها(ة المدعـيــ

 يثبـــــــــــــــــــت ادعاءهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــوي شـــــــــــــــــــهادة

 ) الموظف لديها(...../المدعو
 وهو ما يؤكد 

بـل أن مـدلول مـا قـرره .. أن السيد الخبير لم يقطـع بصـحة مـزاعم الشـركة المسـتأنف ضـدها  
 بأنها لم تقدم لديه فقرر صراحة .. يؤكد أن مزاعم هذه الشركة محل شك وريبة لدي السيد الخبير 



٢٤٩ 

 

 .ثمة دليل علي ما تدعيه وتزعمه 

 ومع ذلك 
يأتي الحكم الطعين حـال محاولتـه إقامـة الـدليل والسـند علـي أحقيـة الشـركة المسـتأنف ضـدها  

 .فيما تربوا إليه 

 زعم أنه استمد اقتناعه بذلك مما انتهي إليه السيد اخلبري و
ت ـبـدليل واحــد يقـنـع الخبـيـر نفســه بأحقـيـة الشــركة رغــم أن تقرـيـر الخبـيـر جمـلـه وتفصــيال ـلـم ـيـأ 

ومع ذلك فقد اعتصمت محكمة أول درجة بهذا التقرير في قضائها بعـد أن انحرفـت ... في طلباتها 
بنتيجته إلي غير مرماها وهـو األمـر الـذي كـان لـه أبلـغ األثـر فـي فسـاد الحكـم الطعـين فـي تحصـيل 

 نتيجـة وهـو مـا يكـون معـه الحكـم الطعـين قـد افسـد فـي ما أنتجتـه أوراق الـدعوى ومـا انتهـت إليـه مـن
 .استدالله علي نحو يتعين معه إلغاءه 

 الوجه الثاني  

رغـم مـا شـابها .. ...../ فساد احلكم الطعني يف استدالله بأقوال املـدعو 

من قصور وجماملة واضحة للشركة التي يعمل بها ورغم ثبـوت عـدم 

ة املستأنف ضدها لكونه موظفـا حياديته حبكم ارتباطه الوثيق بالشرك

فضال عن صلة النسب التي أثبتتها األوراق مع مالك الشركة .. لديها 

 .املستأنف ضدها 
  من قانون اإلثبات علي أن ٤٠فقد نصت املادة 

ال تقبــل شــهادة المــوظفين والمســتخدمين والمكلفــين بخدمــة عامــة ولــو بعــد تــركهم العمــل عمــا 
 .ثناء قيامهم به من معلومات يكون قد وصل إلي علمهم في أ

 واحلكمة من هذا النص
عدم وضع الموظف أو المستخدم في وضع يضطره إلي مخالفة الحقيقـة مجاملـة لـرب عملـه  

ٕفــإذا جـــازف بقــول الحقيـقــة فقــد يفـقــد عملــه واذا خالفـهــا ضــاعت الحـقــوق .. والجهــة الـتــي يعمــل بـهــا 
 .وارتكب إثما كبيرا 

 



٢٥٠ 

 

 لذلك 
هود هــو ممــا تســتقل ـبـه محكمــة الموضــوع حســبما يطمــئن إلـيـه وجــدانها فــإن تقرـيـر أقــوال الشــ 

ولهــا أن تطــرح شــهادة الشــهود إثباتــا ونفيــا إذا .. مــادام أنهــا لــم تخــرج بهــا عمــا يــؤدي إليــه مــدلولها 
 .تشككت في صحة أقوالهم 

 )ق٤٨ لسنة ١٢٥٤ طعن رقم ٢٨/٣/١٩٨٢نقض (
 )ق٤٥ لسنة ٤٨٩ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٨١نقض (

 )٧١٨ ص ٢٨ طعن رقم ٢٠/٣/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 

 وكان الثابت أن الشاهد الذي عولت حمكمة أول درجة 

 ...../ علي أقواله 

 حمل شك وريبة فيما قرر به 

 ليس لكونه أحد موظفي الشركة املستأنف ضدها 

 وال يستطيع خمالفة ما يديل إليه من تعليمات 

 فقط 

 ولكن لكونه أحد أقارب مالك الشركة 

 وتربطه به عالقة نسب 
الشاهد بحالته هذه مشكوك في حيادية أقواله ومصداقيتها إذ أنه مجبر علـي مجاملـة .. فهذا 

األولـــي أـنــه أحـــد موظفيهـــا الـــذين يكتســـبون رزقهـــم منهـــا .. الشـــركة المســـتأنف ضـــدها مـــن وجهتـــين 
 .ويخشى علي وظيفته من الضياع إذا ما خالف رغبه الشركة 

 والثانية 

 الشــهادة ًد أـقـارب ماـلـك الشــركة ويمتـنـع علـيـه أدبـيـاأـنـه أحــ 
 .ضد من تربطه به عالقة القرابة والنسب 

 



٢٥١ 

 

 وعلي الرغم مما تقدم .. هذا 
زعمـت أنهـا تسـتدل .. دونما مبرر واضح .. ووضوحه في األوراق إال أن محكمة أول درجة  

 .بأقواله علي أحقية الشركة المستأنف ضدها فيما تربوا إليه 

  أقوال هذا الشاهد ذاتها تناقضت مع مزاعمرغم أن

 الشركة املسطرة بداءة يف الئحة دعواها 
أـقـرت بصــحيفة دعواهــا ـبـأن المســتأنف هــو شــريك ـفـي المكـتـب .. فالشــركة المســتأنف ضــدها  

 .االستشاري المعين من قبل المالك لإلشراف علي المشروع 
ك سلطات تؤهله لممارسـة الضـغط كما زعمت بأن المستأنف هو المسئول عن المشروع ويمل 

 .واإلكراه علي الشركة وأن له سلطة إشرافية تامة وباستطاعته اإلضرار بها 

 وهو ما نفاه الشاهد متاما بقوله 
وأن المشـرفين علـي .. ٕبأن المستأنف ليس شريكا بالمكتب االستشاري وانما موظف فيه فقـط  

 .... .، .... ، / .... ين السادة المهندس.. المشروع من قبل االستشاري هم 

 أما املستأنف 
فقد انحصر دوره في حضور بعض االجتماعات التي كانت تـتم فيمـا بـين الشـركة المسـتأنف  

 .ضدها ومالك المشروع والمهندس المقيم بالمشروع والمعين من قبل المكتب االستشاري 

 !!فلماذا حيضر املستأنف إذن ؟؟
/ ...... ثـم اسـتبدل بالمهنـدس / ... س المقـيم كـان يـدعي حال كون الشاهد أقـر بـأن المهنـد 

 .فلماذا كان يحضر المستأنف 

 كافة تلك التناقضات 
واألمور التي ال تتفق مع العقل والمنطق التي قرر بها الشاهد الماثـل تؤكـد الشـك فـي صـحة  
 .اوأنها جاءت معيبة بالمجاملة للشركة التي ينتمي إليها وينتسب لمالكه.. أقواله 

 ومع ذلك 
وعوـلـت عـلـي .. إال أن محكمــة أول درجــة طرحــت ذـلـك كـلـه جانـبـا .. ورغــم وضــوح مــا تـقـدم  

شهادة هذا الشاهد الذي كان من األجدر طرح أقواله للشك في حياديتـه وعـدم االطمئنـان إلـي صـحة 
 .أقواله فضال عن التناقضات التي شابت هذه األقوال عن مزاعم الشركة المستأنف ضدها 



٢٥٢ 

 

 ث مل تفعل حمكمة أول درجه وحي
واستدلت بأقوال هذا الشاهد رغـم جمـاع مـا سـبق األمـر الـذي يفسـد اسـتداللها ويجعـل حكمهـا  

 .معيبا مستوجبا اإللغاء 

 الوجه الثالث 

) املـذكور سـلفا(...../ ستدالله بأقوال الشاهد اتناقض احلكم الطعني يف  

أخري تتخـذ منهـا سـندافتارة تقرر بأنها مل تطمئن إيل أقواله وتارة 
ً

 

 وركيزة لقضائها 
إدخـــال بعـــدم قـبــول وتحدـيــدا ـفــي مجـــال تســـبيب الحكـــم .. بمطالعـــة الحكـــم الطعـــين ومدوناـتــه  

 .االستشاري للمشروع .....(.....) ا

 فقد جاء احلكم مبا هو نصه 
ٕواذ كان ذلك وكانت المدعية قد طلبت إدخال المذكورة أنفا كمدعي عليهـا .... 

وع ومسئوله عن أعمال تابعها المـدعي عليـه حسـن مصـطفي كمـال بصفتها متب
ليحكم عليها بأداء المبالغ التي استولي عليها المدعي عليه األول أثناء وبسـبب 
تأديته لوظيفته وبالتضامن معه ، وكان الثابت من خالل اإلطالع علي أوراقهـا 

 شـيكات تـم ومستنداتها بأن المدعي قد تحصل علي المبلغ المطالب به بموجب
تحريرها بمعرفة األخيرة لصالح المدعي عليه األول بمفردة ولم يثبت وجود ثمـة 

و� ، صــلة للمطلــوب إدخالهــا بتلــك المبــالغ التــي تحصــل عليهــا المــدعي عليــه 

يغير من ذلك ما شھد به شاھد ا�ثبات بأن الش�يكات ص�درت بن�اء عل�ي طل�ب 
أن المحكم��ة � تطم��ئن إل��ي  إذ .../ الم��دير وش��ريك الخص��م الم��دخل المھن��دس

 ..ذلك القول 

 واملقصود بشاهد اإلثبات يف هذه الفقرة .. هذا 

 ...../ من احلكم هو املدعو 

 ويف مقام أخر يف احلكم الطعني قررت احملكمة مبا هو نصه 
وكانــــــــت المدعيــــــــة ووفقــــــــا لمــــــــا أثبتــــــــه الســــــــيد الخبيــــــــر ، ومــــــــا شــــــــهد بــــــــه .... 

تلك المبالغ المالية التي تحصل عليها المـدعي أمام المحكمة بأن .....المهندس  
 ... بموجب الشيكات المذكورة كانت بسبب غير مشروع وكان عليه 



٢٥٣ 

 

 فكيف ذلك 
) الغيـر بريئـة(كيف تقرر محكمة أول درجة بأنها ال تطمئن لشهادة هذا الشـاهد فـي محاولتـه  

 .للزج باسم المكتب االستشاري في النزاع الماثل 

 ثم تأتي بعد ذلك
 !! .؟؟!!لتعول علي أقوال ذات الشاهد في إثبات الدعوى علي المستأنف  

 ظاهرلعل هذا التناقض ال
والواضح الذي اقترفته المحكمة الطعين حكمها يؤكد مـدي فسـادها فـي االسـتدالل نحـو إقامـة  

 تـارة دليل علي صحة هذا االدعـاء المفتقـر لألدلـة واألسـانيد فلـم تجـد سـوي هـذا الشـاهد لتطمـئن إليـه
وال تطمـــئن إليـــه تـــارة أخـــري األمـــر الـــذي يؤكـــد فســـاد الحكـــم الطعـــين فـــي االســـتدالل بمـــا يســـتوجب 

 .إلغاءه 

 وجه الرابع ال

فساد احلكم الطعني البتناءه علي أسباب غـري سـائغة وفقدانـه لألدلـة  

رتكـازه علـي او.. عتصام  بهـا يف صـياغة األحكـام الوالدالئل الواجب ا

 تخذ منها أسباب إلصدار األحكام ين متناقضات ال تصلح أل
 حيث أن املستقر عليه نقضا أنه 

مـتـى كــان الحـكـم ـقـد أـقـام قضــاؤه بالملكـيـة للمطـعـون ضــده عـلـي دليـلـين مجتمـعـين همــا شــهادة  
الشــهود وورقــة عرفيــة وكــان ال يبــين منهمــا أثــر كــل واحــد مــن هــذين الــدليلين علــي حــده فــي تكــوين 

ن الدليل المستمد من الورقة معيب فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون عقيدة المحكمة فإنه إذا ثبت أ
 .فيه إذ ال يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل 

 )١٨٤١ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٨/١٢/١٩٦٦نقض (

 ويف ذات املعني 
يراجــع حكــم اـلـنقض اـلـذي قضــي ـبـأن إقامــة الحكــم عـلـي أدـلـة متماســكة وانهـيـار احــدها ـيـؤدي  

 .إلي بطالن الحكم 
 )١٩٩٢ ص ١٧ المكتب الفني سنة ٢٧/١٢/١٩٦٦نقض (

 



٢٥٤ 

 

 ملا كان ذلك 
 :هي .. وكان الحكم الطعين قد بني قضائه علي ثالث ركائز متهاترة وواهية وساقطة  
أـقــــوال الشـــــركة المســـــتأنف ضـــــدها المرســـــلة والغـيــــر قائـمــــة عـلــــي ثمـــــة ســـــند أو دلـيــــل يؤكـــــد  -١

 .م صحتها ومخالفتها للحقيقة والتي ثبت مما تقدم عد.. صحتها 

تقريــر الخبيــر المنتــدب أمــام محكمــة أول درجــة الــذي بمطالعتــه يتأكــد أنــه لــم يقطــع بأحقيــة  -٢
بل أنه أبـدي شـك وريبـة فـي مـزاعم هـذه .. الشركة المستأنف ضدها بثمة طلب من طلباتها 

 .ا وقرر صراحة بأنها لم تقدم إليه ثمة دليل علي مزاعمها وادعاءاته.. الشركة 

 الموظف لدي الشركة المستأنف ضدها والتابع لها / ....... أقوال المدعو  -٣

 .والذي تربطه عالقة نسب بمالكها والذي شابت أقواله التناقض والمجاملة وانعدام الصحة 

 وهو ذات الشاهد 
اـلــذي ـلــم تطـمــئن المحكـمــة مصـــدرة الحـكــم الطـعــين ذاتهـــا إـلــي أقواـلــه ـفــي مـقــام تســـبيبها لـعــدم  
 . إدخال المكتب االستشاري قبولها

 وحيث أن هذه الركائز الثالثة 
التي قام عليها الحكم قد شابها التهاتر بما يسقطها جميعـا ويجعـل الحكـم الطعـين قائمـا علـي  

 .غير سند من الواقع أو القانون أو المستندات 

 األمر الذي يعيب 
 .نتصارا لصحيح القانون هذا الحكم ويجعله وبحق جديرا باإللغاء تصويبا وتصحيحا وا 

  امسالوجه اخل

ـسـتدالل حينـمـا أـختـذ ـمـن أـقـوال الـشـركة الفـسـاد احلـكـم الطـعـني يف ا 

.. املستأنف ضدها سندا لقضائه علي الرغم من كونهـا أقـوال مرسـلة 

أن الشيكات حمل الدعوى كانت الحقه .. وذلك بعد أن أغفل يف أسبابه 

 مبا يعدم معه أقـوال الشـركة ذ وقبل البدء يف التنفيعلي عقد املقاولة

 .املرسلة من أنها قد تعرضت لضغط وإكراه 
 وقــد -/-/-الثاـبـت ـبـاألوراق أن عـقـد المقاوـلـة ـتـم توقيعــه ـبـين الماـلـك والمســتأنف ضــدها ـفـي  

فـي حـين أن الشـيكات  ... -/-/-تسلمت الشركة المستأنف ضـدها الموقـع للبـدء فـي التنفيـذ بتـاريخ 



٢٥٥ 

 

فمــا هــي .. ي تــاريخ التوقيــع علــى العقــد وســابقة علــى البــدء فــي التنفيــذ موضــوع الــدعوى الحقــه علــ
ومن ثـم اضـطرت لـدفع ... العقبة إذن التي يستطيع المستأنف أن يلحقها بالشركة المستأنف ضدها 

 .مبلغ خمسة ماليين درهم له 

 وطاملا 
مـا الـذي تخشـاه أن العقد الذي التزم به لم تكن الشركة المستأنف ضدها قد بدأت في تنفيذه ف 

 .ٕحتى تمتثل لضغط واكراه من المستأنف

 أمل يكن أدعي 
بهــا أن تلجــأ للقضــاء فــي حالــة مخالفــة شــروط العقــد الــذي قامــت بإبرامــه مــع المالــك بتــاريخ  
 .أم كان األفضل أن تتحمل مبالغ باهظة تحت مسمي اإلكراه .. سابق 

 أليس يف ذلك 
 .ي حاولت أن ترسمها الشركة المستأنف ضدها ما يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الت 

 السبب الثالث 

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه قصورا مبطال
ً

  له
 علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ١٢٥فقد نصت املادة 

وـتــودع .. يجـــب ـفــي جمـيــع األحـــوال أن تشـــتمل األحكـــام عـلــي األســـباب الـتــي بنـيــت عليهـــا  -١
ملة عـلـي أســبابه موقعــه مــن اـلـرئيس والقضــاة عنــد النطــق بــه فــي ملــف مســودة الحكــم المشــت

 .الدعوى 
 ..........ويجوز في المواد المستعجلة  -٢

 .وتحفظ المسودة المشتملة علي منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى  -٣

 . بطالن الحكم ٢ ، ١ويترتب علي مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين  -٤

 ت القانون علي أن  من ذا١٣٠كما نصت املادة 
يجـــب أن يبـــين فـــي الحكـــم المحكمـــة التـــي أصـــدرته وتـــاريخ إصـــداره ومكـــان وقـــوع القضـــية  -١

وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضـورا النطـق بـه وعضـو النيابـة 
العامة الذي أبدي رأيه في القضية إن كان وأسـماء الخصـوم وألقـابهم وصـفاتهم ومـوطن كـل 

 . أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم منهم



٢٥٦ 

 

كمــــا يجــــب أن يشــــتمل الحكــــم علــــي عــــرض مجمــــل لوقــــائع الــــدعوى ثــــم طلبــــات الخصــــوم  -٢
 وخالصة 

 .موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه 

والقصــــور ـفــــي أســــباب الحـكــــم الواقعيــــة واـلــــنقص أو الخطــــأ الجســـــيم فــــي أســـــماء الخصـــــوم  -٣
 .هم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم وصفات

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجـالء أنـه جـاء  

 :معيبا بالقصور المبطل في التسبيب وذلك في عدة أوجه نوضحها فيما يلي 

 الوجه األول 

 شـاب احلكـم الطعـني يف عـدم اسـتظهاره وبيانـه لألدلـة التـي قصور 

اعتنقها يف إثبات ما زعمته الشركة املستأنف ضدها مـن أنهـا وقعـت 

 فريسة إكراه وتهديد وابتزاز من املستأنف 
 حيث تواترت أحكام حمكمة النقض املصرية علي أن 

يســتخلص منهـا مـا ـقـال إذا كانـت وقـائع الـدعوى الـتـي سـردها الحكـم ـلـيس فيهـا مـا يصـح أن  -١
 .به الحكم فإنه يكون قاصرا ومعيبا متعينا نقضه 

 )٢٢/٣/١٩٤٥ ق جلسة ١٤ لسنة ٩٥الطعين رقم (
إذا كانت أسباب الحكم ال يستبين منهـا وجـه الـرأي الـذي أخـذت بـه المحكمـة وجعلتـه أسـاس  -٢

ابه ومنطوقـه قضائها فهذا اإلبهام يعيب الحكم وكـذلك يعيـب الحكـم انعـدام االرتبـاط بـين أسـب
 .بحيث ال تؤدي األسباب إلي النتيجة التي انتهي إليها 

 )٢١/١/١٩٤٣ ق جلسة ١٢ لسنة ٢٦الطعن رقم (
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قـد محصـت األدلـة  -٣

مـا تـري التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلـي 
 .أنه الواقع فيها 

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

 



٢٥٧ 

 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيـق جملـة األصـول واألحكـام القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وعلـي  

 .أوراق االدعاء الماثل برمته يتضح وبجالء مدي القصور المبطل الذي عاب الحكم الطعين 

 فالثابت 
لشـــركة المســـتأنف ضـــدها لـــم تـــدع أن المســـتأنف قـــد تحصـــل منهـــا علـــي األمـــوال محـــل أن ا 

 .التداعي بدون سبب أو مبرر وسكتت 

 بل أنها عللت 
بعـدما مـارس عليهـا ) التـي قاربـت الثمـاني مليـون درهـم(منحها للمستأنف هذه المبالغ الطائلة  

 .ٕضغط واكراه وتهديد 

 )علي حد وصف الشركة(مستغال يف ذلك 
 .سلطاته بوصفه استشاري للمشروع الذي تقوم هذه الشركة بتنفيذه 

 وعلي الرغم من ذلك 

فقد عجزت هذه الشركة عن إثبات كيفية قيام املستأنف بهذا اإلكـراه وذلـك التهديـد 

 كما عجزت عن إثبات أن للمستأنف مثة سلطات علي املشروع القائمة بتنفيذه 
ـبــإقرار الشـــركة المســـتأنف ضـــدها وشـــهودها .. وراق وكـــان الثاـبــت مـــن األ.. ـفــإذا كـــان ذـلــك 

 :الحقائق اآلتية 

 :احلقيقة األويل 
أن المستأنف ليس المهندس االستشاري للمشروع الذي تقوم الشركة المستأنف ضدها بتنفيـذه 

 .....(.....) .ٕوانما المهندس االستشاري لهذا المشروع هو ا

 :احلقيقة الثانية 
كـمــــا زعمــــت بهتانــــا الشـــــركة ( بمكـتــــب االستشــــاري أنــــف الــــذكر لــــيس شــــريكاأن المســــتأنف  

ٕوانما هو مهندس معماري يعمـل لـدي هـذا المكتـب كموظـف عـادي وال حتـى يقـوم ) المستأنف ضدها
 / .... .حيث أن مدير هذا المكتب هو السيد المهندس .. بإدارته 

 

 



٢٥٨ 

 

 :احلقيقة الثالثة 
بتنفـيـذه الشــركة المســتأنف ضــدها ـمـن قرـيـب أن المســتأنف ال عالـقـة ـلـه بالمشــروع اـلـذي تـقـوم  
ذـلـك أن المكـتـب االستشــاري اـلـذي يعمــل لدـيـه ويـتـولى اإلشــراف عـلـي المشــروع ـلـم يكـلـف .. أو بعـيـد 

لمتابعـة المشـروع ) لـيس مـن بيـنهم المسـتأنف(بل كلف أربعـة مـن المهندسـين .. تماما بهذا المشروع 
 /  السيد المهندس                 / السيد المهندس :  عن كثب وهم 

 /                 السيد المهندس   /          السيد المهندس 

 .األمر الذي يقطع بانتفاء ثمة صلة أو سلطان للمستأنف علي المشروع المذكور 

 احلقيقة الرابعة 
بل أن هناك طاقم فني هندسـي كامـل معـين مـن قبـل مالـك المشـروع .. ليس ما تقدم فحسب  

 :وغير خاضع إلشراف المكتب االستشاري وهذا الطاقم مكون من  .. لإلشراف عليه
 /  السيد المهندس  -
 /  السيد المهندس  -

 /  السيد المهندس  -

ثمـة شـكوى مـن المكتـب االستشـاري أو ) الشـركة المسـتأنف ضـدها (وهذا يعني أنه إذا كان للمقـاول 
لطــاقم الهندســي الـتـابع ـلـه ســالف مــن اليســير جــدا علـيـه عرضــها عـلـي الماـلـك أو ا.. أي ممــن يمثـلـه 

 .الذكر 

 ملا كان ذلك 
وحـيـث أن كاـفـة الحـقـائق المــذكورة ســلفا ثابـتـة ـفـي أوراق الـتـداعي ومــن أـقـوال شــاهدي الشــركة 

وحـيـث أن هــذه الحـقـائق تقطــع بانتـفـاء صــلة المســتأنف بالمشــروع وانـعـدام وجــود .. المسـتأنف ضــدها 
 المسـتأنف ضـدها األمـر الـذي يقطـع بـزور وبهتـان ثمة سلطان أو سلطات لـه عليـه أو علـي الشـركة

ذلـك .. ما تزعمه الشـركة مـن أنهـا منحـت المسـتأنف المبـالغ محـل التـداعي بعـد إكراهـه وتهديـده لهـا 
 .أنها لم تقم ثمة دليل علي هذه المزاعم 

 بل علي العكس 
اه أو تهدـيـد أو فـقـد قامــت اـلـدالئل الثابـتـة فــي الحـقـائق أنـفـة البـيـان عـلـي انعــدام وجــود ثمــة إكــر 
 .ابتزاز 
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 ملا كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اعتنق وجهة نظر الشركة المستأنف ضدها المرسلة المنعدمـة الـدليل  

وقضي بإلزام المستأنف برد المبالغ محل التـداعي دون اسـتظهار الـدالئل والركـائز التـي عـول عليهـا 
 .في ثبوت اإلكراه والتهديد في حق المستأنف 

 ذا احلكم وحبق فإن ه
 .يكون قاصرا في تسبيبه قصورا ينحدر به إلي حد البطالن  

 الوجه الثاني 

قصور عاب احلكم الطعني يف عدم بيانه األسباب التي جعلـت حمكمـة  

أول درجة تطرح دفاع املسـتأنف جانبـا ومـا أكـده باملسـتندات مـن أن 

ت مقابـل تلقيه املبالغ حمل التداعي من الشركة املستأنف ضدها كانـ

أعمال وتصميمات ودراسات جدوى وغريها من األعمـال وكـان حيصـل 

 .علي هذه املبالغ كأتعاب 
 فالثابت تواتر أحكام حمكمة النقض علي أن 

طراح مــا ال تــري األخــذ بــه محلــه أن ااســتقالل محكمــة الموضــوع بتقــدير القــرائن القانونيــة وبــ 
أن مــن الحكــم أن المحكمــة لــم تطلــع علــي تلــك تكــون قــد اطلعــت عليهــا وأخضــعتها لتقــديرها فــإذا بــ

 .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  

..  هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا وـمـؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتـهـي إليـهـا الحـكـم قضــاء هــذه المحكـمـة إال إذا ـكـان
بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا 
الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة بمــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 . مرافعات ١٧٨
 )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض (



٢٦٠ 

 

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

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

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

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

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن المستأنف منذ بدايـة االدعـاء الماثـل وفجـر التقاضـي فيـه تمسـك بـأن المبـالغ 

مـا هـي إال أتعـاب ألعمـال قـام بهـا لصـالح هـذه .. التي تحصل عليها من الشركة المستأنف ضـدها 
وال صــــلة للمكـتـــب .. الشـــركة وال تتصــــل بالمشـــروع الـتـــي تقـــوم الشــــركة بتنفـيـــذه مـــن قرـيـــب أو بعيـــد 

 :وأقام علي ذلك عدة دالئل هي .. االستشاري الذي يعمل لديه بهذه المبالغ 

 الدليل األول 
ومصـــرح ـلــه القـيــام بأعمـــال ....... أن المســـتأنف هـــو مهـنــدس معمـــاري يعمـــل ـلــدي مكـتــب ا 

وهــو مــا قــد كــان حيــث أن المبــالغ التــي تحصــل عليهــا مــن الشــركة المســتأنف .. خاصــة للشــركات 
 .ضدها كانت لقاء أعمال قام بها لصالح هذه الشركة 

 الدليل الثاني 
أي قبـل بدايـة المشـروع محـل .... أن عالقة المستأنف بالشركة المستأنف ضدها ترجع لعام  

م بالعديــد مــن التصــميمات ودراســات الجــدوى وســبق لــه وأن قــا.. التــداعي بــأكثر مــن ثــالث ســنوات 
التـي يتقاضـى عليهـا أتعـاب بشـكل مسـتقل تمامـا عـن .. وغيرها من األعمال واالستشارات الهندسـية 

 .المشروع المشار إليه سلفا 

 الدليل الثالث 
يتضــح أن المســتأنف ال .. مــن خــالل أوراق الــدعوى وأقــوال شــهود المســتأنف ضــدها ذاتهــم  

شـــروع محـــل التـــداعي وال ســـلطان وال ســـلطات لـــه عليـــه أو علـــي الشـــركة المســـتأنف عالقـــة لـــه بالم
 !! .فلماذا يحصل علي أموال بشأن هذا المشروع ؟.. ضدها 
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 الدليل الرابع 
 ـفــي -/-/-أن اســـتالم الشـــركة المســـتأنف ضـــدها للمشـــروع تمهـيــدا لـبــدء تنفـيــذه ـكــان بـتــاريخ  

تـدأة والمتحصـل عليهـا المسـتأنف أولهمـا كـان بتـاريخ حين أن الشيكات المسطرة بالئحـة الـدعوى المب
 .وقبل استالم الشركة للمشروع ..  أي بعد توقيع عقد المقاولة -/-/- والثاني كان بتاريخ -/-/-

 فكيف يتأتى القول 
ـبـــأن الشــــركة كاـنـــت تمــــنح المســــتأنف ضــــده المـبـــالغ لتيســــير العمــــل بالمشــــروع وعــــدم وضــــع  

 !!!.األرض ولم تكن قامت بثمة أعمال فيها ؟؟؟العراقيل حال كونها لم تستلم 

 وهل يعقل 
 دون أن – قبل البدء في المشـروع -أن تدفع الشركة المستأنف ضدها خمسة ماليين درهم   

 !!.تحصل علي مقابل هذا المبلغ الطائل ؟

 الدليل اخلامس 
 األوراق تـقـــدم المســــتأنف إـلـــي الســــيد الخبـيـــر المنـتـــدب أمــــام محكمــــة أول درجــــة بالعدـيـــد مــــن 

إال أنـــه .. والمســـتندات الـتــي تؤكـــد وجـــود ســـابقة أعمـــال فيمـــا بيـنــه وبـــين الشـــركة المســـتأنف ضـــدها 
 .طرحها دون مبرر وهكذا فعلت المحكمة الطعين حكمها 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل كافة الدالئل سالفة الذكر أنها كفيلـة بهـدم عمـاد الـدعوى المبتـداة مـن  
 .أساسها 

 لك ومع ذ
ـلـم تعــن محكمــة أول درجــة ـبـالرد عـلـي كافــة هــذه اـلـدالئل وتجاهلتهــا وهــو األمــر اـلـذي يعيــب  

 .حكمها بالقصور الذي يصل إلي حد البطالن الموجب لإللغاء 
 

 ملا كان ذلك 
ومـــن جمـلــة األســـباب المشـــار إليهـــا ســـلفا وغيرهـــا ممـــا ســـوف يتشـــرف المســـتأنف بإيضـــاحها  

فإنـــه يطعـــن علـــي الحكـــم المتقـــدم الـــذكر بطريـــق االســـتئناف .. فوية بمـــذكرات الـــدفاع والمرافعـــة الشـــ
 .الماثل
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 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول االستئناف شكال حيث أنه قدم في الميعاد : أوال 

والقضـاء مجـددا بـرفض الـدعوى المبتـدأة .. في الموضوع بإلغاء الحكم المسـتأنف : ثانيا 

المســـتأنف ضـــدها بالرســـوم والمصـــاريف وأتعـــاب المحامـــاة عـــن الشـــركة ع إـلــزام مـــ

 .درجتي التقاضي 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،

 وكيل المستأنف         

 /     المحامي                           
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 بتداءا بطلبات مؤداها كما يلي والتي أقامها املدعي ا
بندب خبير متخصص في مجال األسهم تكون مهمته اإلطالع علي القضاء 

لدي سوق أبو ظبي لألوراق ..... كافة التداوالت التي جرت علي سهم شركة 

 ومدي صحة اإلفصاح الذي قام -/-/- إلي -/-/-المالية في الفترة ما بين 

وتاريخ علم المدعي عليه بالخسارة التي به المدعي عليه األول من عدمه ، 

أفصح عنها ومدي صحة اإلفصاح وما نتج عن تلك االفصاحات من تداوالت 

وحجمها واالستفادة منها بواسطة المدعي عليه من عدمه ..... بسهم شركة 

مقارنة مع علم المدعي عليه بالخسارة التي أفصح عنها إن وجدت ، ومدي 

م بها المدعي عليه واتساقها مع قانون هيئة صحة هذه التداوالت التي قا

األوراق المالية والسلع وكذلك مدي التزام المدعي عليه بما تفرضه عليه 

القوانين المعمول بها لدي السوق من فترات حظر تداول لألفراد المطلعين علي 

المعلومات الجوهرية للشركة ، وما لحق المدعي من خسارة وما فاته من 

ح للخبرة باالنتقال إلي سوق أبو ظبي لألوراق المالية وهيئة كسب مع التصري

أبو ظبي لألوراق المالية والسلع ، إضافة إلي مكتب شركة فوكس لتدقيق 

 . الخ ........... الحسابات 
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  -/-/-ثم عاد املدعي أثناء تداول الدعوى وحتديدا جبلسة 

 لبات املار ذكرها وقدم مذكرة بدفاعه تضاربت يف طلباتها مع تلك الط

 حيث جاء باملذكرة ما يلي 

في الفترة الواقعـة .. ………القضاء بندب خبير متخصص 
 .الخ. ………-/-/-وحتى تاريخ .... ما بين بداية 
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 بفــرض –هــل أجبــره أي شــخص أو المــدعي علــيهم علــي البيــع  -

 . حال هبوط السعر ؟؟–حدوثه 

وما هي صلة المدعي عليهم بما يزعمه المدعي وهبوط سعر  -

فتلك هي بورصة سوق المال ما بين هبوط وارتفاع في (السهم 

 .؟؟ ) دقيقة عن أخري
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ارتفع سعر األسهم فلو كان األمر معكوسا و.. واألهم من ذلك  -

فهل سيعود إلي المدعي عليهم .. وحقق المدعي أرباحا طائلة 

 !.ليشكرهم أو يكافئهم علي ذلك ؟
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���H/�א�����	א�و�.�א�����	��Mא�������C��
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���"�9ذא�Mط��-���..�,ذא���אد��%��ق���	������	�Mذא�%�ق�,�	��

�.א�/M<!�א�ذ������%�ل����و���-��وא#�

وبالبناء علي جملة األباطيل المرتلة من المدعي التي .. لما كان ذلك 

.. ال رابط بينها ، وال سند لها ، وال دليل عليها ، وال مستند يعضدها 

عواه الراهنة التي جاءت مدفوعة بالعديد من الدفوع الشكلية فقد أقام د

وذلك كله علي النحو الذي نتشرف .. والموضوعية ، التي تنال منها 

 :ببيانه تفصيال وتأصيال في دفاعنا التالي 
��ع�وא�د"وع�א�د"���	

��&�وא��و1و��&�א��!���	ل��ن�א�د�و�8א��א�3&��א�/

 

 والصادر عـن املـدعي – الذي ال يقبل اإلنكار –ضائي الصريح فإنه نفاذا لإلقرار الق: أوال 

ذاته واملمهور بتوقيعه والثابت من خالله القطع بـرباءة ذمـة املـدعي علـيهم 

وشركائهم جتاه املدعي ، وعدم أحقيته يف إقامة الـدعوى الراهنـة ضـدهم فـإن 

 هذا االدعاء يكون معدوم السند مبا يستلزم رفضه  

  من قانون اإلثبات املدني علي أن ٥١املادة فقد نصت .. بداية 
ويكـون اإلقـرار قضـائيا إذا .. اإلقرار هو إخبار اإلنسان عـن حـق عليـه لألخـر 

اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السـير 

 .في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

جلس القضاء أو بصدد نزاع ويكون اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير م

�.أثير في دعوى أخري

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

 .فيما أقر به 
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  علي أن ٥٣كما نصت املادة 

  المقر وال يقبل منه الرجوع فيه اإلقرار القضائي حجة علي 
 صوص استقرت أحكام التمييز علي أن ويف هذا اخل

 �������iد��	א����EBKg��#�p���'������Dא��-�!�Tن�א@%�!א,��5&��������٥١א	K!,�وV@ن�א&���%�"�#�
�,�א@���ن��S¤�������p!�و=)&ن�Q%!א,*�%Q���8�Bذא�©�T#�م�����א�VT�_��BK���_�א���}�������������SQ

�����������������iد��:�����K�����3-א�א@%�!א,�،�و�5-א�א@%�!א,�وK�$�	א���&�6א�Lن�=$����������#���٥٣&���Kذא'�א��"
�����C#���א�!H&ع�K=�Yא�$)��و�'�V@א�����%�{��!K	א�E����l�.�

 )١١/٨/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

 وقضت كذلك بأن 
اإلقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها 

ة بهذه الواقعة وأن هذا عليه ، وذلك في أثناء السير في الدعوى المتعلق

 اإلقرار يعتبر حجة علي المقر ال يقبل منه الرجوع فيه ، وأن المرء ملزم بإقراره 

 )٦/٥/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٤ لسنة ٢٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

��א��-�!����T�Eو,אق�א����אع�������������� ;�T���8�BKوא�����&��Kא�<�א�&uא[>&ل�وא����X�p�wو��
��CV�	..�א����	א��S]א�E�������23و�������E���	א�"#��#�K	א'�א���..���>�ug�¦وא��)�����:$g���#

��i!%&��	א���pوT%���م���)�א	�������E��������8�;SQ�Eא�����א�):����D����%ن������E����	ن�אT�"��#
��...�א���&�6,�2%����....�E���M,�N�..�23����E��	א��+.�

 وذلك بذات املزاعم واألباطيل التي يرتلها يف دعواه الراهنة

  مماثلة للطلبات احلالية حيث كانت طلباته كالتايلكما جاءت طلباته فيها

���"!���	ل�א2�9מ��aط:ع���!��	"&�א��دאو�.�א��!����.����!��������������Mد���
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  -/-/-وبالفعل متت املقابلة واملناقشة بتاريخ 
و����מ�א����د�!�������	�
���دמ��%�����-�"��!�,�	���&����� �א���د�و�8،�و�ن�א����د�!������9מ���


�Pאد��-�����ذ� �"��د���	מ�����..�و/��	�9מ���
���ن�א�<��&���ن��زא���-�،�و�
����8א�ذ��&���	�3-������������������

�:א�%���
�%����א��7א��א��	�!���طو�-�

 ٕإقرار وسند مخالصة وابراء ذمة 

إقـرار (.....) ، مصـري الجنسـية وأحمـل هويـة رقـم / ....أقر أنا الموقـع أدنـاه 

 :نهائيا وباتا غير قابل للنقض أو الرجوع عنه ، باألتي 

ي تجــاري كلــ.... لســنة ....  بــأنني قمــت برفــع دعــوى قضــائية بــرقم -١

والمقامة مني أمام محكمة أبو ظبـي االبتدائيـة المرفوعـة ضـد كـل مـن 

مســــاهمة عامــــة ..... وشــــركة ) ســــعودي الجنســــية/ ..... (الســــيد

" ويشــــار إلـيـــه فيـمـــا بـعـــد ـبــــ (كـمـــدعي عليـهـــا ) إماراتـيـــة الجنســــية(

 ") .القضية

 بأنني التزم بالتنازل وتسوية القضية بمحكمة أبو ظبـي االبتدائيـة وأي -٢

و شكوى لدي أي جهة سواء هيئـة األوراق الماليـة والسـلع أو دعوى أ

غيرها تخص موضوع القضية وطلب إصدار حكم بتنـازلي عنهـا وأبـرئ 

 .ذمة المدعي عليها 
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 أقبل علي نحو شامل وعام ومطلق وبات بتنازلي عـن القضـية ويعتبـر -٣

تـنـازلي نـهـائي وشــامل وـعـام ومطـلـق وـبـات ال رجـعـه فـيـه ـفـي مواجـهـة 

ويشــار إـلـيهم (وـمـدرائهما والشــركاء فيـهـا ..... وشــركة .... / .الســيد 

وتسـقط أيـة حقـوق سـابقة أو حاليـة ") المـدعي عليهمـا " فيما بعـد بــ 

 .أو مستقبلية تتعلق بالقضية وموضوعها إسقاطا نهائيا ال رجعه فيه 

ــة تجـــاه الســـيد -٤ ــي أي حقـــوق أو مطالبـــات مالـي ــيس ـل ــه ـل / .....  بأـن

ق بالقضـية مهمـا كانـت طبيعتهـا أو قيمتهـا أو فيما يتعلـ..... وشركة 

سبب نشوئها أو نوعها أو مصدرها سواء في الماضـي أو الحاضـر أو 

 .المستقبل 

والمدراء والموظفين والمسئولين ..... وشركة / .....  أبرئ ذمة السيد -٥

فيهــا إبــراء عامــا وشــامال ومطلقــا ونهائيــا وباتــا عــن أيــة حقــوق أو 

عاوى أو ادعاءات أو مطالبات تتعلق بالقضـية مطالبات أو مبالغ أو د

ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة وســواء كانــت فــي الماضــي أو 

 .الحاضر أو المستقبل 

 لن أقوم بإقامة أي دعاوى أو مطالبات أو اتخـاذ أي إجـراءات قانونيـة -٦

وال ضــد موظفيهــا أو ..... وشــركه / ..... مــن أي نــوع تجــاه الســيد 

ولين فيـهــا أو أي ـمــن الـعــاملين ـلــديها فيـمــا يتعـلــق مــدرائها أو المـســئ

بالقضية مسقط من اآلن أية حقوق لي فـي ذلـك أو فـي التمسـك بأيـة 

 . دفوع قانونية 

ـــزم بتعــــويض الســــيد -٧ ـــأنني الـت وموظفيهــــا أو ..... وشــــركة / .....  ـب

سـواء مباشـرة (مدرائها أو المسئولين فيها عـن أيـة أضـرار أو خسـائر 

 .تلحق بها جراء مخالفتنا ألحكام هذا اإلقرار قد ) أو غير مباشرة

ـرار ، فإـنـه يعـلـن ويـقـر -٨ ـة أحـكـام وارده ـفـي هــذا اإلـق  عـلـي اـلـرغم مــن أـي

") المـدعي" ويشار إليـه فيمـا بعـد بــ (هشام عبد الحليم عامر / السيد 

بعدم القيام بأي أمـر مـن شـأنه ترتيـب أيـة منازعـات أو التزامـات علـي 

، ويتعهد ويتحمل أية مسئولية أو أضـرار المدعي عليهما من أي نوع 
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أو خسائر قـد تنشـأ عـن أيـة التزامـات يخـص موضـوع القضـية بسـببه 

ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وأنــه يتحمــل كافــة األضــرار أو 

الخسـائر المباـشـرة أو غـيـر المباـشـرة التـي ـقـد تلـحـق بالـمـدعي عليهـمـا 

لقضـية أو في حالة قيامه بأي شكوى أو رفـع قضـية تخـص موضـوع ا

 .الشكوى المتنازل عنها 

 أقــر علــي اعتبــار كافــة المنازعــات والمطالبــات ضــد المــدعي عليهمــا -٩

ـق وبــات ال  ـازل عنهــا بشــكل نهــائي وشــامل وعــام ومطـل ـة ومتـن منتهـي

رجـعـه فيـهـا وأعـلـن بإســقاط أـيـة حـقـوق ســابقة أو حالـيـة أو مســتقبلية 

 .تتعلق بالقضية إسقاطا نهائيا ال رجعه فيه 

                                                 المقر بما فيه         

        

  واجلدير بالذكر

شــــاهدين .. أنــــه قــــد شــــهد علــــي هــــذا اإلقــــرار الصــــريح  
 ..... .، / ..... هما
���	מ��%���&��
�و������..����	������!����� ....����&��� ....و"!�����&���دאول�א��د�و����8מ����������..�3ذא�� 
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 حكمت احملكمة 

����=,���/	�������#��Tא�����&�6،�و�L��#&��/����E����	א�¨!��g�'���V��
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  ذلك انك ملا 
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%���rxא�����زل���"�������%�&ل�א	����E8��3��C(�)��Eو���������:يتضح أوال �
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����23و!U������p��Y��I���8�3��238אYد��_�T�Y����2�3K��Lو��������������

�9K��#.�

��د����و����3$g�����+�6א	���:ويتـضـح ثالـثـا ���:u������#�%Qم����$��E�
�M!ST�i!#5-א�א�/�د��L�238��!U�23و����E��	א.�
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��ل�����א�Hو�����*و���ل�����..�א�%	����&������ �و��3و����	�������زמ����ن��دא���&��..�
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ات موضـوع إن ذ.. فـإن الثابـت مـن خـالل الـدفع السـابق ..ويف سياق متصل : ثانيا 

الدعوى الراهنة ، قـد طـرح علـي عدالـة احملكمـة مـن خـالل الـدعوى السـابقة 

 جتاري كلي أبو ظبي، وقد قضي فيهـا حبكـم نهـائي بـات ٢٠١٦ لسنة .....رقم 

بإثبات إقـرار املـدعي بـرتك  اخلصـومة وتنازلـه عنهـا ، مبـا ال جيـوز حبـال مـن 

يـه النتهـاء أمـره حبكـم األحوال مناقشة هذا األمـر مـرة أخـري أو التناضـل ف

 .نهائي بات حاز قوة األمر املقضي 

  من قانون اإلثبات علي أن ٤٩فقد نصت املادة 
األحـكـام الـتـي حــازت حجـيـة األـمـر المقضــي تـكـون حجــة فيـمـا فصــلت فـيـه ـمـن 

الخصــومة ، وال يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه القرينــة ولكــن ال تكــون لتلــك 

م ـبـين الخصــوم أنفســهم دونـمـا أن تتغـيـر األحـكـام هــذه الحجـيـة إال ـفـي ـنـزاع ـقـا

 .صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا 

 .وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 
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 فقد استقرت أحكام التمييز علي أن 

�������������iد��	א����EBKg��#�p���'�٤٩��������Lא	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��وV@ن�א&���%�"�#�
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��#"������3K�$����3�;��_�K�g�{�م�א�$��lF3-*�א��-S�gن�T��3م����.�
 )١٣/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٠١الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

حجية األحكام تعلو علي اعتبارات النظام العـام وتقضـي بهـا  

المحكمة مـن تلقـاء نفسـها متـى تـوافرت شـروطها ولـو لـم يثيرهـا 
 .أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن 

 )٧/١/٢٠١٤ح جلسة . أ ٢٠١٣ لسنة ١٢٠الطعن رقم (

 ضي بأن وكذلك ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحجية المقررة للحكم القضائي ، أن 
يكون حكما قطعيا ، وهو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء 

منه أو في مسألة متفرعة عنه ، بفصل حاسم ال رجوع فيه من جانب المحكمة 
قد فصل فيه بين الخصوم التي أصدرته وأنه ال حجية للحكم إال فيما يكون 

أنفسهم وبصفاتهم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في 
 .األسباب التي ال يقوم منطوق الحكم بدونها 

 )١٩/١١/٢٠١٣ عمال جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٤٨الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

��ن�ذא.����%��&�א�%�מ�א��	��&��ن�,�	د��ط��Vא��زאع�"!�ذא.�א���*�&�א���1!�"������������9 �	
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 )٧/١/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٢٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
الـدعوى بـأن المـدعي قـد سـبق لـه وأن أقـام .. سـلفا لعدالـة الهيئـة المـوقرة وكنا قد أوضحنا 

بـذات موضـوع وسـبب الـدعوى الراهنـة ، وعلـي ذات .. تجاري كلي أبو ظبـي .... لسنة ..... رقم 

 .خصومها تقريبا 

 خصيا أمام عدالة احملكمة وأقر بتنازله عن الدعوىوحيث مثل ش

 وأنه يرتك اخلصومة فيها ضد املدعي عليهم 

�א�-�Mא�����9S�"#�OjوT%!�������−/−/−وذ����$��#����ن�%��و%�E���rא@%!א,�א	�,¼����������
���9(��א_�iذ#��א	���23�����Eو�U!���238و����T=����زل���"���>�:����������������������8�3��23K���#و�Y����(

����Y��I&ز��&د�i,&<�M����3��Q��g#"�א�/&,�وj��!K=���T¨�א#&/|.�

 وقد وافق املدعي عليهم آنذاك علي هذا الصلح وترك اخلصومة.. هذا 

  مبا يلي -/-/-جبلسة ) آنذاك(لذلك قضت عدالة احملكمة

بإثبــــات تــــرك المــــدعي للخصــــومة فــــي الــــدعوى وألزمتــــه �

  .بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة
 وهذا القضاء بال شك حيمل يف طياته 


	�	�"!���*�&��و��3&�،�و3!��د���%��&�א��د�!�"�!�ط�
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�����س�א����1	H(,����א�א�<����%	��(�
���א��Hذ���&�א������!������9מ�،�و����-�����س����3	 ��
�%���وق�


�9מ��و��
��ل��/����	�9מ�����..���C����&و���>M���-%-�و������	ز���-�و�<��	��
���ذ� �"���د�א�������

�.א��د�!����9מ�

 

 



٢٧٦ 

 

 هذا التنازل والرتك ) بهيئة سابقة(وحيث قبلت عدالة احملكمة 

 فقد أثبتته يف احلكم نهائي بات حاز حجية قاطعة بني اخلصوم 

 الطرفني يف موضوع النزاع وسببه ، مبا ميتنع علي أيا من 

���������������������_��BKم�א���#T�M!�ST�i!�#������C�+��وא����)%��:�����!x5-א�א���אع�و�i,�VQ�iود�$#�..
�������������������EBK	א[#!�א�i&%ز����>g���E8�3��2(������C/;א���K������وذ��..��������gن�Tو��:��DY

���E���&�$gא��{�م�א�$�م�������lFא�..�����و�GH&��=��#�&5א��BK_��$�م�H&אز��{!�א����&�6א�!א5��
��K������3���C/;א��

انقطاع اخلصومة وزواهلا بني طريف التداعي وذلك مبجرد توقيع املـدعي علـي : ثالثا 

 الذي أقر من خالله برباءة ذمة املدعي علـيهم وشـركائهم -/-/-الصلح املؤرخ 

جتاهه ، وأنه بات ال حق له حياهلم ، مبا تعهد معـه بـرتك اخلصـومة معهـم ، 

  أو مستقبال وعدم العودة إليها ألي سبب حاال

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٧٢٢فقد نصت املادة .. بداية 

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصـومة بـين المتصـالحين  

 .بالتراضي 
  من ذات القانون علي أن ٧٢٧/١كما نصت املادة 

يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعي عليه أو انكرها أو سكت ولم 

 ا إقرارا وال إنكارا  يبد فيه

  علي أن ٧٣٠ونصت املادة 

وKD&ط�=�E���Ggjא�/���א���Kل���pא	/�.��E�Qא��ل�א	/�.������،� −١
�.���Kא�-�M��ن�~�Cא���אع�

٢− �������و�Y=�&غ�[=T��:3و��&,���V#"��$�*�א�!H&ع�!w���#��#���/و=)&ن�א� 
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  علي أن ٧٤١وأيضا نصت املادة 

ــي المـــادتين مراعـــاة مـــا وردمـــع   يحســـم ) ٧٣٥ ، ٧٣٤( ـف

الصلح النزاع نهائيـا فـال تسـمع بعـده دعـوى المـدعي ، ولـو أقـام 
 .بينه علي ما ادعاه أو علي سبق إقرار المنكر به 

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ٧٩ويف هذا الصدد قررت املادة 
 ، إثبات ما للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى

اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع عليه منهم أو من وكالئهم المفوض 

لهم بذلك ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق االتفاق المكتوب 

بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة 

 .المقررة لتسليم صور األحكامالسند التنفيذي ، وتعطي صورته وفقا للقواعد 

 ومن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن .. هذا 

 �������iد�	א�/���،��:���9�Eو5&�=/�ق����E+�K٧٩א����..��#"�%��&ن�א@H!א_א'�א	����
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�8��،�و���������Y&א����w�D�GH&I���������p�=!w��������"�$wز�א�&���Yق���;gYא�E�����K=��/gن����E�
�.אT�O��P�DYو�א��:����

 )٨/١٠/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٧٣الطعن رقم (
 من قانون المعـامالت المدنيـة ٧٤١ ، ٧٣١ ، ٧٢٢وفقا لما تقضي به المواد 

أن الصلح عقـد يحسـم بـه الطرفـان نزاعـا قائمـا ، أو يتوقيـان بـه نزاعـا محـتمال 

ـل األخــر ، عــن طر ـه مــن حقــوق قـب ـزول كــل منهمــا عــن بعــض مــا يدعـي ـق ـن ـي

ويترتب علي عقد الصلح حسم النزاع نهائيا فـال تسـمع بعـده دعـوى ، ويقتصـر 

 .الصلح علي الحقوق التي تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرها 

 )٢٠/٣/٢٠١٢ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٢٤الطعن رقم (
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 من أحكامها كذلك أن 
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 )٢٧/٩/٢٠١١ تجاري جلسة ٢٠١١ لسنة ١٣٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 بند الثالث ال
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 كما أشتمل البند اخلامس
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 وأيضا نص البند السادس 
��������.	�
��د��	و�8�و��ط	���&��	�P
��!���9د�א��د�!�
*�-��ن���وמ�

�و�א�M	ذ����,��אHא.��	�و��&��ن������وع����	#�א���د�!�����9מ���������������

�و/��&�

�9	��و����و��9	��و�א��	���ن��د�9	��و��و$9�6	��و��د�א.....��..�

 ومما تقدم مجيعه يتأكد يقينا أن الصلح 

 املربم فيما بني طريف التداعي 

��rא���אع�و=�rwKא|/&#��،�و=K�D�������G�gj&ط����pא	�/��.������������������!=�E8�3����<�&5
و��5-א�א�/����������U�9��#����م�����)�..�Qذא��!+�����و��H&د*�א�����א_א��(א���-�M����ن�~�����9����אع����

E��:���..��M!ST�i!#���.������Y&ز����#$�ود*�,��rא���&�6א�!א5�

 وحيث خالف املدعي كافة ما تقدم 
ٕفإن ذلك يجزم بانعدام سند الدعوى الحالية واساءة المدعي الستعمال حق التقاضي وذلـك �

ـيهم  ـك أن الغــرض منهــا فقــط اإلضــرار بالمــدعي عـل وهــو مــا يســتوجب القضــاء .. فــي رفعهــا ذـل

 .برفضها 

عدم قبول الدعوى شكال لرفعهـا مـن غـري ذي صـفة ، حيـث مل يقـدم الدفع ب :بعا را

/ ى الراهنـة دعومن هذه الاملدعي مثة دليل علي انعقاد أي صفة أو مصلحة له 

من املدعي عليهم ، وال ما يفيد وجـود شرائه لثمة أسهم ما يفيد دم كما مل يق

 بل جاء سند هذا النزاع جمرد ..عالقة تعاقدية بينه وبني أيا من املدعي عليهم 

أقاويل مرسلة وشفوية ال يقابلها دليل  وليس عليها سند ، مبا تعجـز معـه عـن 

 .إثبات أي صفة أو مصلحة للمدعي وتكون جديرة بعدم القبول 

 ويف هذا املقام استقرت احملكمة االحتادية العليا علي أن 
  القضائية شرطان متالزمان من المقرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى

��T�¥��$Iن�T�p����E���Q�������gو�#!����� −١����&��%��7���/#����3$�Tن�g)��&ن��!א
E�&��%����������������!	و�אT�p�F�5-א�א��=�À�6&ض�#"�א���!qن�א�&(=�����

������������p�F���#��=&�$gو�T���א�$�وאن���r�א�Q�*!=!K���E�&��Kذא��&زع�����Tو��!
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�Gذ���و=��&T�Mن�g)&ن�א	/�7��#�د=���,!+�"#������.��Tو�Tد��
٢−i!U���و#�/�U���T��rن�g)&ن�5-*�א	/�7,�L�����I=$¥�א�/;

��ن����<�5-*�א�/;���"�א���&g�6$��אF)��2$�م�%&���..�א���&�6
 )٢٠/٤/١٩٩٣ق جلسة ١٤ لسنة ١٩٢المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 
1!�
-�א��	د��א�F	��&��ن���	�ون�א7���אHא.���א������"!��1	3�Hذ#�א��%��&�و��!��	���������

���&�و�/��و�&��������א��د��&�،�	��&%��>��-��"�-

ل����ط����و�د"������Cون��<�	%�����-����	����،�


�����O<��%&��������������1	#��ن�א��/�ع�و��C1	�د���<و��&���1!�
*ن����������C�"د�و�8و��ط�ن�و��د���،

�&%���>��	
א����!�����ود�����!�א����د�!��و���3!�א�6	���د��א�������&��–�"��!���3ذא�א�����	ل�–وא���<��ود�

�C"د�	
�.א����� �

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

 ملا كان ذلك 

���T�Gن���g&א�!���L,א���rא����&������������������6=!5&Hوط�!U�r+(!ع�%��و	ن�א��و�..������
�Cد�&א*���Kg�..א���������������������������r��,�L��..�&��6و#�"��5�2�5T-*�א�(�!وط�Tن�=)�&ن�����>�;��Tو�#/��7

���������..�وא�/;��#�E����#�Kא	/�7��D!#�2א���#�E��Q�±�K��'���Dد�&�6وא�>:�%T�&�����
�C���x��Tو�..��Y�"��¬����#�K#ن�&��(g����3�����<�א	������5�L���;��<�E-*�א	���א��2u=ن�Tدو�����

�9(U���&K#�{ن��&(g�Eو���������.=�&א�!�U��K��L!ط�א�/;
 وهذا عني ما حتقق يف الدعوى الراهنة 

 املدعي قد أقامها بزعم شرائه أسهم حيث أن 

 ورغم ذلك .. ختص املدعى عليها الثانية 

لم يقدم ثمة مستند واحـد يفيـد أنـه سـبق لـه وأن اشـتري أي 

 تاعهـا ، وماهيـة سـعرهاإب تـيأسهم تخص الشركة المذكورة ، وم

 بفرض صحة (قت الشراء ، وتطورات السعر حال تملكه لها و
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 ) .ذلك
  أنه قد أصابته خسائر من جراء شراء أسهم إذن كيف له أن يدعي

 دون أن يثبت هذا الشراء ابتداءا .. بسعر ثم باعها بسعر أقل 

 ! الشراء ثم البيع ثم حتديد ظروف ومالبسات تقديرهما ؟روماهية سع

.���دא��&�א��9��&�א���و��������..���ل��	���دמ����F��..������:��/�&و��
������X�8ن��3ذ#�א��د�و�


��	.�<��6&�א����د�!�"����	��ز����-��..�ول��
���د�	.�א��
��ول�"��9!���������6
��د��9	.�و�F,و��3و�

��:����..�����-�%��>��.	
F,מ�F�"�������������������� د�ذ����
���	��..���	��د���-�،��Fמ����מ�א���	�1ل��	�و��	�"���	�
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و�&��ط��	���..�������X�8د�و�	"$�&������..�و���س��دل����!�ذ�� ����..�"	7ط:ع����!�%	�
��ن����-�

��E1���!دא.�א�و%�د��א���د�&��ن�א��د����א%�و.���!�א���	9��

صورة ضوئية من ميزانية الشركة المدعي عليها الثانية للسنة المالية  -

  .-/-/-المنتهية في 

صــورة ـمـن تقرـيـر ســوق أـبـو ظـبـي ـلـألوراق المالـيـة عــن حرـكـة أســهم  -

 .الشركة المذكورة 

 .صورة خطاب مرسل من الشركة إلي سوق أبو ظبي لألوراق المالية  -

ونيـة لـيس لهـا أي حجيـة فـي إثبـات بعض قصاصات مـن مواقـع الكتر -

 أي شيء

�8��#"�א[و,אق��������..�	����ن�ذ�������&B5-*�א�/&,�א�������3#���=(�}����..�و�;!ض�>7�����
�pوא�23�DT�Mj�U»���א�(�!���و�������������������D����Tو�E���	א��;�<���;=��#�E�Q�.............���E��Q���#و

��������9D!#�*د�&א��;�7<�L�*!wD��¬����3و���..�ذ��$���¬p�����i!=��H�{אم��������$�Yل�&K����
��3$�,�L�E��	א����Tو�#/�7;<.�

�
�
�
�



٢٨٢ 

 

عجز املدعي عـن كما عدم قبول الدعوى لرفعها علي غري ذي صفة ، الدفع ب: خامسا 

املزعوم شرائها ، فكذلك أيضا عجز عـن إثبـات وجـود أي سهم لألإثبات شرائه 

، فلـيس صلة تربط املدعي عليهم باملزاعم واألباطيل املسطرة يف الئحة دعـواه 

هناك مثة عقود حمرره بينه وبني أيا من املدعي عليهم أو التزامات عليهم أو 

أن أيا منهم أوعز إليه بالشراء أو بالبيع أو وجود مثة سابق معرفة به ، وهو ما 

 .جيزم بعدم قبول الدعوى النعدام صفة املدعي عليهم 

  علي أن..  من قانون اإلجراءات املدنية ٩١حيث نصت املادة 
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حاله تكون عليها  -١

 .الدعوى

ٕواذا رأت المحكمة بأن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة المدعي  -٢

عليه قائم علي أساس سليم أجلت الدعوى إعالن ذي الصفة بناء 

 .علي طلب المدعي 

 ..........ٕواذا كانت الدعوى مرفوعة علي جهة حكومية  -٣

 يف هذا املقام فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن و

�Y���8�BKא�����א	�$�,T��3����Oن�א|/&#=,&�Dא���א��&K����K�א	K!,�و
��و�)"���=���3��:��i�8����3�����:�g�Y�،��=!}����Kgم������ع��"�#/�7
��א	�����א	���زع���������3K�K���38&+�Eن�و?�د���&��K��5א�!K=��$;�#

T��x!א���3و�)�2א���K&ن��(����3وT��#�&5��*�د�D&,�دو���א@#�,א'�א�$!��
�iد�	א������/�T����i�7�	٤١א�T�:��E+�Kא���pن���:+�"����#�

���L#${�2א��ول��,�K	א�{g�Dא����g,!%��#ددא�!#�C�<T�M,&�Dد
�C;(g�¦א�����D&א��*,���5-א�א���Q�C(��pFن�������;��"#�i!<�$	א

��=�À��3%��&���و,د���r�:�=�¦א���אKF&ق�وאF!=�'�א�$�#��وא|�>
����H����,א'�وא+7��L�,!%�,&�Dن�א��T��ذ��Mא�$�وאن������3و#�د

�E$�wא����+�%�E�Q�_&lא���Lد�!��C��p�. 
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 )١٥/٤/٢٠١٢ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٠٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن منـاط الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى النعـدام ة  وعلي ما جري به قضـاء هـذه المحكمـالمقرر 

 وأن الصــفة هــو أن يكــون فــي األحــوال التــي ينكــر الخصــم صــفة خصــمه أو ينفــي هــو صــفته
 التي تستقل بتقـديرها محكمـة الموضـوع دون أمور الواقعاستخالص توافر الصفة من عدمه هو من 

سباب سـائغة مسـتمدة ممـا لـه أقامت قضاءها علي أرقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز متـي 

وأن توافر أو عـدم تـوافر الصـفة أصله الثابت في األوراق ويكفي لحمل قضاؤه في هذا الخصـوص 

ـدعوى كشــرط لقبولهــا ـه  وكــذا تفســير العقــود والشــروط المختـلـف عليهــا – ـفـي اـل هــو ممــا تســتقل ـب

األوراق والتزمـت  فـي محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابـت
عـنــــد تفســـــيرها للعـقــــود والشـــــروط وعباراتـهــــا الواصـــــفة وـبــــأن قصـــــد أصـــــحاب الشـــــأن فيـهــــا وظـــــروف 

 .ومالبسات تحريرها وطبيعة المعاملة المتعلقة بها 
 )١٦/١٢/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٥٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ظاهرا انعقـاد أكثـر مـن وبتطبيقه علي أوراق الدعوى الراهنة يتجلى .. ومن جملة ما تقدم 

مسـئول أيـا مـن المـدعي علـيهم وأن .. دليل قاطع وجازم علـي أنهـا مقامـة علـي غيـر ذي صـفة 

 :وذلك علي النحو التالي .. عن المزاعم واألباطيل المرسلة المرتلة من المدعي 

   األول الدليل    
�����������	9��ن�א��د�!�ذא�-��د�����
*�-�א/����א2�9מ�א��!��ز�מ�/�א


��6ض�<�%&�ذ�� �����(�Mص�א�/��&�א��د�!����9	�א�F	��&������و��9	���(

�����������..��ن��وق��
و�$
!��Yو�אق�א��	���&��������M�9מ��������9�F	���Fل��

�.�Mص���	��ن�א�/��	.�

 وهذا يؤكد

أي ـمــن ـمــن .. أن الـمــدعي ـلــم يشـــتري األســـهم المزعوـمــة 

فما هو سـند المـدعي فـي القـول ..  بشكل مباشر ملمدعي عليها
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م وـهـذا يـجـزم بانفصــام صــفته! ـهـم ؟ حقبوـجـود ثـمـة مـسـئولية ـفـي

 .االدعاء الماثل عن 
   الثاني الدليل    

�د���1ن���..�מ��د�!�����9����ن�א���ن�א��د�!��מ��ز�מ��و��د�!��ن��������

�����-��
�����%��ق� ���%�-����-����-����������ل�������א����9מ����ن����Fن�/���א

����	�Mא��!!����������������V	�
�و���-��د��1ن��-��ن��ز��د�א������%����%��ق���

�&���!!.ط	

��T��ذ�������������&��Tق�&�D�"�#��38א!�U�2���=�¦�23א���D]א�Mj�Uא���%�E��	ن�אT�>V��%��
�����Tن��23�DTא�(�!���א	w!و�����9��������������z..�و��������T	�"�א	$��&م��������..��¿��¤و,אق�א	���

�%9���2�$g�Y�..���������±�!�gא�(!���א	��T���3�����3����Eو���"�9#�E�U�MT���3_������..�א�$�م����Yو
��Tو�א�T����3�����:8���Kو�����%�Eא	����5:������5�Mj��)#�������3-*�א[T�23��Dو���$8&�������5�!��)���..

�����#"�א	��T�,&/g�C�7ن�=)&ن���������Eو�������	א�"#�MT3����E��2����E���	م�א��#T���3$g��%�
����������iز=�د�L�C}=���Tو�T�23א���!$Dط�&��������..�Tو�+:"������م�5�hد�&�Hو�5&�#������م��$��م�و

��3����E��:����;<2�����E:5&3-א�א���אع�א����..����rא����&���I�،�������6=��,����م����������������=/��,
��;<�Mذ�{��E����3$�!����&%.�

  الثالث الدليل    
��-���!�א��6ض�א���د�!�
و��ود���F&�<�6&��و�<��&�
��ن�א�/���&���������������

"��P-���د���6Xل������..�א��د�!����9	�و
�ن��زא�מ�و�
	ط��ل�א���د�!���������

������E�%>و�!�א��	ل�א��Fמ�א���	>�M(�ن�א���	و���	�3ذ#����)�א���������!�"

�	��>�M��8ل�א�/���&������מ�א���د�!�������9א�د�و��F��� ���������א��ذ

�H	1מ�א��	��.�

  علي أن ٢٠١٥ لسنة ٢ من قانون الشركات اجلديد رقم ١٥٥/١فقد نصت املادة 

 �����3�%9��Lو�،�_���BKم�א����#T���!��)���E�&����Kא��C��u:	א�i,א@دא������=)��&ن�,�����8
����T�Eن�=)&ن�#�=!��5א��!)���ED�D]א��{�م�א���=����#�{qم�����#T��3�u��"#�&5م��$�
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�{qא��r#��3�%9��Lو�_�BKא�............�vא�

 كـان قـد نـص يف ١٩٨٤ لسـنة ٨بل أن القانون القديم رقـم .. ليس هذا فحسب 

  علي أن ١٠٤املادة 
رـئــيس مجـلــس اإلدارة ـهــو رـئــيس الشـــركة ، ويمثلـهــا أـمــام القضـــاء ، ويعتـبــر 

ركة بـالغير وعليـه أن ينفـذ قـرارات توقيعه كتوقيع مجلـس اإلدارة فـي عالقـة الشـ

 .الخ ............. المجلس وأن يتقيد بتوصياته 

 وحيث كان ما تقدم 

����5&�,�������8��������א@دא,�2�iא	�������MT3��������E#����"�و������ن�א�T�>������uن����������
����!)�.....�..��������������&��%�9u¬������2V�"#و�..����������Eא�;�!ض�א�����E������T����=�M-א[#!�א�

��א����#�%Q��7/�������������������L..��&5��+�6-*�א�(!����&��Kא�������Y�"#�E���>:�%T��K��א�/�;
���3��uJ)���i,א@دא�����2و5&�א[#!�א�-���Mم����$��אم�>�;��א	��������������3�����E)�..�و���8,�&5

L��;<�Mذ�{��E����3$�!����&�.�5-*�א���&�6¬��=������م�%

  الرابع الدليل    
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 وهذا بال شك 
حيـث ثبـت أن المـدعي عليـه األول لـم يتعامـل تمامـا مـع .. يدحض جملة مـزاعم المـدعي 

 . حتى رفع هذه الدعوى ....ال ولم يداول أي أوراق مالية باسمه منذ عام سوق الم
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 ولعل ما تقدم 

�����,�=�..��C(��)��,!��K=�i������z,���Bg�M���#و»��±�א	�����L�Eאد��_א����gو#�א�:�������
�Cو�د����T�����D�MT�"��#�E����S�C��D!#�..�E�����"=!��S��r��#�p��;gא������uא���������E����	ن�א�����

�.א@��_��:3&,�א	�$�#�����ن�D$!�א���L�23א,g;�ع�

 وهذا قول مرسل ومل حيدث 
ٕواال اسـتطاع المـدعي .. من المدعي عليه الثالث ولم يحدث ثمة اتفاق مثـل ذلـك 

فـإن .. أما وأن يقرر بذلك علي هذا النحو المرسل .. إثبات ذلك االتفاق المزعوم 

 .حض تخمين وافتراء ليس أكثر ذلك يجزم بعدم صحة ما يقرره وأنه م

 هذا خبالف 

�/�����"�������–��K#�Lم�T−����!STن�א	���E=$&د�����������2T���%�����uא��������E���	ن�א���
8��#��&ن�د,����������25�:$�8���Nوز'�א���x�!8��|�>+!$g��%�&ل��..�و5-א���T�..������G�=,�9ن�א�(!�

������pא����2א�����r#�������%���=�..��������,T�p�K?���3������=;��!�א	����Eذ���������ذא�%!,'�א�(!�
)��g�=����"#�(���������23א����!$�D�i$�#�����=�د�	�25א&g��3����..�����������"�#���3��p�F���:��>7�/�Tذא�Qو

�i,��S�..؟��K�KFא�O9S�E�����-��,!Kg��3�����B=T��g�=����"#�E��	א�*!�;=.!�

 وعلي كل األحوال 
رد فســواء مــا يزعمــه الـمــدعي فــي شــأن زـيــادة ســعر الســهم أو تخفيضـــه فــإن ذلــك مـجــ�

بما يجزم بانتفاء صلة أو صفة المـدعي عليـه الثالـث ... ادعاءات باطلة ومعدومة السند والدليل 

 .بالنزاع الوهمي الماثل برمته 

 السادس الدليل
�ن�����&�אد��	Hא.�و��زא�מ�א���د�!�"�!�<�%��Eو<�96	�א���	�و�!���������
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 من املعلوم للكافةف

�����������C�#�$�	א�L�*��S_�و���ذ�G��w�=��ن�ذ���������ل��gאول�א[و,אق�א	�����L���T
���������������r��������3���O!�/�=�����23،�و#¦�وD]א�Mj)=�¦#�2�$=�����..9ل��������Sن�=�!אع�T�E���

�����Tن�%�:���א����23»�����#�������������..�و,אق�א	�����5-א�وذא¨��!و�Oوwg&,א'�D&ق�א[�
��א�������������������23��<����و���Gא@%�ل����Eא���23،�و#��?��KKא�(!�}F�C��Lط�&א,g;�ع�و5

���i,����|وא�G���(	א���������#��H,����g�'9#���$g�"��#�..��C���ص�!��?���!��U�C���ن�T����UYو
�����������������3:3�DT�!$�Dع���;g,ن�א�:�B��G�D�(	א�p��K?�Eص����!F���7..�א���	ن����و#�"�אT�,&�/g�C�

�����!8��S�pK?��3�T�������K=�2�$g��3�T�����ن�ذ����D)&ن����T��Hن�=���;���..��E��gא�(!�
����%���3�����:8�����3:3D�!$D�..���������C&ق�א[و,אق�א	�����K�����و���p7���D���#�&�5|���8!�א����8

�.א	)�����Lא[�23Dوא	���3$#���#�$

 وحيث كان ذلك
 ١١٢سهم الشركة المدعي عليها حينما كان قيمته وكان المدعي يزعم بأنه ابتاع أ

فقد أقر المدعي أن ) فعلي فرض صحة ذلك( درهم للسهم الواحد ١,١٢فلس أي 

ثم عاد وارتفع خالل ..  درهم ٠,٨٦ إلي -/-/-سعر السهم قد انخفض بتاريخ 

وهذا يؤكد عدم ثبات ..  درهم ١,١٠ حتى وصل -/-/- حتى -/-/-الفترة من 

ما بين ) وهذا طبيعته كحال جميع األسهم في العالم(لذي تأرجح سعر السهم ا

بحيث يتم .. وهنا يكمن الذكاء والخبرة في التعامل مع السهم .. االرتفاع والهبوط 

وهو ما لم يستطيع .. شرائه بأقل سعر ممكن ، ثم بيعه وهو بأعلى سعر ممكن 

.. ع إلي خطئه هووهو ما يؤكد أن ذلك يرج) بفرض صحة ادعائه(المدعي فعله 

 .والذي ال يجوز ان يتحمل تبعته ومسئوليته إال هو نفسه 

  األمر عكسنا لو كما امامت 
فإذا كان المدعي قد اشتري السهم بسعر منخفض ثم باعه بسعر مرتفع ، وحقق من �

فهل سيئول ذلك علي الشركة بثمة نفع ؟؟ أم أنه سيحصل علي الربح .. وراء ذلك أرباح طائلة 

 ! ه؟وحد
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  ذلك إيل أضف 

��������k=,�����!w�+א�������,!K=�i,�g���T�����E��	א��:��=��#�,&/g�L����7�Dن�5��¨�אT
−��د,�25،�وK=�6!ST�i,�g!,����ن��D$!�א����L�23א�;��ij#�"�������٠,٦٠&����rא��$���23!���−/−
/−/−�������−/−/−����E�Q�C<د,�١,١٠���25و�)�..������������k=,א'�א����-���"=!$�D�23ن�����&�(=����(�
�!.�3-א�א��$!�א	��;��؟..���=�9S��:3DT�&5�rل���ijאg,Y;�ع��)�..�)؟؟

 ملا كان ذلك 

 وكان املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

�"���E�����G��������T��א	��K!,�و�������B%������M!��H����#�E_���5-*�א�):��
א�T�E��+�Kن�=$�E��wא�����&T�6و�א��G���wא�&>����א�p��Fوא��)������������

����'����x����K�K��*����Kg��w=!��U�2א�������E�&����Kא|/��&م�وא���א#�����א��
�����������������Qون������=�M-א��E�&��Kא��G�����و��م��qg}�א��P)�	א�����&א%$
��א�/��7�7��א|�+��������r#&+��&ع�א�����אع������������&��Kא��i�����K���Y&��<و

�����C/;��.�"�
 )١٨/٣/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٥٨٦محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 وبجـالء أن مـزاعم وادعـاءات المـدعي يتضـح.. فإنه من جملة األدلة السابقة .. ومن ثم  

ـه ـلـألوراق ) بـفـرض صــحتها( تـكـون ـفـي صــحيح وصــفها مجــرد خطــأ شخصــي ارتكـبـه إـبـان تداوـل

 مممـا يجـزم مـع بـاقي األدلـة بانقطـاع صـلة المـدعي علـيه) .. األسهم التي يزعم شـرائها(المالية 

ن هـذه الـدعوى مدفوعـه بعـدم ومن ثم يتأكـد يقينـا أ.. هذه المزاعم المبني عليها االدعاء الماثل ب

 .القبول لرفعها علي غير ذي صفه 
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.. الدعوى الراهنة مدفوعة أيضا بعدم القبول النعـدام سـندها وأسـانيدها : سادسا 

يتمسك املدعي عليه .. حيث ارتكزت علي جمرد صور ضوئية من أوراق عرفية 

 هذه الدعوى مل تقم الثالث جبحدها وانكارها وإهدار أي داللة هلا ، فضال عن أن

وهذا أمر غري جائز مما .. علي مثة دليل بل أقيمت حملاولة احلصول علي دليل 

 .جيعلها جديرة بعدم القبول 

 فإنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن . بداية 

 ������������¦�#�'��V@א�L����lن������&�(=�Y�L!�$א�!,�א��"#���8&Bא��i,&/ن�א�T�,!K	א
������Qو��=�Kم������5�7H�C<Tא|/�2א	�&��.�

 )١١/٨/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر 

 .المنسوب إليه يكون من غير المقبول العودة إلي مناقشة موضوع هذا المحرر

 )٢٩/٩/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٧٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

�	.�د��وא#����������..�و��	��/��	���6	����FP
��מ����دמ�������د��و����..�"Pن�א���د�!��3و�א�������

وא���6!�
���د�מ�
��ض�א�<�و��א��1و��&���ن�������..�����د��و�د��ل���!�<%&��زא��-�و�
	ط���-����

�-�%>�.	
F,�!"ل�و����6د�F	ص�א��زאع�א��M!��..��و�אق�����	��	و3!���

ركة المدعي عليها عن العام المالي صورة ضوئية من ميزانية الش -

  .-/-/-المنتهي في 

صورة ضوئية من تقرير سوق أبو ظبي لألوراق المالية عن  -

 .حركة األسهم 

صورة ضوئية من كتاب صادر عن الشركة المدعي عليها لسوق  -

 .األوراق المالية 

بعض صور القصاصات الصادرة عن مواقع الكترونية مجهولة ال  -

 .ه علي الشركة أو غيرها حجية لها يدون ب
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����Mص�א���زאع�א��	�Fل�و����ز���������..�و�:و����!��ن��� �א�<و��א�1و��&��ن�א2و�אق���������..�3ذא��

����#�>	���.	
F,ن�א��د�!������9..��ن�P"מ��������	ن��3ذ#������وא���1���&��
�%د�3ذ#�א�<و��א��1و�


��	��..�א��د��ل���و�<
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�.���و����دמ��
و�9	�

  تقدم ما إيل أضف 

أنه ملن املقرر أن املدعي هو املكلـف قانونـا بإثبـات دعـواه وتقـديم 

األدلة التي تؤيد ما يدعيه ، مبا مؤداه أن يقـع علـي عاتقـه عـبء 

ـدل  ـا ـي ـده ـم ـون ـض ـدم املطـع ـث مل يـق ـه ، وحـي ـا يدعـي ـات ـم إثـب

ذا الشـق تكـون عاريـة مـن فـإن دعـواه بالنسـبة هلـ.......... علي 

 الدليل 
 )١٧/١٢/٢٠٠٦ جلسة ٢٠٠٥ لسنة ١٩٧الطعن رقم (

 كما أن املقرر أن 
 �������
M&�א���د�و����8%����ق��و����د�����	מ�,%��>M..�ط�����א��	و��%��د�3��	..��:���3�	س�%�������


ل��ن���%��&�א��و1وع�א����ط&�א��	��&�"�!��"�9�1	������������������-�
��M<وמ�����ن���!�א��%��&�,�	


��#���	��-����ن�
	2و�אق��و��"ض����9	��	!�����	9�	1��.�	���!���.�

 )١١/٨/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��#�������Kgم����X�E��B�K#و�..��>��u=����#�E����	م�א���K=ن�T�6&ل�א�����&��K��G��������T
��א���&��6;!ض�אF/&ل����Eد�������������C..�د�&א*�وאد������8#�%Qل���ن�&Kא��"(�����)��E���

��ن�ذ���=�$�,ض�#�rא�&א%�rوא���K&ن��)�7��ذ����!ض�>��..����;�/��E��	א�'�VQن�T����
������g��x�L����K�Tא����&�����������6..�و#/����7و�r��,�Eم�����K�#ن�=)&ن�T�G��..ن���T�G���MT

��E�����3$د���C#��د�M#�:�&س������������,�CT#���وTن�א	����2��K=�Eא����&Kg�..����������2�V�6&م�א���&%�6
����ن�ذ������Y=�&א����r��#�Gא�&א%����r..�א9�S%����=���$����7/��&ل������Eد����T�Cو�T�¥��$Iدق��

������������..وא���K&ن��;<�Mذ�{��E����3$�و��ون�D���وא�������..����GH&��=��Iم�%&ل�א���&��6!
��،�و5&�#����,�#$��K�KFא�O9S�E���C9ق�د���SY��#�K#��3�]��3،�و���_�H��#�>u=�
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فإنهـا تكـون .. بقبول هذه الدعوى املاثلة  ..  هذا وعلي الفرض اجلديل املنكور: سابعا 

مدفوعة بعدم جواز مساعها لسقوط حـق املـدعي يف إقامتهـا بانقضـاء املواعيـد 

ذلك أن الثابت عدم طعن املدعي علـي القـرارات الصـادرة عـن .. املقررة قانونا 

 جملس إدارة الشركة املدعي عليها الثانية خالل األجل املقرر قانونا 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٤٨٦فقد نصت املادة .. بداية 
ولو لـم تكتمـل المـدة يستتبع عدم سماعها بتوابعه بالحق لمرور الزمان عدم سماع الدعوى  

 .المقررة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع 

  من قانون الشركات التجارية علي أنه ١٦٣كما نصت املادة 
ســقوط بــإبراء ذمــة مجلــس اإلدارة الجمعيــة العموميــة ال يترتــب علــي أي قــرار يصــدر مــن 

ـة ضــد أعضــاء مجـلـس اإلدارة  بســبب األخطــاء التــي تقــع مــنهم فــي تنفيــذ دعــوى المســئولية المدنـي
قد عرض علـي الجمعيـة العموميـة وصـادقت عليـه فـإن ٕمهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسـئولية 

 .ذه الجمعية دعوى المسئولية تسقط بمضي سنه من تاريخ انعقاد ه

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
لـلــدفع بـعــدم ســـماع اـلــدعوى لـمــرور الزـمــان أو أن اســـتخالص العناصـــر الواقعـيــة المـقــرر 

متـى دون معقـب عليهـا التـي تسـتقل بتقـديرها محكمـة الموضـوع انتفائها مـن المسـائل الموضـوعية 
 .وراق ويكفي لحمل قضائه وله أصلة الثابت في األكان استخالصها مقبوال 

 )١٨/٤/٢٠١٢ تجاري بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٧١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعـلـي .. وبتطبـيـق جمـلـة المفـاهيم والثواـبـت أنـفـة اـلـذكر عـلـي أوراق النـزاع الماـثـل وحـيـث أـنـه  

ا أن النـزاع يتجلـى ظـاهر.. )  علـي فـرض صـحتها(األخص المستندات المقدمة مـن المـدعي ذاتـه 
ذـلـك أن الثاـبـت ـمـن ) .. إن وـجـدت(ـمـدفوع بـعـدم ـجـواز ســماعه وـمـا يســتتبعه ـمـن حـقـوق اـلـراهن 

 :األوراق العديد من الحقائق وهي علي النحو التالي 
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 احلقيقة األويل      
���������������!�
�ن�,"<	�Vא�/��&�א��د�!����9	�א�F	��&��د���وق�����
�و�$

���������O�
���	��M��	�9���%&��ن����	و�אق�א��Y���.د��3מ���٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠�

��K��	���
،�����	��ن�א��>"7	�Vא���ذ�����מ����ن��
��ل���� −/−/−���د����מ�

א�/����&�א����د�!������9	�א�F	����&�����1	����ن�א�
�	���	.�א��	����&���

�وذ��� ����ن�ط����ق������س�,دא�����3ذ#��-/-�����	ن�
���	��K....�����	מ�

א�/��&�و�ن�3ذא�א>"7	��Vد��	ن�
	�ط��ق�א�ذ�����-�א���	�ون�����������

����3�&�
	����C1	Mذ� �وא��!"��������	��P
�C���&�وא����	א�2و�אق�א���&���


و�$
!�،�و�ن�א����وמ���د��א��	"�&�و
��	�"��9מ�א���د�!�ذא��-���������

�ن�ذ� �א>"7	�����Vמ�,���ن�ط���ق�א��و���Cא�����!����وق��
�و�������


!��Yو�אق�א��	��&�$.�

 احلقيقة الثانية 
���������&���	Fא��	א��د�!����9�&��/�	
�&>	M&�א���و��&�א�����ن�א��

����	�
�و�	�/.��	"&�א���2	ل�وא����א�א.�������−/−/−���Kد�א���د.�


	��	��ل�،�و���.�א��<�	د�&���ن��
�ل������������.... א��!���.��M:ل�א���	מ������

���� �����C������!�����	��9����!&�א���و����&���/����&�א����د�������א�

�K��	ذא.�א��
�.א��2	ل�و�
��.�ذ�&����س�א7دא���

 احلقيقة الثالثة 

�	����Nد��..�....�	מ��ن�א��د�!��د���	מ�د�وא#�א��	1X�!"�&�Fون���

��!��%<�ن�א���א�א.�א�<	د����ن����س�,دא���א�/��&�א��د�!���������


�.�وو"��	����	������-�א���	د������������	Fون�ذ�� ��ن�א��	و��א���
�	9���

�−:��ن��	�ون�א�/��	.�א��	��ذ��3	�١٦٧

أن ـتــاريخ المصـــادقة ـمــن الجمعـيــة العمومـيــة عـلــي جمـيــع أعـمــال مجـلــس إدارة الشـــركة  

  .-/-/-وتكتمل المدة القانونية للطعن عليها بتاريخ  .. -/-/-المدعي عليها الثانية هو 
و
�	����!��ن�א2�ل�א��ذ������#�א���	�ون���ط��ن����!�א����א�א.���������������

א�<	د����ن����س�,دא���א�/��&�א���	�3&���ون���د�א���1!�،�����
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��	מ��و�ن�א�د�و�8א��	�F&��د�����.�
�د�ذ� �א2�ل�
�	�������ن���

��.�	�ل

 ملا كان ذلك 

������X�"��#م������3و���Kg�M-א'�א���������	�������u#و����$x�%�p8���K��"��#�*!���ذ�p��D����#
����gذא�E����	ط�..�א&K��������3��§אز�&��Hم����$��i!=���H��=�����BوT�_9��¢ن�א�����&�6א�!א5���

��������������i,א[�)�م�א�/�د��g��T��#�&5و�،���&��%�i,!K	&א����א	���3�#�%;&א'�אQ�L�E�&��Kא��pFא
�i!%&	א�Eد�����J��:(~�"����-�.�

فقد ثبت مـن .. بقبول الدعوى املاثلة شكال .. ومع استمرار الفرض اجلديل   : نا ثام

واقع األوراق واملستندات واألدلة انعدام صحة كافـة مـزاعم املـدعي وافتقارهـا 

 للسند والدليل مبا يؤكد أن مآل طلباته الرفض وجوبا 

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

 .وجائزا قبولها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها  -٢
 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
بإثبـات الحـق المـدعي ثبـات ،  وفقـا للمـادة األولـي مـن قـانون اإلالمدعي هو المكلـف قانونـا 

تكليف المدعي عليها بإثبات ما لـم تكـن مكلفـة  وال يعقل في صحيح النظر وللمدعي عليه نفيه ، به 
 .أصال بإثباته 
 )٣/٦/٢٠١٢ مدني بتاريخ ٢٠١١ لسنة ٣٣١محكمة تمييز دبي الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

�'�د�&א*�و�Kg=#�2"�א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��Tن�א	��5�E&�א	)� V����
��3�������=��#��=�g�¦א����.א[د�

 )١٨/٤/٢٠١١ مدني بتاريخ ٢٠١٠ لسنة ٣٢٩محكمة تمييز دبي الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
.. ولـم يقـدم عليـه ثمـة دليـل .. سـنده ادعائه الماثل المبتـور أن المدعي أقـام وكان الثابت �

 قول مرسل وحتى المستندات التي قـد تقـدم بهـا قـد مجردبل علي العكس فقد جاءت كافة مزاعمه 

ــة  ــات مزاعـمــه الباطـل ـيــدل عـلــي زعـــم زاعمـــا بأـنــه واـلــذي كـــان يتقـــدم بالمســـتند .. عجـــزت عـــن إثـب
إال أنـه بمجـرد اـسـتقراء هـذا المـسـتند يتضـح أنـه ال يـسـتدل بـه علـي ـمـزاعم المـدعي وأـنـه ..معـين 

ومـن ثـم فـإن كافـة مـزاعم .. بهـا مـن عندياتـه بعيد كل البعد عـن تخميناتـه وافتراضـاته التـي يـأتي 
وذلـك وفقـا .. مردودا عليها بما يسقطها ويجعـل الـدعوى قائمـة بـال سـند يحملهـا المدعي الباطلة 

 :لألسانيد اآلتية 
��א2ول�א���د�

א��د���!�ز�מ�א��د�!�
*ن��	��"<���E-�א��1و�א�����د����/���&�א���د�!�����

���א�/��&�א�6	د%&��������9	�א�F	��&��ن���	��د�و�
���א.�������	�M�T�	���..��

���6ق���Cא�وא��Cوא���طق�>",�-�����X	�1��Vل

جملـه وتفصـيال وأنـه محـض أقـوال مرسـلة مـن قبـل عدم صحته قد ثبت وحيث أن هذا األمر  
 :وذلك من خالل األدلة اآلتية المدعي 

 األول الدليل 

��ن�א�K!א,א'�א�/�د,�D�"��i&ق���T&���¿���¤و,אق�א	��������������%������د'�����������Eא=���
�!��/Fא�C���D�..���'�����B=Qو�T�'���#&�$#����=T�"��������/�����ل�א@�L����$א@��H!א_א'�א	�

�������������������"�#�E�5�¦م�،�وא������C(�)�����א|�>�����(!��'�א	��5:��א�$�#w)�]و+�ع�وא]���p�$�g
���������������/�+��:�T��3ن�=����2א@�/��������"����g��א��������'�Tو�א	$�&#���'�#��"�9��Sل��{���م�א@

������Eو�j(�Yא)E-SERVICE�(ق����������&D��P�5�i,دאQ�����p=!x�"��'��!)א���و���;$�C=�#�2!א%
�����������������������Y�'��!�)���E�§!א�����/�����g�p��א�K&א����א	�i,!�K،�و���������ن�א@wgل������9אم�و�	א

���.=)&ن��p=!x�"��YQא	&%�rא�!§���E&ق��T&��¿��¤و,אق�א	���

  الثاني الدليل 

*ن����س�,دא���א�/��&�א��د�!�����9	��..�2ول�و3و�א�د��ل�א�ذ�����	�د���Cא�د��ل�א���

���V	>"7	
و�3و�א������2..��ن�ط��ق�ذ�� �א��و���������C)�א��ز�وמ�
*�-�,"<	�1��Vل���(�א�F	��&��د��	�.�
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*ن�א�/���&�������������-����!�,�	���-�*
�%&�د�وא#�����>�!"�-

طل��	��ز��-�א��د�!�و�������א�ذ


	/��א�����������Cن�ط��ق��و���V	>"7	
��ود��وذ� �
��د���9מ�א�/��&�����א��د�!����9	��	�.�

���������&��%����	�M�-�9�*
و3و���	����Nد����!�אن�א��<�د��א��ذ�������������..�"!�א��وق�א���ود����	���%ق�

א���!���-��زא��-�������!�,��!����
�&�א��د��ل�א����
���وא�����!�،�,ذ������وز��ن������د�����������


�&�א������.��و��وא���Cא�����������/�!����&���������Xد��	�>��&����!��,�-���وא<�ل��א��د�!�"!�אد�	

"�!�ذא.�א�و��.����	�H&�א�/���&�א���د�!�����9	���ن����&���	
�	.���������������������-���א����	�!�،�و���%�ق������

�����	س���9	��� .	������Xא���!���وא��د�
<����א��و���Cא�����!�א��و�Fق��������..��و�ود���و����د�/	

�.وא�����د�و3و�א��	�د���وق��
و�$
!��Yو�אق�א��	��&�

  الثالث الدليل 

����Tن�#��=��:�������Cxא	�����������u���3א�����E��	א��T�"#�Eن�א@�9ن��"�%��م�א�(!�
��������������٪��١٠(!א_����Pא����K���دون�#&א�=�S�23D����3:3DT�"#�..�������_א!�U�E��Q�*د�#�"����د������
�23��D]א@���9ن����א�k=,���g�'ذא�L�z������א�p���−/−/−�!$�����١,١٢�������T�YQ�23������2��5,د�
��k=,9ق�א����������23−/−/−و�����Q�!$�Dن���٨٦,�.��������p�FT���#�&�5و����:���H�i,���S��..���&�5����Q

������������א����2א���Cxوא	$��G،�ذ���Tن�א��{�م�א�!§�Eא	������r&ق���T&���¿���¤و,אق�א	����
����،�و=���2!ض������١٠>����و�������T٩,٣٠ن�Tو%�'�א���אول�g)&ن��/!א�#"�T=�م�א[�����������<�

������ij;5-*�א��Lאول��������:�=�Yو�����#��ل�g)�&ن������Tن��jא'�א���אو..�א��$!��)�Cو,%
��3��r�,�YQ!א�و����3=���2!ض�א��$!��9�²ق����uو����א�����<�i!U�$א����א���א_א�#"�א����

 وعليه
و
�ط	���&��و�אق�א��د�و�8و����!�א�M2ص�����9	�א�/�9	د��א�<��	د�������


��ن���ن�M:��9	��ن�����������������!

و��$*
�C��&�وא���	א2و�אق�א���&��ن��3

��������د����-�
��	�������Kא��د�!��د���9!�����	.�/�א���H �א2�9מ�א��	

"!�%�ن��ن�א���	ع�����س������..��،�و��.���F	�H"����א��دאول�������−/−/−


�و�����.��K��	ذא.�א��������
,دא���א�/�����&�א�����د�!�������9	�����מ�

א��א
�&��<��א�وא��ذ��א���9!�"�!�א���	
�&����	Hא�
�ذא.�א���وמ�����������������

وא��وא"ق�א���Mس�،�و�ن�Fמ�"��د���מ����ض����	��3�Tذא�א�����	ع�����������������
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	��&�وא����C"!��وמ�א2%د�א��	�!������و��د��9	�,�!��3�&�א2و�אق�א������

�-�.�
 األمر الذي يتأكد معه 

������������������������/����'�א�(�!�Qن�T�"�#����x���2و=$�/��#�����2"�#��א��E���	א�����Q������=��#ن�T
������������������������������B#�'����/�Q���3�&��!8���S�L�����>��gل���	ق�א&�D���P��������u��3א�����E��	א

������������د��T�Cو�#�������E���Cא�$)��h��:��=��	م��K=�������'א�����#�"�#�E���	א���#�%���#�C�(
��K�KFوא�r%5&��������&א�����=��#�r�Xن�T����g.�

 الثاني السند 


���ض����M���-�9��	����	�������&���>"7�&	�Vא�/���&���������������������
و.��دמ�<%&��	��ز��-�א��د�F

����������&
���

�دמ��وא"�&���3�&�א2و�אق�א��	��&��ن�/��א�Hא�/���&��&��	Fא��	9����٪�١٠א��د�

�"9ذא�������دوמ�א�<%&���Y!��..��ن���9�9	

أوال
ً
:���������������iد�	���iوط�وא,د!U�M���C«�������u��3א�����E��	א���#"�%��&ن���T��٢١٩/١ن�א�(!�

��وא�¦��/<���T�Eن�=,�l'�א����א�(!�
مـن هـذه المـادة يجـوز للشـركة التـي مضـي علـي ) ١( مـن حكـم البنـد استئناء -٢" 

شـــراء نســـبة مـــن يتين علـــي األقـــل تأسيســـها كشـــركة مســـاهمة عامـــة ســـنتين مـــال

ـمـن األـسـهم الممثـلـة ـلـرأس مالـهـا بقصــد إـعـادة بيعـهـا % ١٠أـسـهمها ال تـجـاوز 

، وال الهيـئـة  ًوفـقـا للـشـروط واإلـجـراءات الـتـي يصــدر بـهـا ـقـرار ـمـن  مجـلـس إدارة
الجمعيـــة العموميـــة وال  والتايكـــون لألســـهم المشـــتراه بقصـــد بيعهـــا صـــوت فـــي مـــد

� . "يعاد بيعهانصيب من األرباح إلي أن 
��و��D)<�א��p�=!wא��E�&���Kא��-�C$;������������������M#���و5&����u��3א�����E��	א��$���א�(!�gא�

�L�!8����|����U!���א	(��!ع�،�وو���ً��K	������g!א_Q�����¶��Mدא,g�"��#����3g$��!ض�א�(��!�
�k=,������r��:�HT����K�������§T,−/−/−��6&א������C��~����3����*&���	א����gא,א!%�,���<Tو�

���V�	א.�

ثانيا
ً

:  ����و�:�������Dא����ن�%���Q»�-�%�!א,*���������������������Tن�����u���3א�����E���	א�����Qدא,�iא�(!�
�،�وذ���#"�9�Sل�א�HY:��ع�א��-�23DT�"#−/−/−�����������©�Mא�(!������,=�����k٪��١٠(!א_��
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���������������������א[و,אق�א	�����Pع�����:�H@�5-א�א�ª8�����2���g�©!�،�و�א�-����D�k=,������*�K�
������������وא��-���K����9ً:�−/−/−�..�����!�VT�E����M&ن�=�&م������!������א[و,אق�א	�����P�5�',!�%�*

��3����E��	א���.�G�xא�(!�

 ..واملالحظ هنا 
أن المدعى قام ببيع األسـهم العائـدة لـه فـي الشـركة المـدعي عليهـا 

ـــة األوراق  ـــرار هيـئ ـــاريخ صــــدور ـق ـــة ـمـــن ـت ـــام كامـل ـــل ســــبعة أـي قـب

فكيف له أن يزعم بالباطل بتعرضه لخسـائر علـي أثـر !!! .. المالية 

 ! فض الصادر عن الهيئة المذكورة ؟قرار الر

ثالثا
ً

:  ��������$��w#�"#��>��uن��א�T!=!Kg�'9#�$g�i!:��#���������P�5�"���,وא�/��د�E���	א|�ص���
�������D�L&ق�א[و,אق���������������..�א[و,אق�א	����,��B	ل�א����L�i��|א�C���%�E��	ن�אT

��������������������Dو�YQ�E�5���#����V�	و�א���&�6אT�2א��	5-*�א�"#�Oو��ن�א���،��}���א	����$�����
����z������E�����*!8����S��=&��$�������#���(�����א��,=����5�L�r-א�א¶���ل�،�و~�و����"���

������K&ن�;���	����ً$�X����uא�������E��	א.�

 وبالبناء علي مجلة ما تقدم

����������������E�&���Kא��p�=!wא��>(��D���%�����u��3א�����E��	א��<���[و,אق�Tن�א�(!�Vو����
�����������������������#٪�L١٠א»�ذ�%!א,ًא��(�ن�U!א_����!�)������<�Y�G��w�����Pא�����"���3:3DT،�وTن�,

�����������3�����E���	א�r��Xو�T�������3����E��	2א����������������ذ���C��ن�Tو�،�C�x�����E���	�2א���=���:��
��������������Iو�����D&ق�א[و,אق�א	�����P�5�E�����w��D�"�#�����������I��3<�/�Sق�א�w��"ج��!¡
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مخاطبــة جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري ومصــرف البحــرين المركــزي وســجل األســهم : أوال 

حـتــى ـتــاريخ وفاـتــه ـمــن عـقــارات .. ...../ عـمــا  ـكــان يملـكــه الـمــورث لمواـفــاة المحكـمــة 

 .وشركات وأموال بمملكة البحرين 

  ....../ حصر تركة المتوفى : ثانيا 

االنتقـال إلـي دوائـر التنميـة اإلداريـة لـدي سـائر مملكـة البحـرين وسـائر الجهـات الرـسـمية : ثالثـا 

ـة الشــرك ـل ســوق المــال بمملكــة البحــرين وحصــر كاـف ـادق واألســهم مـث ات والمنشــآت والفـن

 وتلـك المسـجلة بملكيـة ...../ والسندات واألرصدة والودائع المالية موضوع تركة المـورث 

مشــتركة منـهــا بــين الورـثــة فــي وضـــعها اـلــراهن واالنتقــال إـلــي دوائــر التـســجيل العـقــاري 
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ة وغيـر واألراضي واألمالك لـدي سـائر مملكـة البحـرين لجـرد وحصـر كافـة العقـارات المبنيـ

المبنية موضوع التركة وتلك المسجلة بملكية مشتركة فيما بين الورثة فـي وضـعها الـراهن 

وحصر وتعداد عناصر أموال التركة عقارات ومنقوالت في وقت وفاة المورث وبيان قيمتها 

اإلجمالية وأسانيدها وبيان التغيـرات الـواردة علـي عناصـر أمـوال التركـة عقـارات ومنقـوالت 

 أو النقص وبالتحديد حركـة التصـرفات الـواردة علـي فـروع التركـة وذلـك فـي اتجـاه بالزيادة

وفـي اتجـاه الـنقص .. زيادة أصول التركة عن طريق الشراء أو قبول التنازالت أو الهبات 

عــن طريــق البيــع أو التنــازل أو الهبــة مــع بيــان المســتندات المثبتــة لكــل الصــنفين مــن 

مديونيـة المحوـلـة علـي التركـة عـقـارات ومنقـوالت ـفـي التصـرفات وحصـر وتـعـداد عناصـر ال

  ....../ وقت وفاة المورث 

بيان التغيرات الواردة علي المديونية المحمولة علـي التركـة عقـارات ومنقـوالت بالزيـادة أو  

 وبالتحديد بيان حركة التصرفات الواردة علي الذمة المالية للتركـة وذلـك فـي اتجـاه النقص

ركـة ، وفـي اتجـاه إنقـاص تلـك المديونيـة ، مـع بيـان المسـتندات المثبتـة زيادة مديونية الت

لكل الصنفين مـن التصـرفات ، وفـي حالـة ثبـوت تصـرفات أفضـت إلـي اإلنقـاص مـن كتلـة 

أصول التركة سواء في فروعها العقاريـة أو فـي فروعهـا المتصـلة بالشـركات أو المنشـآت 

 الماليـــة والمســـتحقات الماليـــة للتركـــة والفنـــادق واألســـهم والســـندات واألرصـــدة والودائـــع

 ، ـمـع بـيـان .....حصــة / والخســائر الناجـمـة عنـهـا ـفـي حـقـوق الورـثـة وبالتحدـيـد الوارـثـة 

 .سبل تدارك النقص وجبر الخسائر أن وجدت 

 واألسـهم والسـندات والمسـتحقات الماليـة بيان القيمـة الماليـة ألصـول الشـركات والمنشـآت 

ـفـي وضــعها اـلـراهن وقيـمـة نصــيب ـكـل وارث ـمـن تـلـك  " ....." ـلـدي الغـيـر موضــوع ترـكـة 

  "......حصة " األصول بما في ذلك نصيب الوارثة 

ـة موضــع تركــة  ـر المبنـي ـة وغـي ـة ألصــول العقــارات المبنـي ـان القيمــة المالـي فــي  " ..... " بـي

" وضــعها اـلـراهن وقيـمـة نصــيب ـكـل وارث ـمـن تـلـك األصــول بـمـا ـفـي ذـلـك نصــيب الوارـثـة 

 " . .....حصة 

واإلطــالع عـلـي دفاترهــا  " ..... " االنتـقـال إـلـي مـقـرات الشــركات والمنشــآت موضــوع ترـكـة 

وسجالتها وحساباتها وبيان عائداتها والتزاماتها وصافي أرباحها مع صافي أرباح األسـهم 

 والسندات العائدة لمجموع الورثة ، وبيان نصيب كل وارث في مجمل تلك األرباح ، وما 
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 .هم منها وما لم يوزع بعد تم توزيعه علي

 ، وبيـان بيان عائدات األصول العقارية والتزاماتها وصافي أرباحها العائدة لمجموع الورثـة

 .نصيب المدعية في مجمل تلك األرباح ، وما تم توزيعه عليهم منها وما لم يوزع بعد 

 بهـا حصر وجرد المبـالغ المسـحوبة مـن أمـوال التركـة تحـت عنـوان أعمـال خيريـة موصـي

ٕوبيـان أوجـه صـرفها والـزام المـدعي عليهمـا بـرد هـذه المبـالغ ) المبرة (....." من المورث 
 -/-/-إلي ما تستحقه المدعية حسب نصيبها الشرعي إذا ثبت تزوير الوصـية المؤرخـة 

ـم  ـة رـق ـة الجنائـي ـر األدـل ـا لتقرـي ـي ....ت م لســنة ... طبـق  ، ومــا إذا كاـنـت وجهــت فعــال إـل

 .المعنية بها ، وتحديد مقاديرها ، وبيان المستندات الدالة عليها األعمال الخيرية 

الثابتـة والمنقولـة وتحديـد حصـة كـل  " ....." وبصفة عامـة حصـر مجمـوع عناصـر تركـة 

وارث فيها ضمن فرضية توزيعها وذلـك وفـق الضـوابط التـي تسـفر عنهـا فـروع المأموريـة 

 مؤيـدا بسـائر المسـتندات المتحصـلة سالفة البيان ، وتحرير تقرير مفصـل فـي ذلـك يكـون

 .من األطراف ومن مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة 

ٕ والزام المدعي عليهما بها حسبما يسفر عنه عقارات وأموالبيان ما تستحقه المدعية من : رابعا 
 .تقرير الخبرة 

 ملا كان ذلك 

 ����������9��iא_�א��&א,د&�D���'�א	�����xن�T�>��uن�א���و�������������gو�T�،א����&�6א����א_א����78
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  املاثل النزاع واقعات حقيقة أن ذلك 
اـلـذي ـتـوفي إـلـي رحـمـه مــواله  .. ...../ ـمـن ضــمن ورـثـة المرحــوم ـتـتلخص ـفـي أن المدعـيـة  

....  لســنة ....أوضــحهم القســام الشــرعي رـقـم ..  تارـكـا ورـثـة شــرعيين لتركـتـه -/-/-مـنـذ ـتـاريخ 
 :تم توزيعها كالتالي " ثمانون سهم"  إلي التركةحيث تم تقسيم .. قسمه مواريث الكويت 

  أسهم ١٠ زوجة     ...../ السيدة  �
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عشــرات  الـثـاني والثاـلـث وـبـاقي الورـثـة ضــد المــدعي عليهمــاأقاـمـت المدعـيـة  .. وـبـرغم ذـلـك 

ــــدعاوى  ــــة والبالغـــــات والشـــــكاوى اـل ــــدول العربـي ــــف اـل الكوـيــــت ، الســـــعودية ، اإلمـــــارات ، (بمختـل
ـبـل .. تحصـلت علـي أي فائـدة ، ويـا ليتـهـا بعـد ذلـك  وانعـدام السـند الكيديـةيشـوبها ....) البحـرين 

الزالــت ورغــم ذلــك .. يقابــل بــالرفض النعــدام الســند والــدليل عــوى أو شــكوى أو بــالغ أي دكانــت 

التـي يـتم مـن تقـديم ذات األوراق وال تمـل .. فـي إقامـة المزيـد مـن الـدعاوى المدعية ال تدخر جهـدا 

إلبــاس الباطــل ثــوب الحــق ، لمحاولــة األخــرى ، وحجــب األجــزاء واســتقطاع أجــزاء منهــا اجتزائهــا 
ـة ا ـل ولمحاوـل ـة الحقيقــة ) المــدعي عليهمــا الثــاني والثالــث(مــن شــقيقيها لنـي وبشــتى الســبل وبمخالـف

 .والواقع وما ثبت يقينا باألوراق 

 وعلي ذات النهج أقامت دعواها الراهنة 

��א	!�&م��������� �!g����3?±���:�������ن��������2�V..�دא�CSدو���א��7!="�����/�.....�..�زא�:
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�����Eذ���א���אل������H@א�"��'�l��..������E���u3:���א�����E���	��3?�<�=���א�T�>אد���K�
�����uوא��..������)�א	!�&م�א	-�&,(���g�"#�C/?����3!���وא���..��������5���3�T��:א�DjD<�زא�:
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 ثم تعود لتقر 

ــط بأنهـــا   ــل فـق ــي حـــد وصـــفها(تســـلمت القلـي ــك مـــ) عـل ن تـل

ـوت اســتالمها كامــل مســتحقاتها بصــورة .. التركــة  ـك رغــم ثـب وذـل
 !!.منتظمة وشهرية وذلك من خالل مستندات جازمة بذلك 

 وعلي هذا املنوال سارت مزاعم املدعية 

 فتبدأ باإلقرار بشيء ثم تعود لتقرر بعكسه متاما 
ر حجـيـة العدـيـد ـمـن األحـكـام الســابق صــدورها ـبـين اـبـل تعـمـدت إـهـد.. ـلـيس ـهـذا فحســب  

الطرفين ، وتحريف أحكام أخـري إلـي غيـر مرماهـا ، أضـف إلـي ذلـك أنهـا تتعمـد مخالفـة مـا هـو 

 ) .وعن باقي الورثة(ثابت باألوراق وباإلقرارات الرسمية الموثقة الصادرة عنها 

 وهذا مجيعه يقطع وحبق 

 ندبعدم قيام الدعوى الراهنة علي مثة س

������L�C�/;��3وא����g!g�pא���������وא��Y;�'��"�#�א��2א	���!����i!=�H��3�$���¬
��zوא�p8��KFא���¦���..�T�L��u!�#��"�د��&�6و�)������E8��3��2..����م�>����3�7��D¤��������وذ���

�Eא��������������L��3د��O!)��:�
�
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�و��
	���"ض�א�د�و�8א��א�3&

 -:السبب األول 

مدني الذي تتشدق به املدعية وتزعم بأنه .... لسنة ..... يز رقم حكم التميأن 

قضي ببطالن الوصية ، مل يشر إيل ذلك بل جزم بأنه سينال مـن الورقـة دون حبـث 

وحيـث أن الوصـية موجـودة ويسـتدل عليهـا بالعديـد مـن .. التصرف الوارد بهـا 

روح بالفعـل علـي وهـو أمـر مطـ) وبكافة طرق اإلثبـات(املستندات والدالئل األخرى 

األمر الذي جيعل حكم التمييز ال حجية له علي اإلطـالق ) مل يتم الفصل فيه(القضاء 

 .كما تدعي املدعية .. بشأن صحة الوصية من عدمه 

 وذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

��M!�=�����������������>�J�M-א���������C(U�Eא�&>���%��&ن�א	&>�Eو%<�א@=/��_�Tو�%���&ن�א�
����א�&>������������������������i����%�>�����O!�/א���C(�U�2�(��Cن�א��&���%�i����%ن�T�Eل�����=��¬�،���

��Qא#������)��"���:&>���Eא�����SY,�����ن�=�(��¾�א�&>������Lא�(��)�Cא|�+������K��r&ن������*�Tو��
'�V@ق�א!x����'�א�&>���و��&د���5)�VQز�&������Fא�Lو�،���.%��&ن������Q!אم�א�&>�

 )٧/٧/٢٠٠٣ قضائية بتاريخ ٢٠٠٢ لسنة ٣٤٥ الطعن رقم – األحكام المدنية – محكمة التمييز –مملكة البحرين (

 ملا كان ذلك
يتضـح أن مـورث طرفـي .. القانونية أنفة البيان علي أوراق النزاع الماثـل وبتطبيق المفاهيم  

رغبـتــه فـــي ـكــان ـقــد أـبــرم وصـــية قاطـعــة وجازـمــة أورد ـمــن خاللـهــا / .....) المرحـــوم (الـتــداعي 
وكان مـن ضـمن مـا أوصـي بـه أن يـتم تخصـيص .. الكه لبعض أقاربه وزوية تخصيص بعض أم

ليـتم اإلنفـاق .. من التركة بعـد حصـرها وبعـد اسـتبعاد مـا أوصـي بـه مـن قبـل % ١٥نسبة قدرها 

 .من استثمار هذه النسبة علي أعمال الخير والبر العامة 

 وقد كان رمحة اهللا عليه 

�&�"�!��������Fن�و������������ 	���-�
Xن�����
���&�و���	מ��������Fن�/�	3د���دل����Nد����������������د��

�:و�ن��1ن��د�&�و�ود��� �א�و<�&��	���!�..�א�<�א�����-��%و�,
�אמ�3ذ#�א�و<�&�

�
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١− � �א	�,¼ ��א�&>� �−/−/−Q%!א, �א��� ±� z&�(	وא��..
 .وא	&�i,�;���pVدو���א�)&=<����Mدو���j�³Qא

٢− � �א	�,¼ ��א�&>� �אQ−/−/−�GD�F%!א, E��� z&�(	وא�
�Eو..�א���GK����V,و�r�X�"#�������K�א�-J�M<�א	&א

����א¯���=�م�%���À,�E�Q��g�� .و
א	��(�,�א��E�&��K/�.....(א@%!א,���(�3د�iא�!,�#"�א����� −٣

�=�BK!�&م�)�،�و#�=!�א�	א�M���..�.....�/�"#م��H�M-وא�
��א	!�&م��,�E���_����>���� �3�Tو��7/����9��א�&>�S

Fא��g&,�و��,אد�-	و��&%�$�����*�א�،�� ،!�iא�)�#�
��3Uد�i�#�9"�א����� −٤ ....� �وא�����/ ،� .....� א��-="��3Uא�/

� _�BKא����lI� �#"�د�&�K��D�6(وT%!א !u�T�L� (��:3���
� �א	!�&م r�%&gو� ��א�&>� ������ ��B!א ..� .....� /��3���

�� .��,אد��gא�i!Fא�)�#���و,����א���#
�و�ود�א�و<�&�א��ذ�و�����<����	�و�!�<�	د��������������$	�3א��ن��..�و��	���دמ�����-����

�.3و������%�وמ�و��/ �"�-�..��ن��و�`�ط�"!�א��دא�!�
�%ض��,�אد�-�و�1	�-�א��	מ�

 إال أن املدعية
 وادعت بأنـه مـزور -/-/-اإلقرار بالوصية المؤرخ .. أنفة البيان اجتزأت من جملة األدلة 

بغيـة .. مـدني كلـي الكويـت ... لسـنة .... قـم الـدعوى ر ا الشأنذفي ه ثم أقامت.. وغير صحيح 

  .الحكم برد وبطالن هذا اإلقرار

 وبالفعل 
تـم .  الطعـون عليـه تـداولبو.. برد وبطالن هذا اإلقرار  .. قضت محكمة الكويت االبتدائية

... لسـنة ..... تأييد هذا القضاء موضـوعا أمـام محكمـة التمييـز الكويتيـة مـن خـالل الطعـن رقـم 

 .مدني 
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 وبرغم ذلك وبصريح لفظ حكم التمييز املشار إليه 

 جزمت عدالة حمكمة التمييز 

 بالفقرة الرابعة من الصفة العاشرة من حكمها مبا يلي 

وكانت الدعوى الماثلة قـد أقيمـت مـن المسـتأنف ..........  
بطلـب رد وبطـالن اإلقـرار بوصـية ) المدعية حاليـا(ضدها األولي 

 مما تكون معـه هـذه المحكمـة فـي حـل  لتزويره ،-/-/-المؤرخ 

من بحث مـدي صـحة التصـرف الـذي حـواه ذلـك اإلقـرار ويقتصـر 

ــي ـمــدي صـــحة تـلــك الورـقــة أو بطالنهـــا دون  مجـــال بحثهـــا عـل
 .................." .التصرف ذاته 

 البالغـة الوضـوح الـتـي أوردتهـا محكمـة التمييـز الكويتـيـة المـوقرة فـي حكمـهـا ومـن هـذه العـبـارة
مـن الوصـية كتصـرف صـحيح  – مـن قريـب أو بعيـد – لم ينـل يتضح أن ذلك الحكم.. ذكر أنف ال

 .وبجميع طرق اإلثبات السابق بيانها ، ويجوز إثباته بكافة األدلة األخرى  –بال شك  –ونافذ 

 أما وأن املدعية

و���2��gن��)�2א��:����������א��-�!�%�������..��L�2��gد�&א��5א�!א5����Kg��#�O9م����� 
����������3�9wل����EB%و�T��5�q�Tو����وא����u<��)���������2..�#"�א�&>��K�KFن�%&����5-א�¡�����א��

����gא��:������ذא�..����)���Y����7��..�������Tو+�����Y����I=���ع���<�M���#����7�������Tو���"�=
���و���Q%��א%�/!���E����uא�&,%��א��א�������Eא�&>��������������..�#"���#����)���/!�E�&��%�O(א�&>�

��S,�	א����.−/−/−و�E5א�&,%

 أما الوصية كتصرف قانوني 
��M�ن�د��ل����F��ل�:Mن���Hא���:
�&�
	F�!9")-�	�
)���!��%و��	�����

� ��	�و�	 �א������ .	
F7א� �ط�ق &"	�
� 	9�	
F,� ���وز 	��� �א���2.. و3و

� H	1א����وض�"�:���!�א��� �و���زאل�ط!�א��دאول�وא���	1ل�.. و�מ��6<ل�..
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�د�%��אgن��-�".�

 ر الذي يؤكد وهو األم
أن المدعية تتعمد قلب الحقائق وتغييرها وانجرفت بمـدلول حكـم التمييـز متقـدم الـذكر إلـي  

فجميع أسـانيدها .. وهو ما يقطع بعدم قيام الدعوى الماثلة علي ثمة سند صحيح .. غير مرماه 

 .علي هذا النحو المخالف والمناهض للحقيقة واألوراق 

 -: ثانيالسبب ال

لي السبب السابق ، ومبا أن طلبات املدعية تهدف حنـو حصـر تركـة وبالبناء ع

ومبا أنه قد ثبت أن مثة نزاع قضائي قائم علي مدي صحة الوصـية / ..... .. املرحوم 

ومبـا أن القاعـدة الشـرعية تقـول بأنـه ال تركـه إال بعـد .. املقررة من املورث املـذكور 

فوعـة بعـدم القبـول لرفعهـا قبـل األمر الذي يؤكد أن هـذه الـدعوى مد.. الوصية 

 .األوان 

 علي أن .. فقد نصت املادة األويل من دستور مملكة البحرين .. بداية 

مملكة البحرين عربيـة إسـالمية مسـتقلة ذات سـيادة تامـة ، 
 .......شعبها 

 كما نصت املادة الثانية منه علي أن 
ولغتهـا الرسـمية هـي لتشـريع ، دين الدولة اإلسـالم ، والشـريعة اإلسـالمية مصـدر رئيسـي ل 

 .اللغة العربية 

 وتأسيسا علي ذلك 
�"Pن�א���Uن�א����מ��د��و������6ذ�א�و<�&�و�دאد�א�د�ن�


ل��وز��Cא����&���

�:�#"��i,&Dא����_���ن�١١�،�١٢���K%�ل����و�L�CHא�=��� 
 )١١أية (من بعد وصيه يوصي بها أو دين " 

 )١٢أية  (من بعد وصيه يوصين بها أو دين" 

 )١٢أية (من بعد وصية توصون بها أو دين " 
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 )١٢أية (من بعد وصيه يوصي بها أو دين غير مضار " 

 )سورة النساء(      صدق اهللا العظيم 

  من القانون املدني علي أن ٩١٠فقد نصت املادة .. لذلك 

���#9D@א���.�E���M!�gא�&>����T)�م�א�(!=$

  التمييز علي أنويف هذا املقام تواترت أحكام
ـدأ أال تركــه إال بعــد   ـديون مــؤداه الوصــية ومـب أن تبـقـي هــذه الوصــية ســداد الوصــية أو اـل

وديون المتوفى متعلقة بتركته وللدائن إذا أراد المطالبة بحقه مقاضاة التركـة فـي مواجهـة الورثـة 

 .التركة ، ومن المقرر أن الوارث ينصب خصما عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من 

 )٤/١/١٩٩٨ ق بتاريخ ١٩٩٧ لسنة ١٢٣محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

  أن ومن أحكام النقض املصرية
ـي الورثــة إال بعــد أداء –التركــة تنفصــل عــن الميــراث   بوفاتــه وال تــؤول بصــفة نهائيــة إـل

ن هنـا ، ومـ ومـا ينفـذ مـن وصـاياهمصاريف تجهيزه ومن تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعبـاد 

ـاة دين وصــية أو اـلـعــادة ال تركــه إال بعــد الإكاـنـت  ، ومؤداهــا أن تظــل الترـكـة منشــغلة بمجــرد الوـف

 .بحق عيني تبعى لدائني المتوفى يخولهم تتبعها الستيفاء ديونهم منها

 )٢٥/٢/١٩٨١ ق جلسة ٤٧ لسنة ٩٨٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم(
 )٢٣/٢/١٩٧٧ ق جلسة ٤٣  لسنة٥١محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 وجودهـا بعـدة أدلـة ثابـت وصـية صـيقـد أو) مـورث طرفـي التـداعي(/ ..... لمرحـوم وكان ا 

.. وغـيـر ذـلـك ـمـن األدـلـة .. كتاـبـة الوصــية والتوقـيـع عليهــا مـمـن حضــورا كتابـيـة وموثـقـه وشــهادات 

 .مل حريته ورضائه التام بوجود الوصية وصدورها عن المورث بمحض إرادته ، وبكاالتي تجزم 

 وهو ما جيعل هذه الوصية 

 ���V,و�r�:���و��23����Gא�$:�E���C..�و����K/���7א�(!ع�وא���K&ن�#��#
��3�#�G�/��MT�r=ز&gو�T���jא��!/��L�{(;د�א��!��C%��5-�;�g.�

�
�
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 ومن ثم 

.��ن�א��زאع�
/*ن�و�ود�3ذ#�א�و<�&�و�6	ذ3	����������� 	Fوض����!���������زאل�����..�و%�`��ن�א�����

�H	1א���..�-M��	���.و�زאل��%ل���	1ل�و�מ���מ�א�6<ل�"�-�
�د�%�

 وهو األمر 

 ��3$�&ل��!Kم�א��$����&��#��א�-���Mم��Y��I=�ع���)���Y��Tن�א���&�6א�!א5�
�Cא[وאن�%�..�E8�BKא���אع�א��L�C/;א���F�,�}��Yא��������ن���E���Gא	���
����Q�,�)	א�..�VQو��#���"#��7��א�&>�<�M�#�'�..��3�7<�'&Vل����Lو5&�#��(و
�����UY�(���jא��"#��$�د��g��#�C(:���5-*�א�&>��D��5وא!<�������(���5-�;�g�2�=�..�2V
��א�(!��E..��$��ذ����/��G���9���V,&א��E����3$=ز&gو���jא��E%���!/��2�=�..��#T

%��3$g��¬�C)..�وTن�א	��������Kg��#�C$;gم��&ل��!Kم�א��$����&�&ن�#$��א���&�#�6
�.א[وאن�

 -:ثالث السبب ال

فلما كانت الدعوى الراهنة تهدف حنو حصـر .. ويف ذات سياق السبب السابق 

، وحيث أن ذلك يتوقف علي ثبوت صحة الوصية من عدمه وما / ..... تركة املرحوم 

.. ستبعد من الرتكة من عدمـه إذا كانت األعيان والعناصر الواردة بالوصية سوف ت

األمر الذي يؤكد وجوب وقف الدعوى الراهنة تعليقيا حلني الفصل حبكم نهائي بات 

 .يف النزاع حول الوصية املذكورة 

  من قانون املرافعات علي أن ١٦٣املادة فقد نصت 
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها 

مسألة أخري يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف علي الفصل في 

 .تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام متييز البحرين علي أن 

 �iد���	א����������Kx�E��K��$א�&%����א���Lط�j��)=١٦٣�,���ugن�T�'���$��#��"�%����&ن�א	!א
��Tو����=�&%��א���#��H,�S������3،�وTن�g)&ن�5-*�א	����C/;א��E���6&א����L�2(F�
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���.�"�א�S/�ص�א�):
 )  محكمة تمييز البحرين٣/٥/٢٠٠٤ ق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٢٥٣الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
الوقف التعليقي للدعوى هو أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها 

سألة األولية الخارجة عن اختصاصها حسبما تتبينه من جدية المنازعة في الم

 .أو عدم جديتها 

 )١١/١١/٢٠٠٢ ق جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٨ الطعن رقم – محكمة التمييز –مملكة البحرين (

 ملا كان ذلك 

ووفقـا لمـا  ..  بالسـبب الثـانياأنفة اإلشـارة إليهـ) من القرآن والسنة(وفقا لألسانيد الشرعية و 

وتوزيعهــا وبـيـان أنصــبة الورـثـة حصــر الترـكـة ـفـإن نظــر طـلـب . .ـهـو مســتقر علـيـه قانوـنـا وقضــاءا 
.. وهــي مــدي صــحة الوصــية مــن عدمــه .. علــي مســألة أولـيـه جوهريــة يتوـقـف ـبـال شــك .. فيهــا 

 ...............ثم موااله نظر حصر التركة وما إلي ذلك .. بحيث يجب البت فيها أوال 

 وحيث أن النزاع حول مدي صحة الوصية 

 يزال من عدمه ال 

������)��Ex�..����������E8��3��2א��T��¡,�g�����E+�K#�م�~���2א�)&=<�������� �C�/;g���¦א�
�����¡,�g�����'���..�����GH&��=�M-و5&�א[#!�א�)C��K����(�������6&ل�א����&وQذא���=���K$�م�%
%��3$�Cא[وאن�����Tن�=��2و5��%-*�א���&��F���K��$g�6א�;/����8�3��Cو���L���gא����אع��������������..��!
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 -:رابع السبب ال

القاضي برد وبطالن إقرار (ثبوت تناقض حكم التمييز الذي تتشدق به املدعية 

مع حكم جنائي نهائي قاضي بـرباءة املـدعي عليهمـا الثـاني ) -/-/-الوصية املؤرخ 

وذلك تأسيسا علـي .. والثالث من تهمة التزوير املوجهة إليهما بشأن اإلقرار عاليه 

عدم وجود مثة دليل علي التزوير مبا مؤداه صـحة إقـرار الوصـية املـذكور وهـو مـا 

 .يسقط داللة حكم التمييز املذكور  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٩حيث نصت املادة 
يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى 

ة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي الجنائية بالبراءة أو اإلدان

لم يكن قد فصل فيها بحكم بات ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 

ونسبتها إلي فاعلها أو يكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني علي انتفاء 

مبنيا علي التهمة أو علي عدم كفاية األدلة وال تكون له هذه الحجية إذا كان 

 .أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون 

 فإن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

 ���>������r8���%و�"��#�������C��/�����:���YQ�E��8�2א��א(F���������K�g�Y��א�):����א	�����
�i_و�א��אT���.+!و,=�����Kم�%!א,*���@دא�

 )١٣/١١/١٩٩٤ ق جلسة ١٩٩٤ لسنة ٩٢عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
 بحكم التمييـزقد تقدمت يتضح أن المدعية علي أوراق النزاع الماثل طبيق جملة ما تقدم بت 

  .-/-/-مستدلة به علي القول بتزوير اإلقرار بالوصية المؤرخ .. مدني .... لسنة  ..... رقم

 يف حني أن املدعي عليهما الثاني والثالث 

 قد قدما حبوافظ مستنداتهما 
�!�����מ� 	��9��!�..�א�<��	�%�&� ...�����&�...��א������د�
����מ�−�����E....������&�..�..%���מ�����	
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 حكمت احملكمة حضوريا 

 مـمـا – الـمـدعي عليهـمـا الـثـاني والثاـلـث –بـبـراءة المتهـمـان  

ـــــة اـلـــــدعوى المدنـيـــــة للمحكـمـــــة اســــــند إليه ـمـــــا وأـمـــــرت بإحاـل
 .........المختصة 

 ��G�7������K��D!א_�#��و��'�ذ����א�5����E7�B=�_��BK!א�����T%��م��������������������T�C..�����5-א�
����{���gو=��!�Q�L%��!א,�א�&>�����،�وTن�א�):����א������8���&>��;��3א|����hد�&��Hא��;���_�و�E����

���gو=�!�وTن�5���¨�א�$�=���#�"�א[د��������Eذ���������������..�א[������hد�&�Hم�و��$��'!%T�..������
��/����:%��<���א���א�):��א����8

ن إذ المحكمة ي تتشكك في صحة إسناد هذه الجريمة للمتهمفإنها" .......... 

 صـدقوا -/-/- علي األوراق وبورود محضر اجتمـاع للورثـة فـي بعد إطالعها

بصحة الوصية ، وغيـره / ..... بموجبه علي الوصية ، وكذا شهادة المستشار

، كمـا أن المحكمـة لـم تجـد بـاألوراق مـا يـدل / ..... من أقارب ورثة المرحـوم 

ــ ــي ثمـــة أمـــوال مـــن التركـــة عـل ــالتزوير أو اســـتيالئهم عـل ــام المتهمـــان ـب ي قـي

 " وتبديدها 

Tن�אF)�2א����E8א�������E8�3א���ن�%���אK�D±��)�����������2..�و¬���Kgم�=5���E7B!א������
�وT��������Eو��H&د���−/−/−א�):���א	������א����E�+�K!د�و�9�wن�Q%�!א,�א�&>����א	��,¼���������

����Cد�����"��#�!��u�Tو>����3�7و%����م���و�Lא	�C����Kא�$���אم�א�������E����..��E�����Cذ�����א�&>���
�.א���و=!�

  واألكثر من ذلك

فقــد جــزم الحكــم الجنــائي المشــار إليــه بعــدم قيــام أي مــن  

باالسـتيالء علـي ثمـة ) المدعي عليهما الثاني والثالث(همين تالم
 .أموال أو تبديدها 
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وحجيـة الحكـم  .. إن دل علي شـيء فإنمـا يـدل علـي تهـاتر سـند الـدعوى الراهنـة.. وهذا  

ـاني والثاـلـث وانعــدام صــحة جمــاع ادعــاءات  ـراءة ذمــة المــدعي عليهمــا الـث ـات ـب ـائي ـفـي إثـب الجـن

 .وهو ما يجدر معه القضاء برفض الدعوى الراهنة .. المدعية 

 -:امس السبب اخل

عدم جواز نظر الدعوى الراهنة فيما خيص طلب إلزام املدعي عليهما الثـاني 

لسابقة الفصل فيها من خالل الدعوى / ..... ..  أعيان املرحوم والثالث بتقديم كشوف

 .مبا ال جيوز طرح هذا الطلب مرة أخري .. جتاري كلي الكويت .... لسنة .... رقم 

  من قانون املرافعات علي أن ١٢٤حيث نصت املادة 
ز وال يجـوتكـون حجـه بمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق ، الدرجـة القطعيـة األحكام التي حـازت  

إال فــي نــزاع قــام بــين هــذه القرينــة ، ولكــن ال تكــون لتلــك األحكــام هــذه الحجيــة يــنقض  قبــول دليــل

 .وتتعلق بذات الحق محال وسببا دون أن تتغير صفاتهم ، الخصوم أنفسهم 

 .وتأخذ المحكمة بهذه القرينة بطلب من أحد الخصوم ومن تلقاء نفسها  

 لي أن ترت أحكام التمييز عويف هذا املقام توا

 �����������������������>��/����:�����lن��&(g�EBK	א[#!�א�i&%�'ن�א[�)�م�א�¦���زT�,!K	א�"#
�������������23��;�Tאع�%�م����א|/&م����L���lF5-*�א��K�=�Cد���MTل�&#"��K&ق�و��Y&ز�%

�pFא'�א-���K�$�#.�
 )٣١/١/٢٠٠٥ ق بتاريخ ٢٠٠٤ لسنة ٢٧٣ن محكمة التمييز الطعن رقم مملكة البحري(

 أن كما قضي ب
األحكــام التــي تكــون حجــه فيمــا فصــلت فيــه مــن حقــوق ال يجــوز المســاس 

بحجيتها هي تلـك التـي حـازت قـوة األمـر المقضـي وهـي ال تكـون كـذلك إال إذا 

 .كانت نهائية 

 )١٣/٥/٢٠٠٢ ق بتاريخ ٢٠٠١ لسنة ٢٣٦ محكمة التمييز الطعن رقم –مملكة البحرين (

 ملا كان ذلك 
ـفـي معـظـم  مــن اـلـدعاوى عـلـي إقامــة العدـيـدـقـد دأـبـت أن المدعـيـة إـلـي وحـيـث كـنـا ـقـد أشــرنا  

وحـيـث ثـبـت مــن ......) الكوـيـت ، الســعودية ، اإلمــارات ، البحــرين،(أنحــاء اـلـدول العربـيـة ومنـهـا 
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فتعـيــد ذات طلباتـهــا التــي ـتــم الفصــل فيهــا ـبــالرفض تعـيــد تقــديم أن المدعيــة خــالل ـهــذه اـلــدعاوى 

 .درة بذلك حجية أحكام القضاء ووجوب احترامها مه.. أمام القضاء طرحها مرة أخري 

 ومن ضمن الطلبات التي طرحت 

 من املدعية يف أكثر من دعوى

��������������������������uوא��E���u3:���א�����E���	אم�א���Q�E��Q����9S�"�#�E�#!g�M-א��G�wא���ذ��..
��א	!�&م������!g�'א,�Kن�و����T�O&)��2=�K���..�.....�/�������:5��=�>�?���5د&H�2و���g�¦وא��

��:��ذא������������������!����2م�(�O&�)��L�i,&�/~����j<�א����ذא����pw�	وא�CK$א��r#��ق�ذ��;gא�
�).T%�:<�א�$�=��#"�א����و��6(�ن��/!�5؟؟

  جتاري كلي الكويت .... لسنه ....ومن خالل الدعوى رقم .. هذا 

���O&��)�وא��د�9	�و�/��	�9	���/�.....�(�ن�א��د��&��د���	��9	�1د�����Cو�F&�א���%وמ��������� �

�
�:	���!�א�%�מ��9	�

فــي مواجهــة المــدعي علــيهم مــن الثالثــة حتــى العاشــر المــدعي عليهمــا األول والثــاني إلــزام : أوال 
حـال حياتـه المـؤرخ / ..... بتقديم الكشوف المرفقة باإلقرار الصـوري الصـادر مـن المـورث 

والموضـــح ـبــه كاـفــة العـقــارات والشـــركات واألـمــوال  المشـــار إلـيــه بصـــحيفة اـلــدعوى -/-/-

أو باسم أوالده المدعي علـيهم أو اسـم أصـهاره أو أحفـاده / .....  باسم المورث المسجلة

وفي حالة إمتناعهما عن تسـليم الكشـوف المـذكورة فـي اإلقـرار ، التصـريح للطالبـة باسـتخراج 
صـــورة طـبــق األصـــل مـــن وـثــائق ملكـيــة أوالده وأصـــهاره وأحفـــاده المـــذكورين ـفــي صـــدر هـــذه 

 وكـــذا -/-/-يـهــا لـهــم حـــال حياـتــه وحـتــى ـتــاريخ وفاـتــه ـفــي الصـــحيفة والـتــي ـقــام بالتصـــرف ف
التصريح للطالبة باستخراج صورة من عقود الشـركات التـي قـام المـورث بنقـل ملكيتهـا ألوالده 

وفــي حالــة امتنــاع  -/-/-وأصــهاره وأحفــاده حــال حياتــه وفــي تــاريخ وفاتــه الحاصــل عــام 

 تهديديـه قـدره خمسـمائة دينـار المدعي عليهمـا عـن تقـديم هـذه الكشـوف إلزامهمـا بغرامـة

 .عن كل يوم يمتنعون فيه عن تقديم هذه الكشوف المرافقة لإلقرار الصوري 

بتقــــديم مــــا يمتلكــــه المــــورث مــــن الحــــادي عشــــر إلــــي األخيــــر إلــــزام المــــدعي علــــيهم : ثانيــــا 

بصــحيفة الــدعوى مــن عقــارات وأوالده وأحفــاده وأصــهاره الموضــحين /..... ..... المرحــوم
 وما أجري علي هذه الملكية من تصرفات وتاريخها ومن  -/-/-عند وفاته في وشركات 
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 .الذي قام بها وسنده في ذلك لكي تتمكن المدعية من الوقوف علي ما يمتلكه المورث 

 .إلزام المدعي عليهما األول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة : ثالثا 

 ومن خالل هذه الطلبات 

��������3�T"�ذא'�#&+��&ع�א��G���wא�E����Fא	����M#��"�א	�������5���������l�=����L!א 
����2(Fא���#�>����3gא	$����وא�¦��5�x�Eg]���

��א�$��K,א'�א��¦�©�����������"�g��)��2=�K����:3����E��	אم�א��Q
����������،�وא�$���K,א'�א���¦�#�زא���<������Eذ#����V,&א��E��������3$=ز&g
�א	��&,«�������א�ن�،�وא�$���K,א'�א	:�&�������:��&,«�وא���¦����
�����M,&�/%²!א,�א����K�T�2D���>�lDوYد*�و�T;�د*�وT>�3,*�،�و

��3���O!/א'�א�¦�©�א��,�K$وא��،.�" 

���ذא

المدعية في الدعوى أنفة الذكر مـع طلبهـا المبـدي فـي دعواهـا الراهنـة وحيث تطابقت طلبات 
ى وحـيـث أن اـلـدعوتـلـك اـلـدعوى مــع اـلـدعوى الحالـيـة ، وحـيـث أتـحـد خصــوم مــن حـيـث الموضــوع ، 

-قـد تـم الفصـل فيهـا بجلسـة تجاري مدني كلي حكومـة المشـار إليهـا ....  لسنة ....السابقة رقم 

 : وصدر فيها الحكم التالي -/-/

 حكمت احملكمة 

�z�$gT�C��K#�{د����i!)��^����א���&�6و��T#<�א	�����א	/!و��'�و#!�
i�#א��.��

 فإن هذا احلكم بال شك 

����������=��E�����9}��EKא���אع�א���� ���¢����'�א	$�����א	��א*�#�"�א	�����wא5"�وא�!�−
/−/−�������3���C/;א��pD��5و��Dא�$�אم����و=���..������Y���I�>�VT�����Q�,��)	�2א�(Fن�אT����

�����������������������"����38�K�UT���+�6א�$�=���#�"�א�����و���#�%Q�L��=�ع������Y(����<�و���=���א	����
������������Kو�א�T�r%א�&א�"#���D�9و��z�D]&+&ع�و�-א'�א	²+�!א,�������..��&ن��ذא'�א��M&�D�_E�)��Y

�{qא��O5-א�א���E�Q���9&>&ل��D�2א��	3:��و��:3�$:��#��-*�#"�א@�-א,א'�وא��
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 ملا كان ذلك 
وعـلـي اـلـدفع بـعـدم جــواز نـظـر اـلـدعوى فإـنـه يحــق للمــدعي عليهمــا .. وـمـن جمـلـة ـمـا تـقـدم  

ــه ، .. األخـــص الطلـــب أنـــف الـــذكر  وقـــف وعلـــي ســـبيل التنـــاوب ، أو بالقليـــل لســـابقة الفصـــل فـي

تجـاري كلـي .... لسـنة .... الدعوى الراهنة تعليقيـا لحـين الفصـل بحكـم نهـائي فـي الـدعوى رقـم 

 .مدني كلي حكومة أنفة الذكر 

 -:سادس السبب ال

فقـد تقـدمت حبكـم التمييـز .. واستمرارا لذات النهج التي تتبعه املدعيـة 

طالن انعقاد مجيعه عمومية غري عادية بتاريخ والقاضي بب.. جتاري .... لسنة .... رقم 

لالدعاء بأن املدعي عليه الثالث يرتكـب ) علي خالف ما ورد فيه(مستدلة به  .. -/-/-

وهو استدالل خاطئ يقينا وخمالف ملدونات احلكم .. جتاوزات أو إخالل يف إدارة الرتكة 

 .ذاته 

  نصت املادة الثانية من قانون اإلثبات علي أن فقد

������،����3������l��#�6و&�����������K�$�#����3g�VQ!אد���	א�r8���%&ن�א�&��(gن�T�G
����&��8�Hא�%

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام التمييز علي أن 
المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم األدلة التي تؤيد مـا يدعيـه ، بمـا مـؤداه أن يقـع 

 يـقـدم الطــاعن ـمـا ـيـدل عـلـي أن وحـيـث ـلـم.............. عـلـي عاتـقـه عــبء إثـبـات حرماـنـه ـمـن 

فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون عاريـة ........... المطعون ضده قد تسبب في حرمانه من 

 .من الدليل 

 )١٥/١/١٩٩٥ ق بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٧٣ القضية رقم – محكمة التمييز –مملكة البحرين (

 ملا كان ذلك
الـذي حاوـلـت .. المقـدم مـن المدعـيـة اري تـجـ.... لسـنة .... وحيـث كـان حـكـم التمييـز رـقـم  

ـمـن أن الـمـدعي علـيـه الثاـلـث ـقـد ارتـكـب تـجـاوزات ـفـي الجمعـيـة ـفـي إثـبـات مزاعمـهـا  االـسـتدالل ـبـه

 . دعت المحكمة نحو بطالنها -/-/-العمومية الغير عادية المؤرخة في 
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 وحيث أن هذا االستدالل خاطئ ومعيب 

 ومناهض للثابت مبدونات حكم التمييز ذاته 

א�����Gא���-��5�C��$H�M-א�א�9��w��,!��K=�_���BKن�א�$���Kد�א�:$�����א�$:&#�������������Tن��
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 التمييـز أعـادت الحـال إلـي مـا كانـت عليـه قـبـل  محكمـةفـإن

وذلـك بـأن أعـادت اإلدارة للمـدعي .. الجمعية العمومية المذكورة 

 .عليهما الثاني والثالث مجتمعين 
 أي أنها مل تعب علي املدعي عليه الثالث 

 تصرفا أو إخالال كما تزعم املدعية 
إال أن ـمـؤدي .. مـيـة الـمـذكورة فـبـرغم قضــائها ـبـبطالن الجمعـيـة العمو.. ـبـل عـلـي العـكـس  

حكمها أن يعاد الحال إلي الوضع السابق وهو أن تكون إدارة الشركات بيد كل من المـدعي عليـه 

 .الثاني والثالث معا 

 كمة التمييز حمفإذا كان قد تبني لعدالة 

 مثة إخالل يف حق أي من املدعي عليهما الثاني والثالث 

.. ا وأن ذلـك لـم يـحـدث أـمـ.. لكانـت قـد قضــت بعزلهمـا معـا  

وهـو أن .. األمر الذي يعد دليال علي عكـس مـا تدعيـه المدعيـة 
إدارة المدعي عليهما للشركات كانت تتم بنزاهة وشـرف وشـفافية 

 .دون ثمة شائبة أو إخالل 
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يتضـــح مـمــا تـقــدم تـهــاتر أســـانيد المدعـيــة ومحاوالتـهــا المســـتمرة نـحــو قـلــب . وـمــن ـثــم  

وهو ما يقطـع بوجـوب رفـض .. في االستدالل ومخالفة الثابت باألوراق وتعمد الفساد .. الحقائق 

 .الدعوى الماثلة النعدام سندها 

 -:سابع السبب ال

فقد قامت عدة أدلة مستندية وفنية وأحكام نهائية حائزة .. ويف سياق متصل 

احلجية يف إثبات عدم وجود مثة إخـالل أو أخطـاء يف جانـب املـدعي عليهمـا الثـاني 

لث يف إدارة الرتكة وعلي األخص النسبة املخصصة بوصية املورث ألعمـال اخلـري والثا

 .ومن ثم التأكيد علي براءة الذمة للمذكورين ، وكيدية املدعية يف دعواها .. والرب 

  األول الدليل 
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يتضـــح أنهـمــا كلـفــا مكـتــب الخـبــرة .. ـمــن ـخــالل مســـتندات الـمــدعي عليهـمــا الـمــذكورين  

% ١٥وعلـــي األخـــص منهـــا نســـبة ) محـــل النـــزاع(المـــذكور ببحـــث كافـــة أعمـــال إدارة التركـــة 

 / ..... .المخصصة ألعمال الخبر والبر والموصي بها المرحوم 

 د انتهي السادة اخلرباء إيل تقرير وق

 احلقيقة الواضحة املقررة بأن 

ٕهــذه النســبة يــتم تجنيبهــا واثباتهــا فــي دفــاتر وادراجهــا فــي   ٕ
، ومشــاريع تحــت اإلنشــاء ، حســابات متـعـددة ، كحســاب الزـكـاة 

وذلـك كلـه .. لتحفيظ القرآن .... وجاري شركات شقيقة ، ومركز 
 ) .الشركة األم(الكويتي في دفاتر شركة المركز العقاري 
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  ثانيال الدليل
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 وحيث تبني لعدالة احملكمة 
م يقصد منه سـوي الذي ل.. عدم سلوك المدعية الطريق القانوني السليم في هذا االدعاء  

األمـر الـذي حـدا بعداـلـة .. اومـن ثـم كيديـة ادعاءاتـهـ.. اإلسـاءة للمـدعي عليهمـا الثـاني والثاـلـث 

 .المحكمة نحو القضاء بعدم قبول دعواها الكيدية المشار إليها 

  ثالثال الدليل

..�����د�!�����!�א��و���.��� ....�����&....�א�%���מ�א�<��	د��"��!�א���د�و�����8מ�����
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 وحيث تبينت عدالة احملكمة 
فقـد .. عدم سلوك المدعية للطريق القانوني القويم في ادعاءاتها مما يؤكد كيدية دعواها  

 .قضت بعدم قبولها 
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  رابعال الدليل
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  ذلك كان مال 

 يتضــح وبـجـالء تـام ـمـدي كيديـة اـلـدعوى الراهـنـة وانعـدام ـسـندها ثـبـوت وممـا تـقـدم جميعـه 

بتقرـيــر فـنــي ـقــاطع بـبــراءة ذـمــة الـمــدعي عليهـمــا الـثــاني .. ـعــدم صـــحة ـمــزاعم المدعـيــة فيـهــا 

التـي كـان مآلهـا .. فضال عن ثبوت تعمد المدعية إقامـة العديـد مـن الـدعاوى الكيديـة .. والثالث 

آل الـدعوى الراهنـة النعـدام سـندها أو صـحة مـزاعم المدعيـة وهو ذات مـ.. الرفض وعدم القبول 

 .فيها 

 -:ثامن السبب ال

وعدم صحتها وذلك ملخالفتها اإلقرارات املوقعـة .. ثبوت تهاتر مزاعم املدعية 

 علي حقوقها بشأن – والزالت –خبط يدها واألدلة املستندية التي تؤكد حتصل املدعية 

 .ة البحرين ، وخارج دولة البحرين يف دول/ ..... .. تركة املرحوم 

  من قانون املرافعات علي أن ٨٨فقد نصت املادة 
يجب أن يكون إقرار الخصم ، عند االستجواب أو دون استجواب ، حجة قاطعة عليه ، 
 .اإلقرار حاصال أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها 

  علي أن ٨٩كما نصت املادة 
ـه ، وال  ـر محجــور علـي ـارا غـي يشــترط ـفـي صــحة اإلقــرار أن يكــون المـقـر عــاقال بالغــا مخـت

 ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما ال يعد محجورا يشترط شيء من ذلك في المقر له ، 
 .عليه فيه شرعا 
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  من ذات القانون ٩٠وكذا نصت املادة 
ـبـل يؤـخـذ  الضــار ـبـه وال يـتـرك الصــالح ـلـه ، ، ـفـال يؤخــذ مـنـهال يتـجـزأ اإلـقـرار عـلـي صــاحبه  

جملة واحدة ، ومع ذلـك يتجـزأ اإلقـرار إذا انصـب علـي وقـائع متعـددة وكـان وجـود واقعـة منهـا ال 

 .يستلزم حتما وجود الوقائع األخرى 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 

 ��������Oאj��Yא���/K��2�/|ن�>�د,א�#"�א&(=ن�T�,א@%!א�Lط�j)=��������E���	א�pF����
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 )٢٤/٣/١٩٩٦ قضائية بتاريخ ١٩٩٥ لسنة ١٧٠محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 كما قضت أن 
ولئن كان اإلقرار الصادر في قضية أخري ال يعد إقرارا قضـائيا يقـوم حجـه 

ر مــن قبيــل اإلقــرار غيــر القضــائي يلــزم قاطعــة علــي صــاحبه فإنــه يعتبــ

 .صاحبه ما لم يثبت خالفه أو يثبت صوريته 

 )٢٨/١١/٢٠٠٥ قضائية بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ١٦٢محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 وكذا قضت بأن 
أن اإلقرار الذي يصدر من الخصم خارج مجلس من المقرر في قضاء هذه المحكمة  

 .ومثل هذا اإلقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع ار غير القضائي ، القضاء يعد من قبيل اإلقر
 )٢١/٦/٢٠٠٤ قضائية بتاريخ ٢٠٠٣ لسنة ٣٤٥محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ــة  ــق جمـل ــي أوراق  المفـــاهيم والثواـبــت واألصـــول القانونيـــة والقضـــائية أنفـــة البـيــان وبتطبـي عـل

ادعـاءات المدعيـة يتضـح وبجـالء أن .. قدمة من المدعي عليهمـا والمالدعوى الراهنـة ومستندات 

وحتــى اآلن ال تعلــم شــيء عــن تركتــه ، ولــم .... منــذ وفــاة مورثهــا فــي غضــون عــام وقولهــا بأنهــا 
هــو قــول معــدوم الصــحة ويخــالف األوراق والمســتندات التــي يــتلخص .. تتقاضــي نصــيبها فيهــا 

 وصفها ومدلولها فيما يلي 
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 ل املستند األو
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مملوكــة لـمـورث طرـفـي التقـيـيم العـقـارات ومــن خــالل هــذا المحضــر يتجـلـى ظــاهرا أن .. ـهـذا  
تعزـيـز ـهـذا ومــع ذـلـك طـلـب الورـثـة وكاـلـة ـغـازي العقارـيـة " ـتـم بمعرـفـة " بدوـلـة البـحـرين " الـتـداعي 

 !!) .اختارتهم وعينتهم المدعية ذاتها(بتعيين عدد اثنين من متخصصى التقييم التقييم 

 هذا باإلضافة 

��و>���وא���25و#&,�23Vא	!��&م���������� V,&א��r�X�,א!%Q�E�Q....�/�.������/���١٥�٪��"�#
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 وعالوة علي مجاع ما تقدم 
توزـيـع  والعداـلـة ـفـي إـجـراءات ـمـدي الـشـفافيةوبوضــوح ـمـن خــالل هــذا المحضــر ـفـإن الـبـين 

 .دون محاباة أو تفضيل أعيان التركة علي جميع الورثة 

 وهذا االجتماع 
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 املستند الثاني 
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، " دولـة البحـرين" كشـف موضـح بـه عقـارات وأعيـان التركـة فـي بهذا المحضـر وقد أرفق 

 .اء علي التوزيع الذي تم بطريق القرعة وبين حصة كل وريث بها بن
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 وهذا احملضر والكشف املرفق به 
بهتـان مـا تدعيـه .. وهـو مـا يؤكـد تم التوقيع عليه من جميع الورثة ومن ضـمنهم المدعيـة  

 .المدعية من أنها لم تحصل علي تركة والدها في البحرين علي شيء ولم تعرف عنها شيء 

 املستند الثالث 
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 والثابت من هذه املستندات 
.. أرســــل كـتـــاب إـلـــي البـنـــك العرـبـــي المتحــــد ) ..... ...../ الســــيد (أن المــــدعي علـيـــه األول : وال أ

وذلـك ..  بصـلب الطلـب إلي حسـابات الورثـة بـالتوزيع الموضـحلتحويل المبالغ أنفة الـذكر 
 .وبسعر الصرف الذي سبق له وأن اتفق عليه مع مسئولي المصرف .. بالعملة الكويتية 

 إلـي العملـة الكويتيـة بقيمـة قـدرها  البنك المذكور وقـام بتحويـل المبلـغ المشـار إليـهاستجاب  :ثانيا
عشـــرة مليـــون وســـتمائة وتســـعة ألـــف وســـبعمائة ثالثـــة وســـتون ( دينـــار كـــويتي ١٠٦٠٩٧٦٣
 ) .دينار كويتي

  ديـنـار ـكـويتي١٥٨١٠٥٠ درـهـم إـمـاراتي بـمـا قيمـتـه ٢٠١٧٧٣٦٢ـتـم تحوـيـل مبـلـغ ـقـدره  :ثالـثـا 
 ...../ إـلـي حســاب الســيدة ) ائة واحــد وثمــانون ألــف وخمســون دينــار كــويتيملـيـون وخمســم(
 – ـفــــرع قرطـبــــة – بالكوـيــــت –وذـلــــك إـلــــي حســـــابها مـــــن بـنــــك الكوـيــــت اـلــــوطني ) المدعـيــــة(

 .....رقم 

 ومن مجلة ما تقدم 

��د�&א���������������5;�7�<�L����:ز����:����=���Bو¢9_���م�>7��و���م�#/��א%���א	����
��وא����5#�-���م������#"������C/?����3�T!א5����א��!g�"#....��������_E�U�MT�Eوهـو مـا .������א�ن���

 .يجعل دعواها الماثلة جديرة بعدم القبول شكال وموضوعا 
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 املستند الرابع 

.�,<دא��א���د�!�����-�א�2ول������	��-�,��!��������� F��.دא�����	دמ�א��د�!�����9��	��


��-��	"��&��א����و���&��������Cא�و���F&�وא�(–א���7	�א.��"���ع�–�...../����&�����>��H	ذ��و�����M���

H	��/א��!�	
�).,��אدא.�

 منبها بضرورة 
ـغ  ـار كــويتي١٢٠٠٠٠تحوـيـل مبـل وهــو مــا يعــادل ) ماـئـه وعشــرون أـلـف دينــار كــويتي ( ديـن

فــي ) مليــون وخمســمائة وأربعــة وســبعون ألــف وســتمائة وعشــرون درهــم( درهــم إمــاراتي ١٥٧٤٦٢٠
) .. المملوـكـة للورـثـة وـفـق األنصــبة الشــرعية( ....إـلـي حســاب شــركة  .. الـيـوم األول مــن ـكـل شــهر

 .وذلك تمهيدا لصرف هذه المبالغ للورثة كل حسب نصيبه الشرعي شهريا 

 وبالفعل 
 وحتـى اآلن -/-/-تم تنفيذ تعليمات المدعي عليه األول وبـدأ التحويـل شـهريا بـدءا مـن 

 .دون انقطاع 

 والثابت باألوراق املرفقة 

��١١٧٩١٠#���=$��دل���(�د=��,���&=¦���٨٩٢٥^�א�(T�&5�M!3ن��/��Gא	�����5-א�א	
Egא,�#Q�25,د.�(�

 ليس هذا فحسب 
 علـي –ومقدم بـاألوراق المرفقـة  .. -/-/-بل ثبت صرف المدعية لهذا النصيب شهريا منذ 

 ..... ما يثبت صرف المستأنف ضدها لهذه المبالغ الشهرية عن عام –سبيل المثال ال الحصر 

 ا ال يدع جماال للشك ولعل هذا يقطع مب
فـهـي ـلـم تحصــل .. دعواهــا ال يمـت للواـقـع والحقيـقـة بصــلة ـفـي أن جملـة ـمـا ســطرته المدعـيـة 

 أنهـا تحصـل علـي إيـراد شـهري مسـتمر فحسـب بـل.. علي أراضي وعقارات وأسهم بماليـين الـدراهم 
 ) .رحمة اهللا عليه( حتى اآلن من تركة والدها -/-/-  منذ عام 

 وهو ما جيعل 
 . الدعوى قائمة علي غير سند بما يجدر معه عدم قبولها شكال وموضوعاهذه
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 املستند اخلامس 
"�د����دמ�א���د�!������9	���دא��&�א��%���&�א���و����
��F	�!�,���א�א.�<�	د�����ن�����������������

�:�و3מ��ل��ن��..�...../�و�F&�א���%وמ�

  ....../ السيدة  -١
  ...... ...../ السيد  -٢

  ....../ السيد  -٣

  ....../ السيدة  -٤

  ....../ السيدة  -٥

  ....../ السيدة  -٦

  ...../ السيدة  -٧

  ....../ السيدة  -٨
والثابـت مـن خـالل .. من تركة مورثهم سالفي الـذكر ) ٨٠(من ) ٧٣(المالكين لعدد أسهم قدرها 

 بـأنهم بصـدد االتفـاق علـي توزيـع التركـة حسـب الحصـص الشـرعية هذه اإلقرارات أنهم جميعـا أقـروا
فضــال ـعـن أن ذـلـك .. يهم ـفـي تعـيـين حــارس حـيـث أن ذـلـك ســيعطل عملـيـة التقســيم دوأـنـه ال رغـبـة ـلـ

 .يتعارض مع المصلحة العامة للورثة 

 وحيث أن هذه اإلقرارات

�����5,��%��/����J�"¬��#�K#��)�٧(�g����Y��I=�ع���)���Y��Tن�א���&�6א�!א5�
��و%�,�������5�jא��E��XQ�"#�23D)ن�#"���)&ن����)�٨٠T�23وD٧٣(�(23D��23���=K!ون��$�م�,�

���������������������:3����E���	א�L����وذ������23��Kuא���#��V,&ج�א�,�S�"#س�,�����$g�L�..�������و�5-א�
���.=����#�א��2א	������Lد�&א��5א�!א5�

 املستند السادس 
و�ن��3מ�א�����دא.�א���د�&��ن�א��د�!�����9	����	מ��دא��&�א��%���&�א�%	���&��3و���دد�������������������

	>�&�F&��و���א�א.����,�C
 :د����ن��ل��ن���

١− �iא�����/.....)��V,&و+:"�א��Eא���א��L!x�iوא���(�
٢− �iא�����/.....)��V,&و+:"�א��Eא���א��L!x��K�KU�( 
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٣− �iא������/.....)��V,&و+:"�א��Eא���א��L!x��K�KU�( 

٤− �iא������/.....)��V,&و+:"�א��Eא���א��L!x��K�KU�( 

 والثابت من هذه اإلقرارات املوثقة احلديثة 
,�������������������.	

<%&��<�"	.�א���د�!������9	�و���9ن��ط���ن����!�د"�	���و%��	�&Fא��א�و���

א�/����	.�و����Nدن�����!�
���א��Hذ���&�א����د�!�������9	�و%���ن�,دא�����9	���/����	.��%��ل�������

�.א��دא�!�

 وهو ما يؤكد 
ـفـي أســهم فـقـط ) ٧(ـمـا ســبق وقررـنـاه ســلفا ـمـن أن المدعـيـة ال تمـلـك مــن أعـيـان الترـكـة ســوي 

 يؤكدون علي نزاهة وشفافية المدعي عليهما وأنه ال غبار علي إدارتهمـا سهم) ٧٣(حين مالكي 

 .للتركة 

 وهو ما ال يصح  
ـت دون  ـد والعـن ـا لحــل الخالفــات الشخصــية والكـي أن تكــون ســاحات المحــاكم المــوقرة مكاـن

 .       سبب أو سند 

 املستند السابع 
��ن�����1و��&��ن������&��%�`���دמ�א��د�!�����9	���1	���دא�&�א��9�&�א��و����<و�����

�:א��و��:.�א�%د�F&�א�<	د����ن��ل��ن�

١− �iא�����/.....)�Eא���א��L!x�iوא��.�(�
٢− �iא�����/.....)�Eא���א��L!x��K�KU.�( 

٣− �iא�����/.....)�Eא���א��L!x��K�KU.�( 

٤− �iא�����/.....)�Eא���א��L!x��K�KU.�( 

٥− �iא�����/.....)�Eא���א��L!x��K�KU.�( 

 )�.א	������א[ول�(.....�...../�א����� −٦

 لصاحل
يخولوـنـه ـمـن خاللـهـا بجمـيـع الصــالحيات واالختصاصــات .. ...../ الـمـدعي علـيـه الـثـاني 

وهو ما يقطـع بمـدي الثقـة .. الشاملة والواسعة المتعلقة باإلدارة والبيع والشراء والرهن والتصرف 
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ي الدعوى الراهنة بما يجعلهـا جـديرة نهار معه كافة ادعاءات المدعية فتفي المدعي عليهما بما 

   .بعدم القبول شكال وموضوعا

 املستند الثامن  

�א��Hذ��&��و�Fق���"�د���دמ�א��د�!�����9	���دא�&�א��%��&�א��و����
<و�������� 
,��א��


�*�9ن���د�������وא��ذ��/�9دن���ن������).....(�و���9מ�א��د���&������..�...../�<	د���ن�و��F&�א���%�وמ��������-��:M

و����9ن�������"ن�
<��%&��	"��&�א����2	ل�)�א������&(,دא���א�/����	.�	�د�!�������9و����ن�א����

������
���9ن��..��%����	���M-������−/−/−3	����ذ��%����א��و��ل�"�!��������	وא��<�"	.�א��!��	�	�
9	�و�

�ط��ن���!�א���	
&�وא���:.�وא�����دא.�و�ن�א��د�!������9	���מ�����
�	�M�&��Fط�*�"�!�������������������

M�����א7دא���و�د�%	"$	���!��<ول�א�/��	.�دون��	�.�

 وهو ما يؤكد 

������������������������gو,دT���#��د�&אQ�L����5%!א,�א	�����>�!א����Y���I=��ع�������Y(����$��م�>�7
&ل�U)�9و#&+&���Kم�א��$��i!=�H��3�$���I�6&5-*�א������Dو���$�אم����.א�!א5�

 املستند التاسع 

�دמ�<%&��زא�מ�و�
	ط�ل�א��د��&����������Cط���	دא����..�و�����	د���دמ�א��د�!�����9�"��&��

����/�
..�א�
%���ن���
دو��&���)���و�`�ط�"�!�א���دא�!������(...../������&�א���%�وמ������
*���	ن�א��%��&�

�.�ل�و"ق��<�
-�א�/��!�و�وز�����C	�9	����!����Cא�و�F&�..�و����9	�א��و��&�

 والثابت من هذا الكشف املرفق 

 أن أمجايل القيمة السوقية جلميع أعيان تركه مورث طريف التداعي
واحد وعشرون مليون وتسـعة عشـر ( دينار ٢١٠١٩٩٢٢تقدر بمبلغ .. ين لدي دولة البحر

 .ألف وتسعمائة اثنين وعشرون دينار 

  دينار ٧٩٠٥١٣٦خيصم منه مبلغ قدره 

 )مورث طريف التداعي (...../ كوصية املرحوم 

�����د���������������jא��"�#����٧����23�D�)��23�DTو����Tن��/���Gא	����$�D�(���E���XQ�"�#٨٠�
��23D)�23Dن�&��h�(MT����������:�%���Iن�����T�p7��g��3�Tد=���,���١١٤٧٥٤٤�)�����$�D���8�#ن�و&���#

��وT,�$&ن�د=��,$�,T���)�.�وT,�$&ن����Tو �:�8
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 هذا وحيث ثبت من الكشف أنه قد مت 
���-�	�
��Xמ��ن��..�����د���&����....���מ�א�و���F&�����–�....����&���....���מ�א���د�&��–�....�M<�ص�

�&�و��&�����و�	���ن�����(�د��	�������١٧٠٦٢٤٤&�3ذ#�א�
�	�&�א��و��&��د�3	������	��
���ون�و�


�������Dد�#������و��
���&�و��
���ون�د����	��������������%ق����و �د����	��١١٤٧٥٤٤������Uوא��د����&

�.א�ذ���

 وهو األمر الذي يؤكد وحبق 

�������������������r��X�E������:3V,&#����!gن�����T�r�=ز&����#�%��%�E��u3:��א[ول�وא�����E��	ن�אT
����V,א�������..�و�������=���g;�&ق�%�:������������������3و���Eא[��S#��23א	�����(�#�E����C�$;����>��/��¦

�E�!)��3א��/���:�%���.א��&%�

 ومن ثم 
اهرا أن اـلــدعوى الماثـلــة معدومـــة الســـند واـلــدليل ســـواء مـــن الواـقــع أو المســـتندات أو ظـــيتأكـــد 

 .القانون بما يستوجب إطراحها ورفضها 

 املستند العاشر 
א.�א�8���M2א���!�����Nد�"���	د����	��"��د�����دמ�א����د�!�������9	�
	��د��د����ن�א�������د��

�:��ز��-�א��د��&�3!��	��	�!�

إرسال القيمة تطلب من خالله ) المدعية (...../ عن السيدة صادر صورة من كتاب  -١
 بالبحرين إلي حسابها الخاص بالبنك الوطني ....بنايه منطقة المستحقة عن  االيجارية

ناية بإيداع األجرة كاملة ، وأنه إذا وطلبها التنبيه علي سكان الب.. بصفه دورية وشهرية 
  فقد تعهدت بدفعها بصورة مباشرة كان هناك ثمة مصاريف مستحقة عليها

-عـن الفتـرة مـن  ....بنايـة المدعية عن إيرادات ومصـروفات موجه إلي ورة من كتاب ص -٢
 -:والثابت من خالله  ... حتى شهر مايو -/

- �^��.�د=��,�T١٤٧٤٢٣ن��E��XTא@=!אدא'�#
- T�^�#�'�� .�د=��,�٦٣٧٦٤ن��E��XQא	/!و

- �^�#�p7��	ن�א�!>���אTد=��,�٨٣٦٥٩و�. 
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 ٩٦٥٩ دينار األمر الذي يبقـي للمدعيـة مبلـغ قـدره ٧٤٠٠٠وسبق أن صدر شيك بمبلغ 

 .دينار سيتم إصدار شيك به وتحويله إلي المدعية 
 المشــار إلـيـه المدعـيـة ثاـبـت مــن خالـلـه أن مبـلـغ المصــروفاتصــادر إـلـي صــورة مــن كـتـاب  -٣

 .لم يتم اختصامه بناء علي طلب المدعية بالخطاب السابق 

ماـئـه ســبعه وأربعــون ( ديـنـار ١٤٧٤٢٣جمـلـة اإلـيـرادات مبـلـغ ـقـدره ـفـإذا كاـنـت .. وـمـن ـثـم 
أربـعـة وســبعين ( دينـار ٧٤٠٠٠تحوـيـل مبـلـغ وـكـان ـقـد ـسـبق ) ألـف وأربعماـئـة ثالـثـة وعشـرون ديـنـار

ثالـثـة ( ديـنـار ٧٣٤٢٣فيـكـون المبـلـغ المتبـقـي ـقـدره  .. -/-/-إـلـي المدعـيـة بـتـاريخ ) ألـف ديـنـار
 .قد تم تحويله كامال إلي حساب المدعية ) وسبعون ألف وأربعمائة ثالثة وعشرون دينار

 ومت التنويه باخلطاب األخري

����&�O=����2?/�������$�����..��د=����,�������T�E���Q٦٣٧٦٤(���ن�#���^�א	/��!و��'�و%���,*��
��א	�����وא��:�د5K���.����#&א

 ملا كان ذلك 

�����3�T�����9S�"��#�>����u!�وא��א���-����;�T�'א������	א�����X�"��#و
���������������Bg:�<�א�$�=��#�"�א	�����א'�א	&%$���#�"��G���Hא	����
����������#&,�L����3Vدو������!g�����������3ن�:�$��r��wKg�¦وא��������/�U
���������!$I����3:��Kg�©����%א[�����ن������gא,��������5ن�!%Q��7!="�وא�

�������Sא_����2���Kg��<�#���23א	������ذ�������V9V�"�#�"={�S���3gא�..
���א�(!��/�]��K��.وTن��g��א[���ن�%��©�g&ز=��Kg��3$:��3و

 وهذا كله 
يؤكد بهتان جماع ما جاء في هذه الدعوى سواء فـي الئحتهـا األصـلية أو تعـديل الطلبـات أو  

.. مــذكرة الــدفاع وذلــك مــن خــالل مســتندات قاطعــة الداللــة متضــمنة إقــرارات صــريحة مــن المدعيــة 
 .وهو ما يسلس بالضرورة إلي التأكيد علي انعدام سند الدعوى الراهنة 

�و����	ل��ن�ذ� �

������د�,���א�����9	��������� ذ�� ��ن����د�����	�,ذא����..��	��ز��-�א��د��&��ن��ن���	ع���	����دמ

����1,�!��ن�א��	�د��..��	ن����-��	���دמ���د�,��א���ن��د�-���دא�&�א��9�&�א��و����
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*�-�����وز�א��7	��
�د�א��7א��א2<و��&���ول��.�

 لذلك 

��#����%!,����gא	���������5�L-א�א|/��&ص����� ���Xن��������H=!���@��;���'�������و����م���..�
�.א��$&=�Y������C$�אم�D��*�و���;�������u<���[و,אق�

 -:تاسع السبب ال

ثبوت كيدية الدعوى الراهنـة وعـدم اسـتهداف املدعيـة منهـا مثـة مصـلحة 

لقانون ، وإمنا اهلدف منها اإلساءة للمدعي عليهما الثاني والثالث مباشرة يقرها ا

وإيل مسعتهما دومنا سند من الواقع والقانون ، وذلك بالتعسف الظاهر يف استخدام 

 .حق التقاضي وخمالفة الواقع واملستندات والثابت باألوراق 

 فقد نصت املادة اخلامسة من قانون املرافعات علي أن 
ومـع ذلـك ال يكـون لصـاحبه فيـه مصـلحة قائمـة يقرهـا القـانون ، أو دفـع طلـب ال يقبل أي  

أو االسـتيثاق لـدفع ضـرر محـدق تكفي المصلحة المحتملـة إذا كـان الغـرض مـن الطلـب االحتيـاطي 
 .لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة التمييز املوقرة علي أن 

��א	��E5�i!U#��ط�א����&��������6&�»�;�<�����<�א����&�����������6א	/�7��א�(����/
���&K#�{�.�

 )٦/١٢/١٩٩٨ قضائية بتاريخ ١٩٩٨ لسنة ١٧٣تمييز البحرين الطعن رقم محكمة (
 )٣١/٣/٢٠٠٨ قضائية بتاريخ ٢٠٠٧ لسنة ٢٣٠محكمة تمييز البحرين الطعن رقم (

 واملصلحة كما عرفها الفقهاء هي 
تي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له الفائدة العملية ال

فـهـي الضــابط لضــمان جدـيـة .. بطلباـتـه كلـهـا أو بعضــها 

الدعوى وعـدم خروجهـا عـن الغايـة التـي رسـمها القـانون 

فحيث ال يعـود مـن . لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق 

 رفع الدعوى فائدة علي رافعها فال تقبل دعواه 
 )١٤ ، الدناصوري وعكاز ص ٣٦ ، أيمن النمر ص ١٧٥وي ص أحمد الصا/  ، د١١٠رمزي سيف ص (
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 والدعاوى الكيدية ال يتوافر فيها املصلحة 

 فالثابت أنه 

 �������������)&ن��/�د�Q–���i_�DQذ�,�$<�د��و�6���=�،������E��	���,��3א@+!א���/K=�
א���D$:�ل�אT�p��Fو��L����wSא���D$:�ل�א�p��Fوg$�����א	/���7��5��������}�#(��!و���و�)��"������

�����������������������g�r��א���&�6א�)��=,�"���=&$g�E���C/ن��T������E��:ذא�����Q�6&�����
�������$�م�#(�!و���&K#�{ن��&(g��3����!S]م����/�2א!q#�G�H�C��2�q#�!H��38و,א�"#�"(=

���.א	/�7
 )٩٧٧ ص ١٩٩٦ الدفوع في المرافعات ط –محمد عزمي البكري / المستشار (

  وهديا به وبالبناء علي ما تقدم مجيعه
وذـلـــك كحــــال جمـيـــع اـلـــدعوى الكيدـيـــة فـــإن اـلـــدعوى الراهـنـــة يصــــدق عليـهـــا وصــــف  

فهــي ال تبـغـي مــن ) .. المــدعي عليهمــا(علــي إقامتهــا ضــد شــقيقيها الـتـي دأـبـت المدعـيـة اـلـدعاوى 

وإلضـــرار بهـمــا وذـلــك .. وراء تـلــك المنازـعــات ســـوي اإلســـاءة للـمــدعي عليهـمــا الـثــاني والثاـلــث 

ـاختالق واقعــات ال 
��ل���د���-�א���د��ل�����..  تمــت للحقيقــة بصــله ـب������6��	Fو��3ذא�����س�%��د�

&��gא:  

 الدليل األول
إال / ..... .. أن المدعـيـة ال تمـلـك ـفـي ترـكـة المرحــوم ثاـبـت بمــا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن ال 

ومــنهم (أمــا بــاقي الورثــة ) .. ثمــانون ســهم( ســهم ٨٠مــن ) ســبعة أســهم( ســهم ٧حصــة قــدرها 
ثالـثـة ( ســهم ٨٠ ســهم ـمـن ٧٣فـهـم يملـكـون حصــص إجماليـهـا )  الـثـاني والثاـلـثالمــدعي عليهمــا

 :وجميعهم أقر رسميا أمام كاتب العدل باآلتي ) وسبعون سهم

����p���٢٠١٤/�����/�L���Q=&م����������������א	&א
�r��%&	א�����T�/�*د����T����א	!���&م��−−−−−−א	&%$����V,و�����T�¦;��/���.....�/

���G�H&I����>��د,�#�"�Qدא,�iא��&��K�V'�א�(�!�����������������א�)&=¦�א�����Vو,א�!�/��
�و�/�;¦�א�(�/����و�/�;¦����k=,����−/−/−����������(=!�U....���و���א�)&=<��!����2%

������������Lدو�����א@#���,א'�א�$!�������jدق�א������T�L#��&אل�وT>��&ل�و��U!��'�و
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�i�7�	א. 
��وB��L&ن���م�������V,&ن�א����!%T�....������G�������jא��r�=ز&g�Eق����;gYد�א�/�

������g�"��#�M$���������,س�%T�E�����E8���B>��&ل�����אF/����א�(��!�����,�Yو���
��������������������i��7�	א�����Lدو����א@#��,א'�א�$!����jدق�א����وT#&אل�وU!��'�و
��������������������������¦7��/I�!�B=و�r�=א��&ز�����:��!S��=و�C�%!$=ن�T�����U�"#ن�5-א�T
����������'���&7�#���=T�Mو���������Mאض���jא��Y�¥5-א�����GH&I�!%Tو��V,&א�

���K=!xو�z&�DT�E������D��������������jא��'���D�#و�'��!�Uאل�و&#T�"#�MT�i,دאQ��
 و�����و%$<�.�����و%����5-א�

 ومن ثم 
إقرار جميع الورثـة بـأن إدارة المـدعي عليهمـا الثـاني والثالـث ألعيـان التركـة يتجلى ظـاهرا  

ويـطـــالبون تشــــوبها شــــائبة وـمـــن ـثـــم فهــــم ال يرغـبـــون ـفـــي تعـيـــين حــــارس إدارة صــــحيحة حكيـمـــة ال 

  . ألموالهمالمدعي عليهما الثاني والثالثباستمرار إدارة 

 الدليل الثاني 
ـة أن    ســهم ٨٠مــن ) ثالثــة وســبعون ســهم( ســهم ٧٣الــذين يمتلكــون فــي التركــة هــؤالء الورـث

يســتعمالن أن المــدعي عليهمــا الـثـاني والثاـلـث .. ـقـد أـقـروا أـمـام كاـتـب الـعـدل أيضــا ) ثـمـانون ســهم(

التـي ارة أموالهم وتركتهم بكافة عناصرها اإلدارة الحسـنة في إدالصادر منهم لصـالحهما التوكيالت 
 :وهو ما أفرغوه في إقرارات رسمية نصها كالتالي .. عادت بالنفع علي كافة الشركاء 

��G�H&Iא�&��������–/�.....�.....��وא������–/�.....�.....��K!�و�(������3����و������א�������������
�2��%,������rא[�:���ل�وא��/��!��'�א���¦��و�Cl��D�....X�!��K�������Tא��&�p���V....�א�$�#��

������3������K��C=���$g����3&د�א�(��!��'�א���¦��(���,¨�����I��HT!=�#����5���-�?!=��!�א�&�����
�������������������3����א�(�!��'�א��¦��(��,�3:���و�/�دق������3�:���(��3و�T��%��:3����!Kدא,א���

�E5و:�
١−���!U��.....�.....)�......�*��!Uو.�(�
٢−��� ......א�(!�
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٣−����!U.�.....)�.....�....*��!Uو�(�
٤−����!U...... 

٥−����!U...... 

٦−����!U...... 

٧−����!U...... 

٨−����!U�.�..... 

���������&=�����������:3�Tو�r;�������'��!��)א��r���X�E�����'وא���¦�����د�������Fא�i,א@دא
��א�����K,=!�א	�������وא	��א�����'�و��������������(��!��_���5�L-*�א�!��)��T�'و�����Yول���(

����������E���_��!)א���$�w=����������_��wST���h���(g!=א'�و�������	9'�وאlوא����!g��א��
����������!8���S���=T�»ل�دون���و����I�'��!)ل�5-*�א�&<T�E������;و��i,א@دא�L

���-��i�3دUא,�#���و!%Qو5-א��'�%�;SQو�T���. 
��وא��د���
	�ذ���"!�3ذא�א���	מ

أن المدعيــــة ذاتهــــا مــــن ضــــمن المــــوقعين علــــي هــــذا اإلقــــرار  

 .ي كاتب العدل الرسمي الموثق لد
 الدليل الثالث

ومـــنهم المدعـيــة / ..... (حضـــره جمـيــع ورـثــة المرحـــوم  انعـقــد اجتـمــاع -/-/-أـنــه بـتــاريخ  
الكائـنـة " عـلـي تقســيم وتوزـيـع أعـيـان الترـكـة مــن خــالل هــذا االجتمــاع ـقـد ـتـم االتـفـاق و) .. حالـيـا

  " بدولة البحرين

 وقد حترر عن هذا االجتماع حمضر 
المدعيـة عـدم صـحة ادعـاءات وهذا يؤكـد  -ومنهم المدعية  –يع الورثة جمممهور بتوقيع 

وجـود ومـن ثـم يتضـح عـدم " بدولـة البحـرين " مورثهـا ال تعلم شيء عن أعيـان تركـة والزعم بأنها 

وأنـهـا أقيـمـت فـقـط بـغـرض اإلـسـاءة .. ثـمـة مصــلحة قائـمـة ومـشـروعة ـمـن إقاـمـة اـلـدعوى الراهـنـة 

 .للمدعي عليهما 
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 ع الدليل الراب
بمحضــر اجتمــاع لعدالــة المحكمــة المــوقرة أن المــدعي عليهمــا الثــاني والثالــث قــد تقــدما  

وأعيـان تركـة ومرفق بـه كشـف بعقـارات ) .. ومنهم المدعية(محرر موقع من جميع الورثة .. أخر 
 " .الكائنة بدولة البحرين /..... " المرحوم

 كما تضمن هذا احملضر 

.....�ن�و%������DT;!���5-א�א��&ز=��T�rن�©�»/��������=����g&ز=����5�r-*�א�$���K,א'�وא[����� 
���������jن�א�����T�L����g;&ق��/��Gא	���=��و�5&�#���=��������..���:�����,�T�2ن�%�:��5-*�א�

���������������������������E��Q���g����وא�����5#��-�و��!g�"�#�C�/?�����3ل����&�Kא��"�#��م�>7��#�������gא	���
��א¯���م����À,�....��������_E�U�Eن��5-א�%�������..������א�ن����T��א'�������ذ�������	א�'���T����Tل�&
�������و5&�#��=�¾�����م�>���7،������/�U�.��/#�MT�p��K?���38�qو���م�א������א	������_&D�"�

�����:3����E����	���,وא@+��!א�i_���D@��3א��+!������Qن�،�و&����K����5א�!K=��8�%:����و#(��!و��i!��U�#
�i!���.א��E��uوא������u(���א���Cא	

 الدليل اخلامس 
فـي ومـزاعم وألفـاظ سـب وقـذف ادعاءات  -/-/-المؤرخة دفاعها أن المدعية مألت مذكرة �

فـي حـق أيـا منهمـا ألوجبـت احتقـاره إن صحت إحداها ) المدعي عليهما الثاني والثالث(حق شقيقيها 
 :وذلك بأن قررت في حقهما المزاعم واألباطيل اآلتية .. بين أهله وزويه 

١− � �3�K�KU���א��E��uوא�u(�$�<�א	��� �:3����E��	3:��)����א������)-���zل�د
�&5� �#�>;��Sو� �K�KFوא�r%א�&א�>;��S�¦א�� ���Lא���&�6א�!א5� �:3�;��"�
�pوT%!'����א	�����ذא��3g،�و#�rذ���z-(�����:3�$�g؟D��#و,אق�،�و]���>��V.!�

٢− ���!g� ����Tن i,دאQ� �وא��DT����u_א E��uא�� �:3���� E��	א� ���ن �ز�:<�א	���
3:����23V,&#�±Kو3�T:��=�=!אنF�/5-*�א[���ن����..�Cم�د���Kg����ذ��r#و

���D!#�'_�H�C��C�x��]א��2وא�	5-*�א�E���2�K=�����#و�Tوא���. 
٣− ���:��ز�:<�א	�������ن�א	��3����E:��א��E��uوא��DT����u_א�א�D$:�ل�א�&���

��א	&,«�D�7I��#&K=����:3�Tو��א	��&م�>!�3V,&#�"#��:���3:��و#"�א	���
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�وא	������"��T:�ل���g�5א�&������ ����Kgم�D���ز�:��3.. �3�T�E���i9و$�
����uوא��E��uא�� �:3����E��	א�E�Q�»,&	א�"#�����ن�5��¨�و��� ..�'_�H��K�

�Cא�����وא�����i,&�#�� .אد��_א�i_�D����3gא�D$:�ل�5-*�א�&���
٤− ��%��:3�������uوא��E��u3:��א�����E��	א�p��L�>:-א�ز��و�O&)(א����;ST–�

�א�¦�?�&����Mن����Tن�و�L!x�»,&#�¨9#Tא���א��L�E−א	��&م�وH&د�5
� �א���אن "#� �و�}�5 �א�)&=< ..�>���� O&)�� ¨��5� �Tن >ug� �� �ذ�� r#و

�9<T�iد&H&#. 
��#�א�:��3 −٥���D�L������אد�<�Tن�א	��3����E:��א��E��u..�وא�D:!'�א	���

�و ،� ��jא�� i,دאQ� �#��وא��DT����u_א ���/�� ���+Tو� �:3�;�]� ��jאن�א�!=�=� �:3�T
�ª��|א�_�=!VT�"#��7<T�������$��3g����F:��א|�>���#�%. 

 وهذا قول أفك 
 . ثمة سند أو دليل عليه بل جاء مجرد قول مرسل وعشوائي – كالعادة –لم تقدم المدعية  

 ملا كان ذلك 
ال .. وردته المدعية مـن مـزاعم وأباطيـل يضحي ظاهرا أن جماع ما أ.. ومن جملة ما تقدم  

ألقـت بهـا أقوال مرسلة بل جاءت مجـرد .. مستند واحد يعضدها ولم تقدم عنها في الواقع سند لها 
ـة اإلســاءة واإلضــرار المدعـيـة جزافــا  بانعــدام وهــو مــا يقطــع .. بالمــدعي عليهمــا الثــاني والثاـلـث بغـي

والتـي اسـتخدمتها .. دعية من دعواها الراهنـة وجود ثمة مصلحة قائمة ومشروعة تهدف إليها الم
 .وسيلة لإلضرار بالمدعيان 

 ولئن كان استعمال احلق استعماال مشروعا .. هذا 

��Tو�+!,�����H�{q!א_��5-א�א��DY$:�ل��������� ��&P�#�MT�"#���:$�Dא�"#�E;$=�..��"�#ن�T�YQ
��������������������MT����&P��#�C:$���	א�C�:�������+�!,�=�����p�7א5�C:$�D-א�א�p�Fא���Y�:$��D}�#(�!وع�

�{q���.�
  من القانون املدني التي تنص علي أن ٢٨وذلك عمال باملادة 

 :يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية  
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 .إذا لم يقصد به سوي اإلضرار بالغير  - أ

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

 بحيث ال تتناسب البتة مع ما األهمية قليلة التي يرمي إلي تحقيقهاإذا كانت المصالح  - ج
 .يصيب الغير من ضرر بسببها 

 .إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف  -د

 وبالبناء علي ما تقدم

 ���������������������ن�א	��3����E:��א��E���uوא��������u;{��ن���L���:3Kא�!�H&ع�����Eא	����
��وg$:����5א@+�!א,��3:���و��I���������3g_��DQ=��م�#"�HQ!א_א'�وH�'�B=&$g!א_�אد��_א��3gא���������x��

��:3K��L�E+�Kא���pل���:$�Dא.�

 -:عاشر السبب ال

وبرغم ثبوت أن املنازعة بشـأن الوصـية .. أنه وعلي الرغم من مجلة ما تقدم 

الصادرة عن مورث طريف التداعي الزالت مطروحة علي القضاء ومل يفصل يف صحتها 

وإثباتـا ..  أن املدعي عليهما الثـاني والثالـث إال.. من عدمه حبكم قطعي حىت اآلن 

-مبنذ تاريخ .. حلسن نيتهما وعدم انتوائهما أي سوء باملدعية أو غريها من الورثة 

مدني والقاضـي بـرد وبطـالن .... لسنة .....  الذي صدر فيه حكم التمييز  رقم -/-/

عية كامل نصيبها مـن  فقد أصدرا تعليماتهما مبنح املد-/-/-اإلقرار بالوصية املؤرخ 

 ،% ١٥الريع دون خصم نسبة أعمال اخلري والرب املنصوص عليها يف الوصية وقدرها 

 ملا كان ذلك 

 �����������������K�Tم���$�����وא��ز#�$x�Kא'�א�����	���i�=�	ن�א����א�;�T�z�D]א���X�"#و
��������lو��r��%א�&א����;�����5���:$gא�:����3و�	�����D����hد�&��H����3و����م�وg��x�L���א	�����

����&ل�#"�����������..�א[�)�م�א���8�3Kو��م�א��C����!����i!=�H���V�	ن�א���&�6אT5!א����E7B=
�.א[�Dس�

�
�
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 بناء عليه 

 يلتمس املدعي عليهما الثاني والثالث من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 
 -:أصليا 
 .قبل األوان الدعوى لرفعها عدم قبول  -

الصادرة عن بشأن موضوع الوصية لقائم لحين الفصل في النزاع اوقف الدعوى تعليقيا  -
والذي ال يزال مطروح علي القضاء ولم يفصل فيه / .....) المرحوم(مورث طرفي التداعي 

 .بعد 
 .قانونية ومباشرة يقرها القانون النعدام وجود مصلحة الدعوى عدم قبول  -

 - :واحتياطيا

���������Y��3$�אم��א�����وא�/7�V�	א���&�6א���!��2(Fא�..��#��Q�rאم�א	���
�i�#א���z�$gTو�'���.��	/!و

��:3����E��	א�C��و�
�

�E#א�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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 املوقرة .... لدي مركز فض املنازعات اإلجيارية 

 ولدي عدالة اللجنة االستئنافية 

 

	��א������	�����מ��������������!����-��
,���	�א.�א����	מ����  ����&�   �ذ��������

,���	�א.������1&���	������  ����&�    ،   א�%�מ�א�<	د��"!�א�د�و����8מ�����ط��	�"!���

 .��زמ�
�دמ���	מ�א�����	����!���د�

 

 وهذه املذكرة مقدمه

�مـــن 

�

 / السادة 
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 / السادة 
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�א��و1وع

.. مذكرة تعقيبيه علـي أسـباب االسـتئناف رقـم     لسـنة   إيجـارات المقـام مـن المسـتأنفة 

 الصادر بجلسة     والقاضي منطوقه ..      ،      لسنة      إيجارات طعنا في الحكم رقم 

 حكمت احملكمة 
 في الدعوى األصلية رقم      لسنة       �

 .برفض الدعوى مع إلزام المدعي برسوم ومصاريف الدعوى 

 وفي الدعوى المتقابلة رقم      لسنة       �

ار ـفـي تنفـيـذ عـقـد اإليـجـار باالـسـتمر) المـسـتأنفة حالـيـا(ـبـإلزام الـمـدعي عليـهـا 

 .محل الدعوى ، مع إلزام المدعي بالرسوم ومصروفات الدعوى 

وبــرغم أن الحكــم آنــف الــذكر جــاء متســما بالصــحة ومواكبــا لصــحيح القــانون ، .. هــذا  

إال أنهـا الزالـت مصـرة علـي ادعائهـا .. ومؤكدا علـي تهـاتر سـند المسـتأنفة فـي دعواهـا المبتـدأة 

فقد أقامت استئنافها الماثل الذي جاء بدوره معدوم السند بمـا يجـزم .. للقانون الباطل والمخالف 

 .وهو ما نتشرف ببيان سنده وركائزه في دفاعنا الحقا .. بأنه جديرا بالرفض 

 وحيث مل يصب احلكم املستأنف مثة عوار.. هذا 

 )املستأنف ضدها حاليا(سوي أنه قضي بإلزام املدعية فرعيا 

 رغم أنها مل ختسر دعواها .. م الدعوى الفرعية مبصروفات ورسو

 كما مل يقض هلا بشيء خبصوص الطلبات االحتياطية 

 حىت يستحق عليه رسوم أو مصروفات 

 ����������������9���K�#�����P��D�2א��Kgن�T��5��+������	א���!)���p��M-و5&�א[#!�א��..��G�H&I
���i!�-	א��������3#..�5-*�א��Q�"#����EB%��:������Q�,�)	�2א(Fא�E������"��'�������!D&م�وא	/!و

���.א���&�6א�;!��
�و�ن�و�	��Cא��زאع�א��	Fل.�3ذא

��"M����!9ص�"��	���!

��−/−/−����K��G��H&Iא@����,�א	���,¼��!��U�'!H����Dא��.....��#��"�א�(��!���א	�����
��9��Kg�(.....)$!ض�	�2%.....�5��#&�א,��$wKא��.....���"�#�T��g�'א&�D�� �i�	��وذ�−/−
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/−�L�E��3��gو����−/−/−)��"��#�ij��;ن�א�&��(gن�T�E����−/−/−�������−/−/−�Y�����§�ij����
�2%,�������K��)��.�#"��p7�#א�$Q�YQ�*!HT��3����p7��g٣٠�Kذא�©����kא�$��Kو

 وقد مت االتفاق .. هذا 
علـــي أن القيمـــة اإليجاريـــة اإلجماليـــة المســـتحقة عـــن كامـــل مـــدة التعاقـــد مبلـــغ قـــدره  

وـيـدفع ـهـذا المبـلـغ ) ون ملـيـون وتســعمائة وســتة أـلـف درـهـمســبعة وثالـثـ( درـهـم ٣٧,٩٠٦,٠٠٠

وفقا للتفصيل الـوارد بالبنـد الثالـث مـن ملحـق عقـد اإليجـار والـذي يعتبـر جـزءا ال يتجـزأ مـن عقـد 

 .اإليجار المبرم بين الطرفين 

 ومنذ بداية هذه اإلجيارة.. ن ثم وم
	��א���ذ�و��و��%��-�،���و�د��	�.�א�2و�������و"�	���	�3و���6ق�����-�"�!����د�א�7�������� 

�א��������ق�
��$����מ�א��:����&�א�7�	�����-�و��%����-��٢٠٠٧ �������&٢٦وو"����	�������	�ون������מ��


�د���מ���	
��ن���%ق�א����د����!�א��-�א���	�ون�א���	���وא��ط
�ق�������٣٢א����6ذ�&�،�وא���6ق�

�.��!�א��:�&�א�7�	��&�

 تقابال ستأنفة وذلك حىت فوجئت الشركة امل

 يا  أصلستأنفةبالشركة امل
 إـلــي المســـتأنفة تـقــابال ـتــزعم ـمــن خالـلــه بأنـهــا -/-/-ترســـل كتاـبــا مؤرخـــا 

ـتمس  ـم تـل ـداعي ومــن ـث ـد اإليجــار محــل الـت تتعــرض لخســائر مــن اســتمرار عـق

إنـهـاء العـقـد وفســخه قـبـل انتـهـاء مدـتـه ، وأنـهـا ســوف تـقـوم ـبـإغالق أعمالـهـا 

 !. ، وتطلب السماح لها بتسليم العين المؤجرة؟-/-/-اعتبارا من 

 ة تقابال ستأنفوبدون أي اعتبار ملصلحة امل

 أو لألضرار التي ستلحق بها 

������H�	دאد�א�(����)�'�אj���Dא�>����x�����K������אد�،�و����-א�#����^�א����B:�ن�و%����,*�א�
8��وV9V&ن����Tد,25(�د,٦٣٠,٠٠٠�25�:�D(؟.�
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 ة األصلية خيالف العقد ستأنفوحيث أن مطلب امل.. هذا 

 ه يف القانون املربم بني الطرفني وال سند ل

 ة تقابال بأضرار جسيمة ستأنففضال عن أنه سيلحق بامل

 -/-/-فما كان من األخرية سوي إرسال كتابها املؤرخ 

 مؤكده من خالله علي أنه 

ـبكم " � يؤســفنا إخطــاركم بـعـدم ـقـدرتنا عـلـي الموافـقـة عـلـي طـل

  " .باإلنهاء مبكرا

*ن�א����*�6&�א2<��&��������:
د�"ط�.�,�!��دמ��%���9	�"���	����و$�.�א����*�6&���	


وא�,��-�،�ذ� ���9	�א����.�"!�/Oل���ن�א��دא�!�وא���6	ع�
9	�دو��	�������ض���9	�����������

����:
وذ�� ��....)��ن��	מ���(و
	��%�	ق�א�د"�&�א2و�!��ن�א����&�א�7�	��&�������..��ن�א����*�6&���	

������	���Cو��د�������....�"!��ط��D�
�د��3מ����١٫٨٩٥٫٣٠٠#���	�.�א����*�6&�א2<��&�
�دאد3	�و3!��

���&�د���3מ�(	�F:Fون�������و����و��&����Mو�&���	��	�F*�6&�)������ون�و����.�א���������	و���ن����3


*ن�א�/��&�א����*�����د�.��ن��ط�
9	�א��M	�������د�وא��	�ون��:
	��.�

 ة تقابال قد فوجئت ستأنفإال أن امل
 إيجــارات ، مرتـلـة مــن .....لســنة .....  المســتأنفة األصــلية دعواهــا المبـتـدأة رـقـم بإقاـمـة�

 والثابــت عــدولها وتنازلهــا -/-/-خاللهــا ذات المــزاعم التــي ســبق ورتلتهــا فــي كتابهــا المــؤرخ 

  وابتغت في ختام دعواها الحكم بما يلي.. عنه 

�YوT�:��3����E��	9ن�א�Q)9��Kg����א���&�6)�א	����;;�7/�.�
��������V�:�������¼,���	א@����,�א����K��k�����א	���م��������−/−/−א����BK_�������3_�و

�Á,�wא��,-$�����!w2(א���g��:��(�k=,�����وذ�−/−/−.��
��u��V�:������9��Kg���−:�E�=��I)�א��BK_�����אم�א	����3����Eא	����;
����^�و%����,*��� −١#��������:���Mد����gن�(�د,������١,٨٩٥,٣٠٠�2���5ن�&�����#

��8��د,����2��5�h9Vو�����Tن�&$���gو����8��و ������hو�(�����$���א����:�%
א�¦�א��D:���3א	����G�H&I���3����Eא�(��������������.....�א[و��E#"���م��
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�2%,�(.....)�����E���z&7�	א...... 

�^�و%�,*������ −٢#�����:���Mد�gن����(�د,���٦٣٠,٠٠٠����2�5ن�&�V9Vو��8�:��D
��א���#��א	�jد��$���3�Q_�א�%9$��א@��,=��)����Tد,25:�%. 

��א�(�)�'�T,%��م������ −٣���:���iد�����.....)��،�.....�،�.....�،..�...�،�.....�،�.....
�،�(.....�����E���z&7�	��3.....�א�!<������L��3�:�%و�T. 

�.Bg:��א	��D!�����3����E&م�وא	/�,=��و�z�$gTא��#��i:�,א�$��

  ذلك كان ملا 
يتضـح جلـيـا مخالفتـهـا .. وحيـث أـنـه باسـتقراء طلـبـات الـدعوى األصــلية الـمـار ذكرهـا ـحـاال  

الـتـداعي ، فضـال ـعـن انعـدام سـندها ـفـي القـانون الواـجـب التطبيـق وـهـو للعقـد المبـرم ـبـين طرفـي 

 الخاص بتنظيم العالقة بين مؤجري ومستأجري العقـارات فـي إمـارة ٢٠٠٧ لسنة ٢٦القانون رقم 

دـبـي ، هــذا بخــالف أن الثاـبـت ـبـال رـيـب أن المســتأنفة األصــلية وضــعت ـفـي اعتبارهــا مصــلحتها 

 غـيـر عابـئـة بمصــلحة المســتأنفة تـقـابال أو باألضــرار الـتـي الخاصــة فـقـط وـلـو بمخالـفـة الـقـانون ،

بفــرض (ســتلحق بهــا ، وهــو مــا يجعــل الــدعوى األصــلية نموذجــا حيــا إلســاءة اســتعمال الحــق 

 ) .وجوده

أن اـلـدعوى األصــلية المقامــة مــن المســتأنفة اصــليا ـقـد وممــا ســبق يـبـين لعداـلـة الهيـئـة المــوقرة  
نحـو إقامـة الـدعوى .. ي وهو األمر الذي حدا بالمسـتأنفة تقـابال جاءت فاقدة لسندها القانوني والواقع

�:وذ� �
�O&�א�%�מ��9	�
�	���!�.. إيجارات .... لسنة ..... المتقابلة رقم 

− ����!���Uא@�����,�����.....��������אم������Kن���=!���Dو�-����;�g�L�,א!:����DY��
�&د*�و#����gא��&א,د�����iא��¦��������������L�E�3��g−/−/−א	�,¼���K�−/−�و

&��K����K���٢٦ن�,%�2وو����٢٠٠٧�� .�و���78Yא���;�-=
− ��������א�����&�6א[>����,�Eو���������..��'��#������Q�rאم�,א�$������3	/��!و

�i�#א���z�$gTم�و&D!وא�. 
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  وعلي سبيل التناوب
      وفي حالة عدم التزام المدعية األصلية بتنفيذ بنود العقد وتمسكها بالفسخ فالمدعية تقابال 

ســـتة عشـــر ملـيــون ( درـهــم ١٦,٧٨٥,٥٢٠ األصـــلية ـبــأداء مبـلــغ ـقــدره تـلــتمس إـلــزام المدعـيــة

نظــرا لعــدم التزامهــا بتنفيــذ بنــود ) وســبعمائة خمســة وثمــانون ألــف وخمســمائة وعشــرون درهــم

 تاريخ رفع الدعوى حتـى تمـام السـداد ، من% ٩وكذا إلزامها بأداء فائدة قانونية بواقع  .. العقد 

 .مقابل أتعاب المحاماةمع إلزامها بالمصروفات والرسوم و

 وحيث تداولت الدعوتني األصلية واملتقابلة يف اجللسات.. هذا 

���������،����א	����א'�א��א��������D�!g��3g�E���א����&�6א[>�������9��Kg��و%�#<�א	����;
�����������������������������Q�>�3و�5&�����#���א���،�r�%ن�و>����7א�&א&���Kא���=!�/����K���و����K�	و%��م�א����&�6א

������H,ول�دT���������w$���<�������������..���א����_���BK��3-א�א����g!��g��������<T��T�YQن�א	������;
����:��������g!��gא	������;��..����O��P���DYא[>����Eא���-���H�M_�#$���وم�א����������H=!א������!

�����������������#"���QאI��3#/!و��'�و,D&م�א���&�6א�;!��H,ول�دT��������>B%��#�9��Kg�..����#�&5و
������ن�g�*��D;/��9و�L�9�<�gد��O!)���Eא������:�

�א�د"	ع

 د وتقسيم متهي
فسوف ينتظم دفاعنا علي ثالث محـاور رئيسـية ينبثـق عنهـا عـدة حقـائق وأسـباب قاطعـة  

 وهذه المحاور هي .. بأحقية المستأنفة تقابال  في طلباتها 

����zم�%��م�א����&�6א[>��������������:�א[ول��DTو��HوTن�����L
��D���#"�א�&א%�T�rو�א����K&ن�،�و�Lא	�����������h�E����C���K

��������p8����K��EوV&א����<�������K�	د�א������&�6א������Dא
�C=و�g�Y��3و����ووא%$����Y#!א_���&��%.�

��!�	���Fא��	������:������	
"�M<<���-�������د�وא���������������!������

����و#�(א�������	��א2<���!�،��و
���	ن�א����دאמ�����د#��


-�و��ز���3	�����ن�)�
	����د�و�8א2<�����&	
و����9	��������

�.א���ل��ن�א�%�מ�א����*���
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������uא��Lو�:����L�9����Kg���&+�����������DTو,������8א	������;
�C����K�	��3א���P���Dא)�'����:����¡������QאI����3#/��!و

��������K�	م�א������&�6א&���D,א����3)�و!����S������2م�����,
��5�=Q�..م�&D,�p7��=�_E)������K=����:�.�

��א�����א���و�	��������ذא�

  األول احملور 

دأة األصلية علـي األوجه واألسباب القاطعة بعدم قيام الدعوى املبت

مثة سند قانوني أو واقعي ، بينما جـاءت الـدعوى املتقابلـة قائمـة 

علي أصول وثوابت قانونية وواقعية مبا جيـزم بوجـوب رفـض هـذا 

 االستئناف وتأييد احلكم املستأنف

وفقا لصريح عبارات عقد اإلجيار املربم فيما بني الطرفني وملحقـه ، ووفقـا :  األول وجهال

 اخلـاص بتنظـيم العالقـة بـني ٢٠٠٧ لسـنة ٢٦كـام القـانون رقـم لنصوص وأح

مؤجري ومستأجري العقارات بدبي ، ووفقا لقواعـد حسـن النيـة وعـدم تعمـد 

 .....اإلضرار بالغري الواجب إتباعها يف تنفيذ العقود ، فإنـه جيـب إلـزام شـركة 

ل باالـسـتمرار يف تنفـيـذ العـقـد وفـقـا لـشـروطه وبـنـوده ومدـتـه دوـمنـا أي تـعـدي

 .وهو ما جري عليه احلكم املستأنف مبا يستوجب تأييده .. بإرادتها املنفردة 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٤٣حيث نصت املادة 
يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف علي  -١

 .القبض أو أي شيء أخر ما لم ينص القانون علي غير ذلك 

فيجب علي كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبـه ) التزاماته(قد أما حقوق الع -٢

 .العقد عليه منها 

  من القانون ذاته علي أن ٢٤٦كما نصت املادة 

١− ������"�א���H&=��#�r#�p;�g��K=!wو�������C:�UT��	��Kx��K$א��-�;�g�G�.�
٢− ��B=Tو�)"�=���ول��،���� #��5&�#"�و�K=�Y/!�א�$��Q�E����Kאم�א	�$�%����Iو,د�
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  علي أن ٢٦٧فقد نصت املادة .. وأيضا 
,ذא����	ن�א�����د�<��%�%	��ز���	�"��:�����وز�2%��د�א����	���د�ن�א�����وع�"���-�و������


	���א1!��و�א���	1!��و�
���1!��ص�"!�א��	�ون���,�-M�"د��-�و����. 

 ييز أن وملن املقرر يف قضاء التم.. هذا 

��א	�$�%����="�ذ������Tن�א[>����L�Cא��$�%�����א������=������2!=�����א�$���!ض���$=!���U�����K$א�
����������K$א���)�=�!S]א�O!w��3א����و#���%D��g�¦א�(!وط�א��O!x�C�ض�!$=������وא	��و#

���!wم�����	א�
�)٤/٢/٢٠١٨ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٩٩٣الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
ــي قضـــاء هـــذه المحكمـــ ــرر ـف ــنص المـــادة المـق ــرر ـب  مـــن قـــانون ٢٧٦ة أن األصـــل المـق

المعامالت المدنية بأن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطـرفين أو 

 .لألسباب التي يقررها القانون 

 )١٢/٣/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٤٢الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 

٢٦٧ ، ٢٦٥/١ ، ٢٤٦ ، ٢٤٣ ، 1�١٢٥!�
�-�א���وאد������א������"!�3ذ#�א��%��&�و"ق��	��������  
�ن��	�ون�א���	�:.�א��د��&��ن�א���د�3و�/���&�א����	�د�ن�و���������-�,�زאמ��ل���ن��������������

א��	�د�ن�
�	�و������-����MYو�������6ذ#�ط
�	���	��/���ل�����-�و
ط����&����6ق����!��������������

����Cא�ط����א���M2�و�א���	�1!��و������	��و�
-�%�ن�א���&�و����وز�2%د�3	���د��-�,��
	���א�1!���


�ص�"!�א��	�ون�و��-�,ذא��	�.��
	���א���د�وא1%&�":���وز�א��%�א��.�

 )٧/٦/٢٠١٦ عمال جلسة ٢٠١٦ لسنة ٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��א��-�!����T�Eو,אق�א����אع����������������;�T���8�BKوא[>&ل�א�����&��K;��2�5א�	א���X�p�wو��
����Hא�&א�"#���T��B�=�CV�	א�����L�,א!:��DY�����Gوא�9زم�%��&�����Qאم�א�(�!���א	������א[>���

��Eوط�و����!��Uد�و&�����"��#��������C:���UT����	����K����و!��wא@����,�א���!,������א�����K��-���;�g
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������K$א��k�;�����w	ق�>!=�����א�/!=��وא�;g���YQ!ST�..�����������r�#�p�;�=��#و5-א��،�E�&��%�GTو���

��������!S]א�O!w����,א@+!א��:$gو��م�����א�(�!���א	�����;��������L�9���Kg..���"�א�����K�T����=و
��������i{��S]אم�א����Q�G��Hو�C����،������<T�����'�א�(��!���א	������;�w�����l���DYم�א���$�������w	א

��T��g�#�L�C=�$gو�������hא@��,�دون���K��-�;�g�L�,א!:�DY���������3gא�������38�3,אد�C�%�*®��3�Q�
���gא��p8�KFא�r#����H��B�=و�p;�=��#�&5و�،�i;!د�	א:�


��د��/����,��!�������������Mو���د�א�7�	��א��
�מ�����:�א�%���&�א2و�!����&�Fن�ط�"!�א��زאع�و��%�&��ن��



ل�א���9	��Hد��-�،�����������)�א����*�6&��<��	�(�%��&�א����*��������-M�"א���د��و��H	9�,�!"


	�א�-��دل���!��دמ��%��&�א����*����"!�ذ� �
ل���!�א���س�"��Vن�و1وP.�

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٢٦٥/١فقد نصت املادة 

����������������5{��;g�p�=!x�"����3���Oא!�Y��9&ز�א���Qذא����<���,�iא�$��Kوא+7
�.���$!Q�E���O,אد�iא	�$�%�="�

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
 من قانون المعامالت المدنية ومـا ٢٦٧ ، ٢٦٥ ، ٢٤٦ر وفق ما تقضي به المواد المقر�

جري عليه قضاء هذه المحكمة أن العقـد يجـب تنفيـذه وفقـا لمـا أشـتمل عليـه وبطريقـة تتفـق مـع 

حسن النية وأن تنفيذه يتنـاول إلـزام المتعاقـد بمـا ورد فيـه ومـا هـو مـن مسـتلزماته وفقـا للقـانون 

لتصــرف وأنــه ال يجــوز لطرفيــه الرجــوع فيــه وال تعديلــه وال فســخه إال بموافقــة والعــرف وطبيعــة ا

الطرف األخر أو التقاضي أو بمقتضي نـص القـانون ، وأنـه متـي كانـت عبـارة العقـد واضـحه فـال 

 .يجوز للطرفين وال للمحكمة االنحراف عنها 

 )٢٠/١/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ٢٠٤الطعن رقم (

 وكذلك قضت بأن 

�����9&ز�א��Y!אg�p�=!x�"�����3���O;��}����������������������5א	 ��Q�,!Kذא����<���,�iא�$��Kوא+�7
������������YQ�Â;א���Y�iد����&+&��5&�و+&��א@,אد&/K	ن�א���"P$�%�="�و��	א�iאد,Q�E���O!$���
Tن�א	;!وض��Lא[>T�Cن�א��;��Â=$����/��ق��:���Kg/��*�א@,אد�iو����Eא�Q�E�+�Kذא�#�������������������������

#�¥$#�E���i,���א�¦�T�,�g,אد��CÀא�$�&K	א�z�D]א��:(��L���T��5!5�}��!=�qن�=
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 )٢٦/٥/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٣٨١الطعن رقم (

 وأيضا قضي بأن 

��ن��	�ون�א���	�:.�א��د��&�,ذא��	�.��
	���א����د����������٢٦٥ ، ٢٥٩ ، ٢٥٨و"�	����وאد��� 

�������������!�,�אد��א����	���د�ن��وא��1%&�"��:�����وز�א��%���א������9	����ن�ط����ق��6�����3	�����


<دق���	����-�,��-�,�אد��ط�"!�א���د���
�.و
%���א2<ل�"Pن�א����$6

 )٢٢/١٢/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣٤٦ ، ٢٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 المـبـرم فيـمـا ـبـين الطــرفين -/-/-وـكـان الثاـبـت ـمـن اســتقراء بـنـود عـقـد اإليجــار الـمـؤرخ  

يتضـح أنـه قـد .. همـا ووقـع عليـه بمـا جعلـه نافـذا وسـاريا فـي مواجهتهمـا والذي ارتضـاه كـال من

ـه ال يجــوز للمســتأجر  ـي أـن ـبس أو غمــوض إـل ـر ـل ـارات تشــير بغـي الشــركة المســتأنفه (تضــمن عـب

 .أن تقوم بفسخ العقد أو إنهاؤه قبل انتهاء مدته ) أصليا

 فالبند األول أشار

�����Y&ز��¤H�������{�S&אز�א���Kل�א�$q���K}�א	���H!�و���E�Q���������Tم�
��O!��MT�>?�"x�و5-א�=��ل��..�א����زل�����Tو�א���H}�#"�א�
���=�3���������!x�����K$א,�א�!:�Dא�z&Hو�E�������

 بدليل ما أوضحه البند الثاني

��!H����	א�E�����������T�"���#)9�����Kg������wSQ,�א	������H!�)�א	�������;
)����C)�א	����;��א[>��%٩٠��������=�l�������K$م�#"�א���3_�א�&=����"�#��

��#��.�

 وكذا ما أوضحه البند الثالث

�!H���	א�G�,ذא�Q���T�"#)������Lم��N=�����)�א	����;��א[>���
�����C%�,�wS@א����$���K$٩٠א����������K$و�5-א�=��ل���..��=&م�#"�א���3_�א�

���K�Tم����E$�%�אن����	א����وא+7�����Eא�$�Kد����Yد�
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وحيـث أن .. فال يجوز للمستأجر المساس بمدة العقـد مـن قريـب أو بعيـد .. أما قبل ذلك �

فإنـه يثبـت .. العقد شريعة المتعاقدين وقانونهما ، ومع وضوح عباراته ال يجـوز االنحـراف عنهـا 

 يقينــا مــن العبــارات المــار ذكرهــا أن نيــة المتعاقــدين انصــرفت وانعقــدت علــي عــدم جــواز إنهــاء

  .-/-/-المستأجر للعقد قبل انتهاء مدته أي في 

  فحسب هذا ليس 

����9ل���%�ق����د�א�7��	�������� �H	��ل��
�ن��3ذא�א���%�ق����
�����ز�����H��ز����ن����د���������..�


�ن�א�ط�"�ن�����..... א�7�	����מ��Cא�-���������..��א��و��	
و"!�3ذא�א���%ق�و�د������Fن�
�د�وא%1&��

H	9�,�!"���*��دמ��%��&�א���
�:و3!��	��	�!�..��א���د��
ل�א��9	��Hد�-�و<��%&�

 )٢٠(فقد ورد بالبند 

�����!H�	א�p��"#���T)�9��Kg��א	�����;����r�#)א	�����(����!Hא	����;
�����<T�(אد������D����$��YQ�i!H���	א�$����א�"��#�»���V]אج�א!��SQ�"��#

�:�����..���������G��������T���C��#א[�"����i!��H���i���#�C��#א@����,��
��D�"��9Bאد���#�Cא@��,���(�(B�Q�����"�#����#ذ�i_א����i�3د�U�,�

��א�)3!���_�وא	��_����P�5�..��������������G��,ذא�Q����Tم���g��&�+&و�5-א�=��ل��
��!H���	א)������<T��9�SQ�L_�א�$����MT�Lو%�<����ن������)�א	����;

���������������i��#���=�3���������3g�K7�#و����א@��,=��:�Kא��C#��אد��D��3���
�.א@��,�

 )د/٢٥(وهو ما صرح به البند 

��������!H���	א�G�,ل����Lو����������T��g�#��=�3��C%�,&H�	9_�אS
�Y�G=$&د���:��H!���#���د���rא@���,���������������D�M]�,��@א��K��k��

������K$א��i���#����=�3��������..�������K�Tو��5-א�=���ل�و�&+��&���$���م�
�����������������g�#���=�3��C�%�*®��3�Qو�T��K$א��k�;�����w	א�L�!H���	א�..

�و5&�#������«�و���gع����..�Q�YQذא��CSTא	��M���!Hא���אم�
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وـهـذا يـجـزم وبوضــوح ـتـام ـبـأن عـبـارات عـقـد اإليـجـار المـبـرم ـبـين الـطـرفين وملحـقـه ـجـاءت �

أن يطالـب بإنهـاء العقـد ) ال يخص المؤجر(قاطعة الداللة علي أنه ال يجوز للمستأجر ألي سبب 

عة المتعاقـدين ولما كان العقد هو شري.. قبل انتهاء مدته أو بفسخه كما تدعي المستأنفة أصليا 

ودستورهما وقانونهما ، وقد خال مـن ثمـة بنـد يمـنح للمسـتأجر الحـق فـي إنهـاء العقـد أو فسـخه 

المسـتأنفة (فهـو األمـر الـذي يسـتوجب إلـزام المسـتأنف ضـدها تقـابال .. قبل انقضاء كامـل مدتـه 

-/-/-تـاريخ باالستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه وبنـوده ومدتـه التـي ال تنتهـي إال ب) أصليا

 .وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف مما يؤكد صوابه وأنه جديرا بالتأييد .. 
�&����	Fن�ط�"��!�א����دא�!�:�א�%�����&�א����
�ن�א����	�ون�א��ط
��ق�����!�א���-�����ن�א�����6ق������-�

������٢٠٠٧ ���& 3٢٦و�א��	�ون���מ���..��:���9	�א�7�	��&�����Nن�����
�א����$מ����:��&�

و�3ذא�א���	�ون�����ط�!�א�%�ق�א�
��&�������*����������..��	���د
!�و���*����א���	�א.�"!�,

�."!�,�9	���Hد�א�7�	���و�"��F��-M	�H���	ن��د�-�

 قد نص علي أن .. من ملحق عقد اإلجيار ) ٣٢(إيل أن البند رقم .. جتدر اإلشارة بداءة 
يســري عـلـي هــذا التعاـقـد أحـكـام ـقـانون تنظــيم العالـقـة ـبـين مــؤجري ومســتأجري 

 والالئحـة التنفيذيـة التابعـة لـه ٢٠٠٧لسـنة ) ٢٦( فـي إمـارة دبـي رقـم العقارات

وتعديالـتـه ، وتخضــع كاـفـة األـمـور الغـيـر منصــوص عليـهـا ـفـي ـهـذا التعاـقـد إـلـي 

 .هذا القانون وتعديالته 

ومن ثم يتضـح أن هـذا القـانون هـو املطبـق 

دون سواه يف كل مـا خيـص العالقـة اإلجياريـة 

  املربمة بني طريف التداعي

 علي أن ..  أنف الذكر ٢٠٠٧ لسنة ٢٦حيث نصت املادة السابعة من القانون 

إذا كان عقد اإليجار صحيحا فال يجوز فسخه أثنـاء سـريان  
مدته باإلرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إال بالتراضي أو وفقا 

 ) .دون سواه من القوانين (هذا القانونألحكام 
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  القانون حىت نهايتهاوباستقراء نصوص هذا.. هذا 

  لن جند أي نص يبيح للمستأجر فسخ العقد 

 أو إنهاؤه قبل انتهاء مدته بإرادته املنفردة 

ل��ن�א��	�ون��د���ط�!��3ذא�א�%�ق����� )��������H	�9�,و����Nن�א����ن�א��������*���א���H:�M,و�3و�

���	د����,ذא��وא"�.�,%د�8א�%	�.�א���<وص�����9	�"�!�א������������N���"�ط�)�א���د��
ل�א��9	��Hد�-���

..���	�א����*���"�מ���ص�א��	�ون���!��%���-�"�!�,��9	�Hא����د��
�ل�א���9	��Hد��-��������������������)�..�٢٥(

�-���&�
�)�.��6&�א�ذ��(و3و��	��ص����-�<�א%&�"!���ن�א��	د��א��	

 وبالبناء علي ذلك 

��������#"�א�(!���א	����5���E7B=)�i!H!א�%��م�א���&�6א[>��#�K	א�(�������D�{���E���
)�א	������;��T>�����(�،�و%����م�אYد����_�א�;!�������Q�G���w��Eאم�א	�������i!H>����#���7"�א�����K&ن

������������������C=��$g���hدو�������g�#و���&د*�و��xو!�)���K�..����DY:!א,���K��-�;�g�Lא@��,�و��K7�#و
���pو�5&�א����K&ن�,�����������������2�%wא���G�Hن�א�&א&��K���7و>!=��#"�א�<���D�E��٢٦����������٢٠٠٧�

�.�M!Hא�$�K,א'���#�,�iد��Eא|�ص����{��2א�%9$�����#����M!Hو#�

���&F�	Fد������������:�א�%���&�א�	ق���ص�א�����
���ن���	�ون�א����	�:.�א��د���&����!�������������٧٩٤دמ���وאز��ط

א��:�&�א�7�	��&�א��!���
ط�ط�"!�א��دא�!�،�ذ� ��ن�א�ط��"�ن�א���6	����!��ط
��ق�����������������

�������א���ذ���دون����وא#�،�"��1:����ن��ن�א��	���د���ن�א���M	ص�����٢٠٠٧����&�٢٦א����	�ون�

"�!�ط�������)�&�א2<���&�����*��6א��(	מ�و�%�
-�و3و��	�����ل����د�א�����*�����������������د�א���


ل�א��9	��Hد�-���دא���9	�א�
��	��و����,�زא��9	�
	������א������������-M�"א���د�و�H	9�,

�."!����6ذ�
�ود�א���	�د�

 فإن القاعدة أن .. بداية 

5&�אu�D��_�#"�א����K&ن�א�$��م���:���و,د������#�"��/�&ص�������..�א���K&ن�א|�ص��
��pدون��/&ص�א����K&ن�א�$��م�������g)&نwא����Hوא��..������<&/��C�w$�g�M-א��

�.���א	�$�,+��#�rא���K&ن�א|�ص�
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 يعني أنه ال جيوز الرجوع إيل القانون العام هذا و

إال إذا ـفـات الـقـانون الخــاص تنظــيم مســألة معيـنـة ، فيرجــع  

 .حتماللقانون العام في شأن هذه المسألة 
  أخر ومبعني 

كان القانون العام قد نص علي تنظيم مسـألة معينـة ، وكـان القـانون الخـاص قـد فإنه إذا  

ـذي ال نظــم ذات المســألة بشــكل مغــاير ،  ـانون الواجــب التطبـيـق هــو الـقـانون الخــاص اـل ـفـإن الـق

 .ٕيجوز تعطيله واهداره 

 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام التمييز بقوهلا بأن 

إال ��Sص�،��T�E��Q�r�H!=�Y)��م�א����K&ن�א�$��م�،����������������א	�r�#����T����&��%�,!K%���م�%���&ن������������ 

و���Y&ز���5Qא,�א����K&ن�א|��ص��������، فيما فات القـانون الخـاص مـن أحكـام 

�����q!ض�א��-����HT�"�#�Mو+��rא����K&ن�����������������������!�<�i�����#�����@�:�ل�א���K&ن�א�$�م���ن�ذ���
�.א|�ص�

 )٢٦/١/٢٠١٤ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣٨٦ الطعن رقم(

 وقضي كذلك بأن 
������"!��1	3�Hذ#�א��%��&��ن�א���د�
�ن�א��%	�!�و�و��-���%2�C1M	מ�א���	�ون��������������א 

א���M	ص�
��$���מ�א��%	���	��،�و���وא���د�א��	���&�א��������&�
	�و�	���&�"��!����	�ون�א�����	�:.�������

 . ���������א����ون�א�
�ص��ن�����מא��د��&�
 )٢٧/٨/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ٩٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

#"�9Sل�Tو,אق�א���א�T�Eن���L!�x�"#�9א����אع�%���א�����������������K;g..��א���u<���א_����iو��ن 
�����������������وg!א+���#�-���א=��א�%9$��א@��,=����T�Eن��T�M!�g)�م�א����K&ن�א|��ص����{���2א��%9$

�2%,�Eد��i,�#���'א,�K$א��M!H���#و�M!H�#���٢٦�����5�E-א�)�دون�D&א*�(���٢٠٠٧�
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��K$א�.�

ذكور هـو قـانون خـاص وحيث أن القانون املـ

يقيد ويعطل أحكام القانون العام السيما وأنه 

قد ورد نص صريح يف القانون اخلـاص خيـالف 

ـون األويل  ـام فيـك ـانون الـع ـص أخــر يف الـق ـن

واألجدر بالتطبيق بال ريب هو الـنص الـوارد 

 .يف القانون اخلاص 

 أن ) عامالقانون ال( من قانون املعامالت املدنية ٧٩٤/١فقد ورد باملادة 
��وز�2%د�א����	�د�ن���ذ��ط	������jق�
-��ن��ط����,��9	����Hد�א�7��	��،�و%����ذ��������������������

�.��1ن��	���/*��ن�3ذא�א9�7	��Hن���������1	�د�א��M2"!�א�%دود�א��!����3	�א�����

 ٢٦يف حني جاء نص املادة السابعة من القانون 

 . مؤكدا علي أن ٢٠٠٧لسنة 

يحا فال يجوز فسخه أثنـاء سـريان  عقد اإليجار صحإذا كان 

مدته باإلرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إال بالتراضي أو وفقا 
  .ألحكام هذا القانون

 ومما تقدم يتضح 

%������C�;(g�{������2)�א��-�L�����:�Q�G���Mא����&�6א�!א5����������(��ن�א����K&ن�א|��ص�������
�������#�J��ذ���G�lو����g�#�_�3א���C%��������"�א	����H!�و�������#������7���3�Q_�א�$T��Kو�

�������،�و������Tن�ذ�����=�$���,ض�#���r#����و,د��������K&ن�א�$���م������w	א�L�p��Fא)�iد���	א�L
��5�p&�א����K&ن�א|��ص�����������)��#���٧٩٤/١w�����,�H]وא�Eن�א[و���و�5&�א[#�!�א��-����Mم��������..�

�������������������Iن�&���K�#���7"�א��<���D�E�������K�	و%��م�א���&�6א�،�������$�אم�D���א���&�6א[>��
����i!H���	אم�א��Q�GH&��=)�����������DY:!א,�g�L�;��-�א�$���Kא	��م���������)�א�(!���א	�����;��א[>���

�k=,�����g�#��=�3������9��Kg���و5&�#��א��Q�E3=��אF)��2..�−/−/−�����3و���א	���
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�.א	������¬����م��D�E����#��K���>#���7"�א�&א%�rوא���K&ن��H=!א������=���

 ت به واستقرت عليه أحكام التمييز بقوهلا وهذا عني ما قض
ر أـنـه ـمـع قـيـام الـقـانون الـخـاص ال يرـجـع إـلـي أحـكـام الـقـانون الـعـام روـلـئن ـكـان ـمـن المـقـ 

بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجلـه القـانون 

يحكم المسألة موضـوع النـزاع الخاص ، إال أن حد ذلك أن يكون القانون الخاص قد تضمن نصا 

�.ٕ، واال فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام القانون العام فيما فات القانون الخاص من أحكام
 )٢٢/١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٧١٥الطعن رقم (

  البيان أنفة احلقائق مجلة منو 
%���&���E�%��&�א����*�6&���	
:�"!��3ذא�א�د��	�Hא����	
�ل�א����Nد����!���دמ������������������1

א����*�6&��<��	�"!�د�وא3	�و��!�و�و��א����א��א���د�%����9	��&��د��-�
�ذא.�/��وط-������������������

و
�ود#�دو��	��F&���د�ل�
	�7אد��א����6د��وذ� ���!��%و��	��1!�
-�א�%�מ�א�����*�������������


�	���د����-��*��د#�.��

 ٧٩٤دة  اعتصام املستأنفة أصليا  واستنادها يف دعواها إيل نـص املـاأن:  الثاني وجهال

فضال عن كون ذلك ميثـل خطـأ يف تطبيـق القـانون من قانون املعامالت املدنية 

حيث ال جيوز االحتكام لنصوص القـانون العـام يف نـزاع ينظمـه قـانون خـاص ، 

فإنها أيضا تكون خالفت املادة املشار إليها ذاتها مبا جيزم بعـدم قيـام الـدعوى 

 .األصلية علي سند صحيح 

 أشرنا سلفا 

���T�������������������������)�٣٢(�و����K/!=�����&د�א�$���Kא	��م������L!�xא����א��Eو����Eא[���Sא�
��������2��}�g���3%���&ن�����M!��=�������3�%9��E:��א@��,=�!wق�א��;gא�E����א�-����M>!א�

���������2%,�Eد��i,�#���'א,�K$א��M!H���#و�M!H�#�����و5&�..��دون�D&א*����٢٠٠٧�����٢٦א�%9$
��%�M]م��(��Yم��$�م�א����#�!STن�&.�
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 )وكما أشرنا سلفا أيضا (٢٠٠٧ لسنة ٢٦السيما وأن القانون 

 هو قانون خاص يقيد وحيجب ويوقف أثر القانون العام 
��*���د��ن�א��<��	מ�א������*�6&��<����	�
	����	�ون�א����	מ�،�و�O	9���1	����ن��..�و���ن���Fמ��

ذ� ��ن�3ذא����..���Fل�Mط*�وא�E1"!��ط
�ق�א��	�ون�����..��%�	מ�א��	�ون�א�M	ص�א�وא���א��ط
�ق������


�ز3	��%	و��&��ط
��ق��	��د���	�و���&����!�وא���&�����ط
�ق�����9	����������..�א�Mط*��-��د��<و���

و�3ذא����زמ�
	���9	�����د�א��د�و����������8..�و,�3	ل��ط
�ق�א��	�د��א���ط
�&����!�ذא.�א�وא���&����������

�.א2<��&�

  فحسب هذا ليس 

���������iد�	������<T��9#�$'�א	������،�������YQ#"�%��&ن�א	�������T�C�٧٩٤!��2א��/�م�א	����;
����������������K�K7����;����ª8����E�Q��3����DT�&��E����5دא�#����¡�&��E����3�Kx��3�T�..��ذ�

�����������5,���%�^����#�9����Kg��;������:���p7���DY���7��<�&����E�����>��Kx�&����iد���	ن���5-*�אT
��و���h&ن�����Tو ��:�8��و�(�!ون�����������(�د,١٦,٧٨٥,٥٢٠���25�� ��8�:$�Dن�و&��#�!)����D

�&د*�وJ������#�&5)�د,25��!H���	9ل�אSQل����L��K$����'و,د��=�%�$g�'�#א���א��:�%�Cu
�������9���Kg��5��+�������	אم�א���Q�9��Kg��;����:���p�)�������C�%���K$��3_�א��Q�E�����5,א!�<Qل����

��)�Tوא���gא#�'�א����Y��:�
و��
�����3�Dא������&�א�7�	����&�א������%�&����ن�א����د��א���
����&����ن�א�����د�،���:��א��2ول�����زאמ�א�

�������وز����١٤,٦٤٥,٥٠٠ 
��:�����د����ن�א����	�ون������*�6&��%����	ن�א���د���3מ�%���`�	�����"

�����	�9�
��ن��3ذ#�א�����&�%��`��ن�ذ�� �����
����9	�M��	���و���6و.���������و���
�����س���ن��

�����	9���.�

 فإن املقرر بقضاء التمييز أن .. بداية 

��������K��_��3א@���������� ���w	ن�د�&�6א��$&=���"�אT�i,!K	א[>&ل�א�"#��������,�Tو�
��Qذא����ن�%����;�-���������%��,�א	�C��Kא����M�K"�א	��iא�&א,د�L�iא�$T��Kو�א	��iא������,�Kg

���#�_�H�L.�
 )٦/٦/١٩٩٢ حقوق جلسة ١٩٩٢ لسنة ٤٩الطعن رقم (
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 د من ملحق عقد اإلجيار / ٢٥وقد نص البند .. هذا 

 حمل التداعي علي أن 
و���
�ل��9	��&��د���-��و�"�������Kد����"�!�%�	ل������Xא�����*���
��H:MPא����*�����"�


�������ود�,��!�א���N���،��ز��-�د"��Cא�7��	��%����9	��&���د������������������א�7�	��2


�P�	ع���&��
	���Dن����&�א�7�	�����Nא���&
�"�א���د�،�و��س��-��ط	�

 ملا كان ذلك 

و����Tن�א���u<����[و,אق�Tن�א�(�!���א	�����;�����K��_��3����G���wg�����<Tא@���,�������������������� 
���Cא����g�#�_�3،�و����Tن�ذ������������H��:���r�H!=�G!������������و%���)������!���)�..�א	�����;

������i!�K;���Y��:�Q�������א	�$�%��="��������(�#�"��p�7�#א�$٢٥����������K#�"�א�����,%��������2)�د($=!�U�&�5�M-א��
����$&=����3��B"�ذ�����،�����)�ود��D&,5:��و���Y&ز����;���������w	א������!���;�����:���p���������

���!g&א�	א�"	���Tس�������و������DT�E����,��K=��=&�$א����ذ���!=��Kgن�T����:א���_�B%�L�����
����������K$א��L���K���"�א	��iא	�K7��	א����א@��,=:�Kא��..�����������!���;����:����$#�p���#�&5و

����*,�%�^�I����w	د,١٤,٦٤٥,٥٠٠���25א�)�������������Tن�&�$�,Tو���� ��8�:�Dن�و&��#�!)���$�,T
�)�.و �:�8��د,25

 ذلك أن الثابت 
وحيـث لـم .... ، وكـذا كامـل عـام ....  المدة المتبقية في العقد هي مـا تبقـي مـن عـام أن�

بمبلـــغ قـــدره .... تســـدد المســـتأنف ضـــدها فرعيـــا ســـوي الدفعـــة األولـــي فقـــط مـــن أجـــرة عـــام 

ـة خمســة وتســعون أـلـف وثالثماـئـة درهــم( درهــم ١,٨٩٥,٣٠٠ ـذي ) .. ملـيـون وثمانماـئ األمــر اـل

، وهذا فضال عن القيمة اإليجاريـة عـن .... أخري مماثلة عن عام يتبقى في ذمتها ثالث دفعات 

ثمانيـة مليـون وتسـعمائة تسـعة وخمسـون ألـف وسـتمائة ( درهـم ٨,٩٥٩,٦٠٠وقـدرها .... عام 

 ) .درهم
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 وبالتايل يكون إمجايل املبلغ املستحق 

  درهم ١٤٫٦٤٥٫٥٠٠عن باقي مدة عقد اإلجيار هي 

 )سة وأربعون ألف ومخسمائة درهمأربعة عشر مليون وستمائة مخ(

 ��������i!H���	א����دא����8)�א	������+���5�!�����(و5&�א	�^�א�-��Q�GH&��=�Mאم�א�(!�
�����389SQ�Cא���א��Eو%SQ�C!אج��MT#"�א[�V«�א|�ص����3%)�Hذא�وQ.�(�

��ن��F&��1א���و���%�	.��%��&����!����ن�א���دא�!����F	�H"�����א���6	ع������:��א�F	�!�����زאמא�

..�
9	�)�א����*���1د3	�"���	�(א����*���������	�9�و3و�א���2א�ذ������و���,�زא��9	�
*دא

�-�������D���
�
"��1:����ن�و���و��,�زא���9	�
	�����Mאج�..��د���3מ�١٫٢٠٦٫١٠٠و��3!�����د��

�H	وא���H	
�./9	د��,
�א�Hذ�-��ن��3�&�א���9

بـني  اخلاص بتنظيم العالقـة ٢٠٠٧ لسنة ٢٦ من القانون رقم ٢٢ذلك أن املادة  

 علي أن .. مؤجري ومستأجري العقارات 
ما لم يقض عقـد اإليجـار بخـالف ذلـك ، يلتـزم المسـتأجر بسـداد جميـع الرسـوم والضـرائب  

المستحقة علي االنتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية ، وكذلك أيـة رسـوم أو ضـرائب مقـررة 

 .علي التأجير من الباطن 

  ملحق عقد اإلجيار حمل التداعي ب من/٢٧وقد نصت املادة .. هذا 
���زמ�א����*���
د"��C	"&�א���وמ�وא��1א���א�%�و��&�وא�%<�ول����!����������"�

�..................�".�	"&�א��وא"�	.�وא��Mص�

 ملا كان ذلك

 ����������*,��%�^��#���3����p7��#�Eא���א��C~��$ن�א�T�>��uن�א���د,١,٢٠٦,١٠٠��2�5و�
������Tو#����8د,���������2�5(��D9ل��������������)�#��&ن�و#�8¦�وq��Dא�ij�������Qن����B	א���:�Kא���=!�+���:�%

و�5&�א[#�!�א��-��Q�GH&���=�Mא#������������3..�وא��;�ع�א	������+���5�!���������$��~��Cא����אع������������
�^��.��دא_�5-א�א	

�
�
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&�"���	��د�א��1.���!��
�ل�א����	��Eوא���א�1!��ن�����*���6	��	�.�א��:��א�F	�`���زאמ��א�

�"������	�����X�V���%ق�������-/-/- �%��−/−/−��	��"!�����ون�א������6ن��%������د�א�����7

�,�����ن�א�����د����د�−/−/−�����9	������&�,��	����-�وאن�����מ�א%����	��א�7���	��
��دHא����ن��


����ن����������������2� ��1ن�
�دא�����ل�"�����א����	��V���%�&�א2�����,ذא���מ�"���Kא����د


��D��*�6א2�
	����	��%ق�����
�&
�د,�25 ٩٣٣٫٣٩٠&�"���	�א��ط	�
  من ملحق عقد اإلجيار علي أن ٣٠ند فقد نص الب

 ���k=,5-א�א�����"#�ij;א����$g)−/−/−�(��E��Q−/−/−�����!H����:������&�¬��������ij���
�و=���م�

������������������^���#���=T�E��Q����+@���z�D]א�"#�GD�M]��K$א��k��������L��3�:�%�r����!H���	א
�������K7��#�M!ST.�

بفسـخ عقـد ) دها فرعيـااملستأنف ض(وحيث تطالب املستأجرة .. هذا 

ومن ثم فإنه يف حالة عـدم التزامهـا بتطبيـق بنـود العقـد .. اإلجيار 

�.فإنه يكون مستحق عليها مبلغ .. ومتسكها بالفسخ 

��و�V9V&ن�����Tو#��8¦�و��g$&ن�د,������������2�5(�د,٩٣٣,٣٩٠���25%�,*����V9V��8�:$�g�(��C�u�
�"#�ij;א@��,=���"�א���:�Kא�−/−/−�����−/−/−.��

وא�ذ����Nد��و���H&�א����*�6&�א2<��&���-�
�Xמ�א�6	ق�א�ط�"�ن����!�������������:���א��א
��Cמ��زאא�

��������������D��
�
,��	�!�א����&�א�7�	��&�א����%�&���!���ن�א��دא�!�و�ن��	�ل��د��א����د�


�&�وF:Fون����ون�و����	�&�و��&�����د�3מ(�د�3מ��٣٧٫٩٠٦٫٠٠٠��(�

 نوات الثالثة إال أنه قد روعي أن تكون القيمة اإلجيارية للس

 األوائل خمفضة نسبيا عن العامني الرابع واخلامس 

����������������������V9uض�א[��&אم�א���;ÃY����و#$&+���:(#�"�={S]א�$��#��א�i!�HTن�&�(g�Eو������
��C8א[وא�..����������������Eא[و�����V9uא����&א'�א���ذא'�(5-א�و����א�D�;-'�א�(�!���א	�����;��א[>���

��B;�	א�i!H]א�(����g�rא�$�م�א�!א��C3��#�r#و��������������$�9وT�"���iن���(�$��3�Q�&��E_�א�$���Kو
��و��م�א�jאز�	/�.�א��O!�wא[�S!�������������)�ذ���¡����א���K&ن�����_&D�"��2�=�&3�)���א	�����;
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9��Kg�(�������������������������	א�E����GH&���=���#�&5א,�،�و!+T�"#�����u����p7��D��I��$g�Y�Eوאن�א[و�
�.+��9��Kg��5+:�ن�5-*�א[+!א,�

&�"����	����9	�א�1ط�.��6�7	ق��
�	������������D���*��6ن�א�12א��א���!��%��.�
	��������و��:�M	�سא���زאמ��א�


&���9	�"!�א��د"	ع�������������	�aن����	د��א��%	�א���	1!�و���	.�א���	وמ�و�<�و"�ل��F��

������������&
وא���א"�&�"!�א�د�و�8א2<��&���دو�&�א���د�،�و"!�,�	�&�א�د�و�8א����6&����ط	�

ن����ون�د�3מ�
���Oو��-�%�ق���������و3و��	���Nد���
د3	���
	������Dل���..�
%�و�9	�


*دא�9	���*���1د3	�,�زאמ�א���	���".�

���������������%�Cא�����وא��������א	����;��T>�������&א��5#$�و##�%Qن�T�Eא�&א+��א���"#���$�
�������z��$gT�"���9B����8�BKא��'���8���L�Cu:�gא�!D&م�وא	/!و�x�^��I�9��Kg����;��א	����;

���ع����L�����3א������&�6א[>�������و@%�#��������5-*�א������&���6א������د�iא�����#�������&��Eא�����
������K�	ون�����������������..�א����^���	�9���Kg��<����;��ق�א	�����;��g���%�����<T��¬��=����Tن�א	����;

�C8�xو�T�i�8��.�

 ملا كان ذلك 
وكان يبين من الدعوى األصلية المقامة من المستأنفة أصليا أنه علي الرغم مـن تمسـكها �

وعلـي الـرغم مـن .. نون المعامالت المدنيـة وذلـك علـي النحـو السـالف ذكـره  من قا٧٩٤بالمادة 

إال أنـه .. عدم انطباق ما تعتصم به المستأنفة أصليا بالدعوى األصلية لمخالفة الواقـع والقـانون 

ـدعوى األصــلية بالئحــة دعواهــا  ـه المســتأنفة فــي اـل ـك فــإن مــا تعتكــز علـي ـرغم مــن ذـل ـي اـل .. عـل

 .ي هو شريعة المتعاقدين ويخل بالتزاماتها قبل المستأنفة تقابال يناقض شروط العقد الذ

أنه باستقراء نصوص القانون اخلاص بتنظـيم العالقـة اإلجياريـة فيمـا : ث لوجه الثالا

الواجـب  (٢٠٠٧ لسـنة ٢٦بني مؤجري ومستأجري العقارات بإمارة دبـي رقـم 

االت بعينهـا علـي يتضح أنه قد نص علي حتديد ح) التطبيق علي النزاع املاثل

سبيل احلصر إلخالء العني وإنهاء العقد قبل انتهاء مدتـه ومل ميـنح املسـتأجر 

 أية حقوق يف اإلنهاء املبكر

  من القانون املذكور علي أن ٢٥فقد نصت املادة
يكون للمؤجر طلب إخالء المستأجر مـن العقـار قبـل انتهـاء مـدة اإلجـارة -١
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 -:في أي من الحاالت التالية 

 يـقـم المسـتأجر بـسـداد ـبـدل اإليجـار أو أي ـجـزء منـه ـخـالل ثالـثـين إذا لـم - أ

 .يوما من تاريخ أخطار المؤجر له بالسداد 

إذا ـقــام المســـتأجر بـتــأجير العـقــار ـمــن الـبــاطن أو أي قســـم مـنــه دون  -  ب

الحصول علي موافقة المؤجر الخطية علي ذلـك وفـي هـذه الحالـة يسـري 

ق األخيـر بـالرجوع علـي اإلخالء علي المستأجر من البـاطن مـع حفـظ حـ

 .المستأجر بالتعويض 

 إذا اســتعمل المســتأجر العـقـار أو ســمح آلخــرين باســتعماله لغاـيـة غـيـر -ج

 .مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة 

 إذا أـحـدث المـسـتأجر تغيـيـر ـفـي العـقـار بحـيـث ـيـؤثر عـلـي ـسـالمته بـشـكل -د

لـحـق بالعـقـار ضــررا نتيـجـة يتـعـذر مـعـه إعادـتـه إـلـي حالـتـه األصــلية أو ا

فعلـه المتعمـد أو إهمالـه الجسـيم فـي اتخـاذ الحيطـة والحـذر أو ـسـماحه 

 .للغير بإلحاق ذلك الضرر 

 إذا اســـتعمل المســـتأجر العقـــار فـــي غيـــر الغـــرض المـــؤجر ألجلـــه أو -ه

استعمله علي نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعماالت األراضي 

 .المعمول بها في اإلمارة 

ـك بتقريــر فنــي -و ـي أن يثبــت المــؤجر ذـل  إذا كــان العقــار أيــال للســقوط عـل

 .تصادق عليه بلديه دبي 

 إذا ـلـم ـيـراع المـسـتأجر أي الـتـزام فرضــه علـيـه ـهـذا الـقـانون أو أي ـشـرط -ز

ـاريخ إخطــار  ـين يومــا مــن ـت ـك خــالل ثالـث ـد اإليجــار وذـل مــن شــروط عـق

 .المؤجر له بتنفيذ ذلك االلتزام أو الشرط 

كون للمؤجر طلـب إخـالء المسـتأجر مـن العقـار عنـد انتهـاء عقـد اإليجـار  ي-٢

 :متي 

 اقتضــت متطلبــات التنميــة والتطــور العمرانــي فــي اإلمــارة هــدم العقــار - أ

 .ٕواعادة بنائه وذلك وفقا لما تقرره الجهات الحكومية المختصة 

ـة العقــار ترميمــه أو إجــراء صــيانة شــاملة ويتعــذر إجــراء -ب  اقتضــت حاـل
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عمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار علي أن يـتم التثبيـت أ

 .من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي 

 رغب المؤجر فـي هـدم العقـار إلعـادة بنائـه أو رغـب بإضـافة أيـة مبـان -ج

جديدة تحول دون االنتفاع بالعقـار المـؤجر وذلـك شـريطة الحصـول علـي 

 . من الجهات المختصةالتراخيص الالزمة

 رـغـب الـمـؤجر ـفـي اســتعادة العـقـار الســتعماله الـخـاص أو الســتعمال أي ـمـن -د

أقاربه حتى الدرجة األولي ويشترط في الحاالت األربعة المذكورة أن يقوم 

المؤجر بإخطـار المسـتأجر بأسـباب إخـالء العقـار قبـل انتهـاء مـدة العقـد 

 .بتسعين يوما علي األقل 

 ل صريح نص املادة املار ذكرها ومن خال.. هذا

 ���������������������=�T��Bن�א	(!ع�%�����د����9�SQ�'Y_�א�$���א	���i!Hو��3�Q_�א��%9$��א@��,=�
������������%��5�Cא����g�#�_�3وذ����T�L&אل�#$����و�/!=�K��k��وH��:����&�¬��3$�X!����..�و

����3�Q�L�p_�א�$������h�!H���:(!ع���	א�������C��K	א�Lو�،����:$�Dא�p��±K����C�%���K
����g�#�_�3א���..�����������������"�#�����5�p&�א	��د�iא�����$wא���G�Hن�א�����א�&אT�����=�M-و5&�א[#!�א��

�وא�¦�Kg!,�>!א�����ن�..�ذא'�א���K&ن�א�!א5"�
,ذא��	ن���د�א�7�	��<%�%	�":���وز�"��F��-M	�H���	ن��د�-�
	�7אد�������������"�

�.א�א��	�ون�א����6د�����N����و�א����*���,��
	���א1!��و�و"�	��%2	מ�3ذ

��3&��..�و�����S<��/&ص�5-א�א���K&ن�#"�#���א	����5�L�p��MT�!H-א�א�(��ن������������
������=���I����D�{���E����Tن��)�T�2ول���������������:8�%��א[#!�א�-�C$��Mא���&�6א	���iTא[>��

�r%و>!=��א�&א�r%���7א�&א<�z�<T��%��3B�!���H,א������=���..�د!=�H���$���I.�
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  الثاني احملور 

.... لسـنة .... يف الرد والتعقيب علي أسباب االستئناف األصلي رقم 

استئناف إجيارات وبيان انعدام سنده أسـوه بالـدعوى األصـلية مبـا 

 جيعله بدوره جديرا بالرفض ألسباب اآلتية 

 ٣٣ مـن القـانون ١٤أن ما زعمته الشركة املستأنفة اصليا من أن املادة : السبب األول 

 قد منحت احلق ألي مـن ٢٠٠٧ لسنة ٢٦دل لبعض أحكام قانون  املع٢٠٠٨لسنة 

طريف العقد تعديل أيا من شروطه إذا أخطر الطرف األخر قبل تسـعني يـوم مـن 

 .انتهاء العقد 

 فإن ذلك مردود       

��YوT�:������������ع����wK�Dא�"#��Tن�#��Tو,د��gא�(!���א	����;��א[>��
��iد�	ن����١٤א&��K�٣٣#"�א�������٢٠٠٨����2�=����2�3�"����م�

����U�C=���$g�L!وط���..���/��&ص�א�����K&ن����ذ�����Tن�א�!�
�����iد�	א��D��I�'_�H��K$١٣�����2%א�,�E�<]ن�א&��Kא��"#�

٢٦��������٢٠٠٧�M-א��$�%����א�������=�N�������#�2}���g�¦א����
����_��3��Yא�E���z,�%..�������L���!�wא��"�#���=T�G��,���#ذא����

�������!S]א�O!wא��,�wSQ����$��i�=�Hא��$�%���(!وط���=�N
3��C=�$א�א��-"��K$א��i�#�_�3א���C�!���$��=&م؟"�%

 وهذا األمر ال ميت بصله 

��ل�����-M���"א�����د�و�H	��9�P

ط�����א������*�6&�א2<����&�

א��9	��Hد�-�،����	��ن�א�����*�6&�א2<���&��%�	ول�,�
�	س��������

א�
	ط��ل���Fو��א�%��ق�و�%	و���&�,د��M	ل�א���Oش�����!��دא���&�������

�.א��%��&�א��و����

�������V�:א�;��!ض�א�r��#و��������7��#����Tو,د����gא	������;��/��E�����
��������������)�و�J�*!�(�����#�&�5#���������(א[>����5�L-א�א�(��ن������
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����������K$א��C=�$g�L���!����!S]א�O!wא��,�wSQ�¥$#�..ن�T
���������!�S]א�O!�w�����#��#&م����	א�,�wS@ن�..�=)&ن�5-א�אTو

�!.=��2א��$�=lI�C!د�א@�wS,�؟

 ذلك أن هذا القول يتجايف 
�د��א2<���&�א���!������א�H"��9	�و�3!��ن���������Cא��	�ون�وא��	�

�����وز��M	��6-��و����1-��� 	�
א���د�/���&�א����	�د�ن�

�.�و���د��-�
	�7אد��א����6د���2	��ن�א����	�د�ن�
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 والتي تنص صراحة علي أن 

إذا كان عقـد اإليجـار صـحيحا فـال يجـوز  

ــــاإلرادة  ــــه ـب ــــاء ســـــريان مدـت فســـــخه أثـن
المنـفـــــــردة للـمـــــــؤجر أو المســــــــتأجر إال 

 .بالتراضي أو وفقا ألحكام هذا القانون 
  جيزم وهو ما
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أن معاوده طـرح املسـتأنفة األصـلية للقـول بتحقـق نظريـة الظـروف : السبب الثاني 

الطارئة ، فقد تكفل احلكم املسـتأنف ودفـاع املسـتأنفة فرعيـا بـالرد علـي هـذه 

وال يعـدو أن يكـون .. ذلك أنـه دفـاع ظـاهر الـبطالن .. املزاعم والحاجه للتكرار 

 . السلطة التقديرية لعدالة جلنه الدرجة األويل جدال موضوعيا يف

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

�E���Yא�):��Qن�g���E5!د����Eد�T�rو�د��ع���5!�א�;���د�وא��9wن����������������
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 )١٨/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٩٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 ال تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن دفاع ظاهر  
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 البطالن 
 )١٤/٥/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٧ لسنة ٣٤٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل وفهـم  

تندات المقدمة إليه تقـديما صـحيحا والموازنـة بينهـا الواقع في الدعوى وبحث وتقدير األدلة والمس

وهـي غيـر ملزمـة بـالرد .. وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما ال يخرج عـن مضـمونها 

علي كل ما يقدمه الخصوم مـن مسـتندات وحسـبها أن تبـين الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأن تـورد 

 لحملهــا وال عليهــا أن تتبــع الخصــوم فــي دليلهــا وأن تقــيم قضــاءها علــي أســباب ســائغة تكفــي

 وترد استقالال علي كل قـول أو حجـة أو دليـل أو طلـب أثـاروه وطلباتهممختلف أقوالهم وحججهم 

��א���¦�א%��$��<������3وTو,د'�د�������3������א���!د�א���B:¥��������א[%��&אل���������K�KFא�Lدאم�����#
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 )  مدني٢٠١٢ لسنة ٢٦٢ الطعن رقم ١٦/٥/٢٠١٢التمييز جلسة محكمة (

 ملا كان ذلك 
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أن املستأنفة ال زالت حتاول إلباس الباطل ثـوب احلـق ، وحتـاول رفـع : السبب الثالث 

ضرر مزعوم وغري ثابت عن كاهلها ، غري عابئة مبا سيلحق باملستأنفة فرعيا من 

 . جراء إنهاء العقد باإلرادة املنفردة وقبل انتهاء مدته ضرر جسيم من

مـن أسـباب اسـتئنافها تستشـهد " ثالثـا"حيث أنهـا فـي بالبنـد �
بآيــة كريمــة علــي فــرض انطبــاق معناهــا علــي حــال المســتأنفة 
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فهــي أيضــا وبجــالء ال تنطـبـق عـلـي حــال المســتأنفة .. األصــلية 

 !.فرعيا؟
ملستأنفة األصلية يسبب هلا حرجا فإذا كان استمرار العقد كما تزعم ا

فإن فسخ العقد قبل انتهاء مدتـه وبـاإلرادة املنفـردة ) غري ثابت! (؟

يسبب للمستأنفة فرعيا حرجـا متحققـا وضـررا .. للمستأنف أصليا 

 .جسيما 
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 ملا كان ما تقدم 
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قيام االستئناف املتقابل علي سند صحيح من الواقع والقانون شكال 

ف من إلزام وموضوعا مبا يؤكد وجوب إلغاء ما تضمنه احلكم املستأن

وذلك .. املستأنفة تقابال مبصروفات ورسوم الدعوى املتقابلة املبتدأة 

 كله وفقا لألسانيد اآلتية 

فإنه جيوز للمستأنف عليه إقامة استئناف متقابـل .. من حيث الشكل : السند األول 

 مبوجب مذكرة مشتملة علي أسباب استئنافه 

 املدنية علي أن  من قانون اإلجراءات ١٦٤حيث نصت املادة 
يجوز للمسـتأنف عليـه حتـى تـاريخ الجلسـة األولـي للمرافعـة أن يرفـع  -١

ٕوامـا بمـذكرة مشـتملة علـي أسـباب استئنافا إما باإلجراءات المعتـادة ، 
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 استئنافه

اسـتئنافا مقـابال إذا ويعتبر االستئناف المشار إليه فـي الفقـرة السـابقة  -٢

يـا إذا رفـع بعـد الميعـاد أو  ، واسـتئنافا فرعرفع خالل ميعاد االستئناف

 ........................... إذا 

 ملا كان ذلك 
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 وهو األمر الذي يؤكد 
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أن احلكم بإلزام املستأنفة تقابال مبصروفات ورسـوم االدعـاء املتقابـل : السند الثاني 

املبتدأة خيالف القانون الذي يؤكد أن القاعدة العامة هي إلزام  احملكـوم عليـه 

باملصروفات ، وأن كاسب الدعوى ال يتحملها إال يف ظروف معينـة مل تتحـق يف 

 .لراهن النزاع ا

  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن ١٣٣فقد نصت املادة 
يجب علي المحكمة عند إصـدار الحكـم الـذي تنتهـي بـه الخصـومة أمامهـا أن تحكـم مـن  -١

 .تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى 

ــه فيهـــا -٢ ــي الخصـــم المحكـــوم علـي ــدعوى عـل ــدخل فـــي حســـاب ويحكـــم بمصـــروفات اـل  وـي

امـــاة إذا تعـــدد المحكـــوم علـــيهم جـــاز الحكـــم بتقســـيم المصـــروفات مقابـــل أتعـــاب المح

المصــروفات بالتســاوي أو بنســبة مصــلحة ـكـل ـمـنهم ـفـي اـلـدعوى عـلـي حســب ـمـا تـقـدره 

 .المحكمة ، وال يلزمون بالتضامن إال إذا كانوا متضامنين في التزاماتهم المقضي به

عـدم قبـول ويحكم بمصروفات التدخل علـي المتـدخل إن كانـت لـه طلبـات مسـتقلة وحكـم ب -٣

 .تدخله أو برفض طلباته 
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  علي أن ١٣٤كما نصت املادة 
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 ملا كان ذلك 
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 السيما وأنه مل يتحقق لدي املستأنفة تقابال أيا من الشرطني 
وهـي ..  إجراءات مدنية حتى يـتم إلزامهـا بالمصـروفات ١٣٤الواردين بالمادة 

وهـــو مـــا لـــم يتحقـــق حيـــث أن الطلبـــات .. إنفاقهـــا مصـــروفات بـــال جـــدوى 

في دعواها المتقابلة باتت بال جدوى فقـط بعـد القضـاء االحتياطية التي أبدتها 

 ).وهو االستمرار في تنفيذ عقد اإليجار(بالطلب األصلي 

 أي أن القضاء يف الطلب األصلي هو الذي كشف 

 !!!بأنه ال فائدة من الطلبات االحتياطية 

 فلم تكن هذه الطلبات..أما وقت رفع الدعوى املتقابلة 

 ة وجوهرية بال جدوى بل كانت جازم

وهــو األمــر الــذي يؤكــد يقينــا بــأن المســتأنفة المتقــابال لــم تنفــق 

بـل أنهـا أجبـرت علـي ذلـك جبـرا بعـد .. مصروفات بال فائدة وال جـدوى 

إقاـمـة المســتأنف ضــدها تـقـابال دعواهــا األصــلية المبـتـدأة والـتـي كاـنـت 

تهدد المستأنفة تقابال بخطر شديد وضر جسيم ومحقق ، فقد اضطرت 

 قامة الدعوى المتقابلة المبتدأة بالطلبات األصلية واالحتياطية إلي إ
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 .دفعا للخطر واألضرار التي كانت ستلحق بها
 وهو ما يؤكد يقينا بأن املستأنفة تقابال 

 مل تنفق أي مبالغ بال جدوى 
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انه وعلي الفرض اجلديل املنكور بصـحة إلـزام املسـتأنفة تقـابال بـأي : السند الثالث 

بشـيء ) بشـأن الطلبـات االحتياطيـة(فإنه مل يقضي هلا .. رسوم أو مصروفات 

يستحق أن يقدر عليـه رسـم أو مصـروفات ممـا يقطـع بـرباءة ذمتهـا مـن أي 

 .مصروفات 

  -: قضت به حمكمة النقض يف أحدث أحكامها يف هذا الشأن وقضت وهذا عني ما
أن األصل أن يتم تسوية الرسـوم القضـائية علـي مـا حكـم بـه ، أي علـي المقضـي بـه فـي 

 أو عـدم القبـول أو الحكم وعلي ذلك إذا لم يقضي بطلبـات المـدعي فيهـا ، وقضـي فيهـا بـالرفض

ة باعتبار أن منطـوق الحكـم فـي هـذه الحالـة سقوط الحق في الدعوى ال يحصل أية رسوم إضافي

 . لم يقضي بأية طلبات ومن ثم ال يحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوى 

  )٢/٣/٢٠١٧ جلسة –ق ٨٦ لسنة ٥٥٩١الطعن رقم ( 
  )٢/٣/٢٠١٧ جلسة –ق ٨٦ لسنة ١٥٢الطعن رقم ( 

 -:يف حيثيات حكمها األتي  وأوردت حمكمة النقض املوقرة

��#�"�א����K&ن�,%������������������2و���$�Dא����iد��	ن�אT��ذ���،��=�D�E$�ن�5-א�א�T�٩٠/١٩٤٤�
�8���Lא	&אد�א	�����א	$��ل�������K&ن�,�������������2�%�BKم�א�&D!٦٦/١٩٦٤א|�ص���������E�������g�

����T�)��������������������"�#�!u�����6&א�����L�2�(ذא����������H����T�"#�!u�T�E������C/?�Yא�!D&م�א���
�Lא�����و��6(��#��������Eא�������٢١و�g���א	��د���iذ����M&Dא�!�DT�E���2Dس�#���)����2،��������

�������������2�(Fא�_�q�Q������L����H���Tس��DT�E���2D!�6א�&�=����H���T�E����3�:�%��=�g�¦א�
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���&�6א�!�DT�E���2Dس�#���)������2،������������������^�Tو����2(���%�"(=����#���=�$g�u!�#"�5-א�א	
��rא������������,�����G���¿���2א�D!ن�א�T��/�;�د�#"�5-="�א���	وא�������p�Fא���:�%�E����6&�

��������،�Eא[و�������H����]T�E����p7���#�&�5��#�YQ��ً#�K#�2D!5-א�א��"#�C/��Yو����E��	א
�������������������������!�ST�L�����2�(����#������E����YQ�6&א�����L�2�(Fא��$���ً§,�z��(�2�%א��p7��=�Yو
�"��#�MT�������2אم���(Fא�E��BK=ذא�����������rא�����&�6,������������/?�©����#�Eא[#��!�زא���8ًא�����

L!x����������_E)���:3�#�M]�2(���%ن�&(=�Y��������א���&�6!��EB%א���אم�و��:u����א|/&#
��rא���&�6,�����C/���¬�!u�T�2D,�z��(�2�%א��p7��=�9��.�

�����	��������ن�ذ�����!����E��B%�����T������و����ن�א�����u<�#��"�#���و��'�אF)���2א	w$��&ن�
��#��"�א��L�"����wא�����&�6,�������2��%��#�K	א����....א�����&�6א�;!���������....���i!5���Kא��z&���H

�������w	א�C~�!=�Kא���M!#T���D�����������p7���=�9....�א���Yא�8�_E�)��2�(����%ن�&�(=�Y�����
��rא���&��������6,�����C/���¬�!u�T�����–������E�B%5-א�א��{!�و�����وQذ�����SאF)�2א	w$&ن�

�������������������������L���wSTن�و&���Kא������S���%ن�&�(=�������!=��Kא���M!#����_��H���	�z���(ق��2�%א��K7�D��
�I��K�wgم���������������Kg��	و�����C/;���.�<&+&ع�	ن�אTو������BK��GH&=��...���-�����>�BK�

א�):��אF)�2א	w$�&ن������و�):�<��L#&+�&ع�א��q����O��P��DY_�אF)��2א	�����������������
����E��:%,م�&��D!א��!=���Kא���M!��#T�_���q�Qن��.................�،�.....�/�...........�و&��$w	א�>��#��Tو
+�Kא���¦H,د��=,�/#���;/��*�+�E�.�

  )٢/٣/٢٠١٧ جلسة –ق ٨٦  لسنة ١٥٢الطعن رقم ( 

 ما تقدم ملا كان 

���.��ن�א�%����מ�א�������*�������د�א�����6.�����ن�א�ط�
���	.�א�%��	ط����&�������و	Fن�א���`����%


��د�	���1.�
*%����9	�"�!�ط�
	��9	�א2<���&����������:
و��ن��Fמ����E�1���-���מ������..������*�6&����	

�����وמ��و��<��و"	.������������ض��9	�
/!M�!"�H<وص�א�ط�
	.�א�%��	ط�&����%ق�,�ز��������*�
..�א��9	�


���وמ�������������������:
و3و��	���د����-�,�O	�Hא�%�מ�א����*���"��	����1-��ن�,��زאמ�א�����*�6&����	

�.و�<�و"	.�א�د�و�8א����	
�&�א��
�دא��

�
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 من عدالة اهليئة املوقرة احلكم ) املستأنفة تقابال(تلتمس املستأنف ضدها أصليا 

�YوT�:]א�O��P����DYא���!�����2���%,�E����<�....���������....��2���(Fא������=�gא'�و,�����Q�O��P����Dא
�E+�Kא���¦H,م��"�د&D!وא��'���.א	������و��Qאم�א	����;��T>������	/!و

�����V�:�9(U�C��K	א�O��P�DYل�א&K�.�
����u��V�:����'��������q_�אF)���2א	���������:��������Q�"�#���:��Bgאم�א	������;����D!��9���Kg&م�و#/��!و

�K�	�3��9-*��������������א���&�6א���Kg��5��+�������	دא������אم�א����_��BKوא��،�iT�����א	����
�E+�Kא���¦H,د�"��'���.א�!D&م�وא	/!و

�و���Cא	������+���5
9��Kg��������א	����;
E#א��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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 املوقرة....  االحتادية ستئنافيةلدى حمكمة الشارقة اال

 الدائرة مدني  
����ذ��


د�	ع�وא
�د��
�����	��א����	��א
�	�ل	��

�ن�������

���ذ����א���� !�
�و�ذא�א
�د�وא

�"�
�−/−/−א
� د�"��%מ��#

  من مقدمه املذكرة وهذه 

 :هم ......... / السادة ورثة المرحوم 

 / السيدة  �

 / السيد  �

 / السيد  �

 / السيدة  �

 / السيدة  �

 / السيدة  �

 / السيدة  �

 )مستأنف ضدهم أوال(                         �������/ السيدة  �

  )����������د

 :وهم / ........... ورثة المرحوم السادة 

 / السيد 

 / السيد 

 / السيدة 

 / السيدة 

 )مستأنفني (          / السيدة 
�"����א���	���د�
�وذ
*����א����	���(מ��������


��א
+�מ��(מ��	"     �א
� 	מ�ط!�
�     ��
���  �د

"�
#�-�.
 -/-/- א
�+دد�
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��وع��א��و1

ـدفاع المســتأنف ضــدهم أوال  ـي أســباب االســتئناف .. مــذكرة ـب ـب عـل ـرد والتعقـي متضــمنة اـل

اـســتئناف ـمــدني ، وـكــذا اـلــرد والتعقـيــب عـلــي ـمــذكرة اـلــدفاع المقدـمــة ـمــن .... لســـنة .... رـقــم 

 وبيان قيامهما علي غير سند وأسبابهما تعجز عـن النيـل مـن حكـم -/-/-المستأنفين بجلسة   

 والقاضي منطوقه .. مدني كلي .... لسنة .... الصادر في الدعوى رقم .. ي الدرجة األول

 حكمت احملكمة حضوريا 

���!���D&م�)�א	�������;�����������(����!���א������&�����Q�r���#�،�6אم�א	���������
�i�#א���z�$gT�C��K#�25,د���Tو�،�'���.وא	/!و

��و�	ن�א����*�6ون��د���	�وא�د�وא3מ�א��
�د��..�3ذא�


ط���א�%�מ�!�2	
��

����{!9�Q�r#��5ن�א	����E:أوال ��H�z!%T��=�?א���&�6و�C�l�g
�'�K��.�����3�78Y�"#�i,&/��23وא	!

 :قبل الفصل يف املوضوع : ثانيا 

��Cא��G���wא����زم���2��Bא�����&�6,�2��% −١��D�Eو����....��������....�E����#
�������2�%,��3���P��Dوא�����....����Eא�(�,%�����.....���"�$wא��L�,�2א�/��د�(Fوא�

��2���%,����:�������....���M,����N#���"�א�):�����אY?�د=�����א�$�������.....�������
�2���%,�O��P����DYא�L�,�2א�/����د���(Fא�L������$xم�����K	وא�....���������.....

���������":�B�g�¦وא���i,&�}�	א����&�6א�L�23�;�/���;�����	ن������א&(��
���V�	א���&�6א���D���g&uא'�א�����	א�����.�

}�~��K��z�����Y�¿�D&ق�����و%�Cא�;/�L�Cא	&+&ع�������� −٢�S�zא��
������r���א	�������/��;�Q�"��#�23=��!אدא'�و,=���rא�$���K,א'�#&+��&ع������Kא�

א�(��,%��وא	��:����E.....��و�5&�א�;���ق�א	$�!و��O;���ق����������−/−/−א	�,¼��
����������.....�"����,��2���%"�א�(����,%���/S,�C���:ن��....�و������=��و����-���א�

�Cא@=�!אدא'��א	�K#��ن����E��º��,&א��L�i{7א�(�,%������Tن���#������
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���L�Mj��)	א����V,�23و�;��/�������:������;����ق�وא���=����ن�g)��&ن���#���
���������������k=,�����C�<�Fא�p=��/א���k=,��g�"#م���������Sو��K$5-א�א�−/−/−

#��"�#��&,«�א	����T�23������Eو����Y"��;�����و�/��;���א�(��!=��א	;��&ض����
��������Eא�&��������א|�>�����א�/����د,�i#������	���&,«�א	���������.....��(���!�

�K,א'���;���و��q}�وذ����$��Tن�©��Dאد���#�Cא��L�O!/��������������":uא�$��
���rא����&�6א	�{�&,�iو�����>��و,��):���������������������,�k=,��g�"�#��وذ��r8���

������3��.....��������Tن�א�;��������K��k=,����g�"���#�ijא������rא	����,¼������������8�3
��א�O��P��Dא��7!="��������������.....�و������:(~�"�#�{و�k=,��g�&5א����א�zא|�

����j��;��5-*�א��"��������&�����ن�5����¨�د���&#�6!�������gم����#T����3��G����w#�i
�� .א�):

 ويف املوضوع : ثالثا 

وא�/��د,��.....�א��K��k�;��2(Fא���r#&+�&ع�א����א��Eא	��,¼������������:أصليا 
��������E���	א�r��#"�#&,«�א	����23�����Eא[ول�و!�U�����K��L�*א�
��������א��E�����uوאF)������������2א#�����23!د�א����u:"�وא������^�#�����Kא,*�������

٩٢,٠٥٠,٠٠٠����Egא,�#Q�25,ن�و�(�د��Vא������Tن�#��&ن�و �&ن�&$�g
Egא,�#Q�25,�23)�د�����:���"#�B����.�

��ن�=�دوא���:�����/�Q�L�23=!אدא'�א�$�K,א'���������و�-�����Qא�����������23#
���$���rא���&�6א	�{&,5�i-*�و�����k=,�g>�و,���������א	,�k=,�g�"#

����3��وذ�����Kg�����!;�=��#�_&+�E!=!�א|}�א	����)��zن������������2(
���&א%�K#������rא,��g��א@����&��Kא�;&א��8א��r#�'١٠=!אدא�٪������¡,�g�"�#

�L�C<�Fא�r��.و����א���אد�א���م������,*�د="��M,�N.....�א�

א��k��;��_��BKא�$9��T���K*�و�����אم�א	�����B�����2�����E#"������������������:احتياطيا 
��:��������23ن�=!دوא���:����#�Kم�א��u:"�א	���&ع������א��$�%����������������
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�����qو%���,*�#٩,٢٠٥,٠٠٠��Egא,���#Q�2��5,9=����و#�������8(د#��$���g
�Egא,���#Q�2��5,د�����T��وא���¦��23V,&��#��3:����g#��"�#��&,«��)�و ���

��������r��#����%�$א���������r�����א	��:�%�"��#��א	�������$(��!�L�iא	���8
����"��#����K$א�������������=��:�����^����/���Q�L�23=��!אدא'���5-א�א	
��rא���&�6א	�{&,5�i-*�و����>�و,��)�2�����3وذ��������,�k=,�g

��#�_&+�E������������&��Kא�;&א���8א��r�#�z����	א�{�=�;!�����Kg!=!�א|�
��r%�١٠&א�٪�����L�r�و�����א����אد�א����م�������,*��������.....�#"��k=,�gא�

�M,�N�"=د.�
��و�	ن�א����*�6ون��د���	�وא�د�وא3מ�א��
�د��..�3ذא�

��3!�א��	�!�
	�ط�
	.�א��	��ذ��3	�
�	Hא���!��زא�מ���دو�&�א���د

.... أن أـقـام اـلـدعوى رـقـم / ..... .. المرحــوم ـقـد ســبق لـمـورثهم بموجــب الئحــة دعــوى ف 

بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد بيــع مزعــوم وجــوده وتأريخــه مــدني كلــي الشــارقة ، ... لســنة 

وـقـد لـمـورث المـسـتأنف ضــدهم أوال ، ) .. عـلـي خــالف الحقيـقـة .. (ومنـسـوب صــدوره..... .. ـفـي 
 قـد تضـمن أن البيعـة) الغيـر موجـود(لثالث من ذلـك العقـد بأن البند ا.. استطرد المستأنفين قائلين 

ـدره المزعومــة تمــت ـغ إجمــالي ـق اثنــان وتســعون مليــون وخمســون ( درهــم ٩٢,٠٥٠,٠٠٠ لقــاء مبـل
قـد سـدد ) مـورث المسـتأنفين علـي حـد زعمهـم(كما ورد بالبند الخـامس أن المشـتري  .. )ألف درهم

تسـعة مليـون ومـائتي ( درهـم ٩,٢٠٥,٠٠٠دره أي مبلـغ قـمن المبلغ اإلجمـالي % ١٠نسبة قدرها 
وقد تم االتفاق علي سداد بـاقي الـثمن لـدي التسـجيل النهـائي علـي أن يكـون ) وخمسة ألف درهم

 .التسجيل خالي من أي رهن أو التزام 

 ملحوظة     
 ��-��M��	ود�א�����د�א��ز���وמ�����,���!����دמ�و���	د��א7/������.....��!��"


����د�מ�א������*��6نא�%�����&�وא�وא����C%���`������6!����و�`���

<و���1و��&���ن��3ذא�א���	��د�و��מ����دמ���-��<�ل�"�!������زאع���������������������

"�!���ل���زאع�
�%�د�����א�����*����1د3מ��و����������	
ق�،��Xמ���� �����
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א�<��و���א���1و��&�و,����	�����%����&����9	�،�و
	����6ل�����מ����دמ�����

 �.א���دאد�
9ذ#�א�<و����و����/!��Hدون�"�9	

��..�5-א� Kא��������א¯�����(T�YQن�#&,«�א	����;��..�و�!��2#��و,د���	�7&�À,�(
�i,&/3-*�א�����:�#�C�)ن&��K����و�25��5و,���V=��):�&ن�א	�}�iو=��%)&ن����(	���;

YوT�25�+������	א��3Hא&#�L���l��MTز�&��C<Tא����&#�K=ن�Tدون���K$د�א�&��.�

  فقد قالوا املستأنفنيواستكماال لسلسلة مزاعم 
نـص علـي أن تسـتمر إدارة األعيـان بيـد ) الغيـر موجـود(سادس من هذا العقـد بأن البند ال�

ويقسـم صـافي اإليـراد فيمـا بـين ! وذلك لحين سداد كامل الـثمن ؟.. مورث المستأنف ضدهم أوال 

 !.الطرفين بنسبة ما يتم سداده من الثمن ؟

  ال يزالوا مصرين علي االدعاء الباطل املستأنفنيوهنا يتضح جليا أن 

 استخدام ذلك العقد الغري موجود ب

وتارة يزعمون بأن مورثهم قد سدد نسبة عشـرة بالمائـة مـن  
ـثمن ،  اـلـثمن المزعــوم ، وـتـارة أخــري ـيـدعون بأـنـه ســدد كامــل اـل

فـهـــو ـقـــول مرســــل ال يوـجـــد ..وســــواء ـفـــي ـهـــذا الـقـــول أو ذاك 
 .باألوراق ثمة مستند واحد يعضده 

 ملحوظة ������

�	ن���دאول�א��د�و�8א���	
�&����מ������������"Pن�א��د���
	�ذ������-�����,�....�


���������Mص�،�و��3ذא�..� ��א�/��	��&�.מ��...�����&Mد����מ�א����دא�����"

������دع�����	����/�� �،�
��*ن����و�`���� 	���

������و�د�"��!��������#�Mא�

��מ����دמ���F&�د���ل����!���	��-�
��دאد�א���Fن��و�����������������א����*��6ن

����-���Hز��و�3ذא�د���ل���	زמ�
��دמ�<�%&�אد��	Hא.������������)�א���
�ون�(%�


/*ن��	�ل�א��Fن��و��ز���H-����*��6نא��Hوא�؟؟�!!!��
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 كما أن الثابت أن احملكمة

  بأنه سدد المستأنفينثبت مورث يأحالت الدعوى للتحقيق ل

ولكـنـه عـجـز ـعـن تـقـديم ثـمـة شــاهد يثـبـت .. اـلـثمن أو ـجـزء مـنـه 
 . مزاعمه 
���ن�א	�����;��=�(��%&ن���������������..�5-א���،�p�Fא�z&V�Cx��س�א��@���&�H&د��و�L~�و�

��������23V,&�#�.��/��YوT�25��+�������	א�»,&�#�"�#�i,د�<���H&�����;g&د�����Kא��������r..�و���
�<�������������������..�א	��&م��ug�Yو�����!�VT�Yو����3��#����،�����Tن��g��א�&���K�KFא����¡��B=T��وذ�

�.��P�U#"�#�א��2א	����;��

 ملحوظة����
�....��ن�د���و�8א�<��%&�وא����6	ذ�����מ�..�"���P-�����ن�א����د���
	���ذ�����

א�������	
ق��"������9	�������ن�������و�`���..� �א�/�����	��&�.�מ�....��������&�

א
���دא��	�،�وא�������	"�	�،��(����د����1!�
�"9���1	���..�א������*��6ن�

1!�
�"ض�ط���א�6X7	ل����)�و��	מ�א��%��&�א��%	د�&א����	����	���،

א
����دא��	�،�وא�������	"�	�،�و�����	מ�א��%	د����&����(א������دמ�"����9	��

���	��ذ���3	����س���9	��������و�ن�Fמ����E1�ن��� �א�و�	�&�א������)�..�א����	

�.ون���*���F��&�F6�و�د��-�%�
�	��ز�מ�א��

و�!��2>�و,��T)�م���8�3�����N��gم��$�م�و�H&د�א�$���Kא	���&م����..�	����ن�#���Kgم�����
)��CV�	د��_�אYא���D�(������������E�����;�����	&,«�א�	و��$����T�G�=!%�"#ق�&K���hد�&Hو��م�و

���Eن�א���א����T�..;�����و�&ن��������	ن�אT�YQ���������������;�T���g��8��א���BKא[�)��م�א��E����O��;��Yא�
�وذ������23�#�%א���&�6א	���iTא�¦��L������D�Yא�&א%T�rو�א[و,אق�Tو�א���K&ن..�א�-�!�

 وهو األمر الذي فطنت إليه عدالة حمكمة الدرجة األويل 

  برفض الدعوى /-/-وقضت جبلسة 

���-�א�2و�אق���������و
�Xמ��ن�א�%��מ�א����א��ذ�����د�وא����<�%��������������E..�3ذא���F��	ون�و���	א����

وא�����دא.�،�و��!�אM2ص���9	�א�%�מ�א��9	�!�א�
	.�א��	
ق�<دو�#�
�ن�ذא.�א�M<وמ�"!���������������
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وא�ذ���	�H"	<:�"<:��ط��	�"�!�א��د��د���ن�א����	�ل�����������..��د�!���!���....����&��....�א�د�و���8מ���

�.��د�א��	ز�&�
�دמ���	מ�א�د�و�8א��א�F�!���&�3&�..�א2و��&�وא��و��3&�

 إال أن املستأنفون 

�������������p�Fא�z&�V�C�x���س�א��Qد�25و>�;���23و�&ن�����Eא�&ن����=�Y�..א���&#��%�����
#������="��Lذ������E�����"$w������..��E���QאF)���2א�����Yא�G��H&I�E8א�O��P���DYא���!א5"���

��zوא���5��و�������א����وg�Y�6����ل�#��"�אF)���2א�w$����،�وg�YQ�E��5����#!د=�������-א'�����DT
�w�	א��2א�	א�����������Eא[و���H,א����:(~�i{/<�?<��/!�و����א�¦��iT��!������i&�6א	

�������������������������3����O��P��DY�5-א�א�z��DT�2�<&=���Iن�&���Kوא��r�%���7א�&א�<�p��و�/�<��Lא���אع�و
�����g;/��9و�L��9�<�gد������א�����E،د��ع���5!�א�9wن���O!)���#����و5-א�:�

��א�د"	ع

��و��
	���"ض�א�����	��א��	Fل

 متهيد وتقسيم 
ـة المحكمــة االســتئنافية المــوقرة � ـة أمــام عداـل ـتظم .. حـتـى تتضــح الصــورة كامـل فســوف يـن

دفاعنا في محورين ينبثق عنهما الدالئل والحقائق القاطعة بصحة الحكم االبتدائي وجـدارة رفـض 

 وهذين الوجهين كالتالي .. االستئناف الماثل 

 احملور األول 

������D���#�"�����������א[و��Hوא���C8Yא��ز#h�E���iT����$�م�%��م�א���&�6א	
�=��I���Tن�אF)�2א	�������%�������������z��<T..�א�&א%T�rو�א[و,אق�Tو�א���K&ن������

��3B�!��EB%��:�ن���&��K���7א�<.�

 احملور الثاني 

�����������������"���i�H����'_��H�¦وא���C�V�	א�O��P��DYא�z�DT�E����G�K$א�!د�وא��
����������L�i!V��#�{و���E8א����Y�2א�(Fא�"#�C��������7א��<��..������GH&���=���#�&�5و
���5-א�א�O��P�DYو�g=���אF)�2א	������,.�
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  األول احملور 

األوجه والدفوع التي تنال من الدعوى املبتدأة واملؤكدة علي صحة 

 .احلكم املستأنف 

 جتدر اإلشارة بداءة 

������K��k���;�������w#�iT�������}�T�E���Qن�א	������;��T%���#&א�א�����&�6א	
���K=د�و��&H&#�C<T��2م�����א����"#��=Tم��#Tو�T�i!%&	א���T#�م�א�):

�����א��;�&א�����������i,&�<�2=��K..�א	&%!�iא������p{!�א���אع�א�!א5"�א����������3#�#
�l!�א���אع��������-�#�i,&(�#و�i7&د����8&+�..��������zن�������א&���w=�2�3�T���:�

�����#����7��Q=��!אدא'�و,=�������T�rن�א�����א��E���Q�"=������#�Eذא'�����{��S
���K$א�"�#�{qدא�&H&�..�"ع���������������ن�#"��25TوTول�א����&ع�وTو���Hא������-�

�E�=��#�YوT�25�+������	��3א���א�¦�=�:�:�

 الوجه األول 

عدم قبول الدعوى لعدم وجود املستند القائمة علي أساسه املنازعة 

ـدهم أوال  ـتأنف ـض ـورث املـس ـن ـم ـدوره ـع ـوم ـص ـد املزـع ـو العـق وـه

صورة ضوئية من ذلك العقـد حيث مت االكتفاء بتقديم ..... بتاريخ 

فتـكـون اـلـدعوى منـهـارة .. أنكرـهـا وجـحـدها املـسـتأنف ـضـدهم أوال

 .األساس وغري مقبولة 

 -:علي أن ) املرافعات( من قانون اإلجراءات املدنية ٤٥وحيث نصت املادة 
صــورة المســتأنف ضــدهم أوال أن يـقـدم صــورا منـهـا بـقـدر عــدد عـلـي الـمـدعي عـنـد تـقـديم دـعـواه -١

وعليـه أن يقـدم مـع الصـحيفة صـورا لجميـع المسـتندات ب تحفظ فـي ملـف خـالص لقلم الكتا

 .المؤيدة لدعواه 

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

٣− ���&<T�2=�K������H�z!%T��7��>&,�א	����א'�?�د�א�):<�L�� و����א	��ز�
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  حيث تواترت أحكام احملكمة االحتادية العليا علي أن

ـات إال � الصــورة الضــوئية للمســتندات ال حجـيـة لهــا ـفـي اإلثـب

بمقدار ما تهـدي إلـي األصـل ، وأن منازعـة الخصـم فـي حجيتهـا 
 .يمتنع معه األخذ بها 

 )١٩/١١/٢٠٠٢ ق اتحادية عليا جلسة ٢٢ لسنة ٥٧٤ الطعن رقم(

 ومما استقرت عليه حمكمة التمييز أن 

���������l�����>���������'���KI�YQא,�#����i,&<������M��3gא[و,אق�א�$!V@א�L�����:�%�Yو
��l��9��Cج���3D�9��.�E�Qא[>Q�Cذא���ن�#&H&دא��}Q��#T����Q�rHذא���ن��}�#&H&د�

 )٩/١١/٢٠١٠ جلسة ٢٠١٠ لسنة ٨٠الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
القاعــدة أـنـه ال يجــوز للشــخص أن يصــطنع ـهـو لنفســه دـلـيال يحــتج ـبـه عـلـي 

ررات العرفية الصادرة من الخصم ال حجية لها قبـل خصـمه مـا لـم الغير، والمح

يقر بصحة ما ورد بها من بيانـات ، كمـا أنـه ال حجيـة لصـور األوراق العرفيـة 

المجحودة ممـن تشـهد عليـه فـي اإلثبـات إال بمقـدار مـا تهـدي إلـي األصـل إذا 

موجـود كان موجودا فيرجع إليه كدليل فـي اإلثبـات ، أمـا إذا كـان األصـل غيـر 

 .فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذ هي ال تحمل توقيع من نسب إليه 

 )٢/٥/٢٠٠٤ حقوق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٥١٠رقم الطعن (
 )١٢/١٠/٢٠٠٣ عمال جلسة ٢٠٠٣ لسنة ١٩الطعن رقم (
 )١٨/١٠/٢٠٠٣ حقوق جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣١٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ������T�E���!�-א���;�T�2�5�;	א���X�p�wو��������C�V�	ن���..�و,אق�ووא%$�'�א���אع�אT���B�=
����K��&��5א�������DT�..��rس�א	��ز�����و,�������3gא�&������L�i����C#����=!���&א�������Qא	������;������

����L��¡,�g&م���	א�.....���������r�%&א���z&��	وא)������K�KFא�O9�S�E���(����������	א�»,&�	
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���YوT�25�+�..�����������K$א����-��C<T;&ن�����	م�א�K=�2������Eذא'��(���Cא��;�&א��..�و,��2ذ���
�23V,&#�ª3��(אد���������������Yא�"�(��Y�i,&�/ن�5-*�א�T�2�,��K$א���ذ��"#���8&+�i,&<�2=�K��

��������������������"�#�23V,&�#و�T�YوT�25��+�������	א�:�����23ل�א��	�'�VQ�C������3د�����:��Yو�אT��3�
�23���%�..��K����D���pوTن����J)&א�T�L���u!�#��"�#��ز�����D�"��={S]ن�אTو��:���DY)א���&ن��=�Yو

�8��#��"�א��$�%����א	����&م�و����Qאم�#��&,«�א	������;���)�=�:���)&ن&��Bא��i,&��/��5����7¢-*�א�
������"$wא_א'�א�!HQذ��«Y��K$5-א�א��C<T�2=�K��.�

 إال أنه علي مدار سنوات املنازعة مل يقدم للعقد املذكور أصل 

 وهو األمر الذي يؤكد بأن الدعوى املبتدأة معدومة السند 

 وذلك لألدلة اآلتية 

  األول الدليل 
א���!��(
�د��د����وא.���ن�א���زאع�وא���	ط��&�وא����و�����מ����د��دא��&�א��%���&���������������������

,���ن���ز�.��و�`�א�����*��6ن������)��د�!���!�א�/	��&��....����&��....��	�.���$��א�د�و���8מ�����


��د�מ��<ل�א���د�א��ذ�و��.�

وأـقـر  -/-/-وـمـع ذـلـك ـلـم يقدـمـه ومـثـل عـنـه وـكـيال بجلـسـة 

 .لك العقد المزعوم بفقدانه لذ
  الثاني الدليل 

و��1	��ن��1ن�א7��אHא.�א��!�א��Mذ�9	���� �א��%���&�"�!���
�ل�א��*��د���ن�و��ود����������


��.����و�`�������..�א�����د����ن��د���-���Fود�א�����د�،�و�����و�.	��
F7.�א���د�و����8%����ق����	%��	��9��

�.و�6	ذא��9ذא�א�%�מ�א����9د��..����-��دد�א��Fن��و��ز���H-�א����*��6ن

 عـن تقـديم ثمـة شـاهد بـل أنـه المسـتأنفين مـورث فقد عجـز
ــم  ــه عـــن حـك ــر بتنازـل ــك المحكمـــة وأـق ــه أمـــام تـل ــل عـن ــل بوكـي مـث

 .عن اإلثبات  التحقيق مقررا بعجزه
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 لثالثا الدليل 
�....�����&����....א��!��	�.���$��א��د�و����8מ��������(
ل��ن��� �א��%��&�����..���س�3ذא�"%�������


��א���ون������9)� �א�/	��&�.�מ��M�.
و��د�א���9!�,��!������..����-�
%�`���	<���א���دא�!����������د�א��د


�	���!�..�����&�����א�Hو���*و�ل�"�9	������`�%�

مـورث / ..... (لم يقدم لنا أصل العقد المبـرم بـين المرحـوم 

ـمـــورث المســــتأنفين (والـمـــدعي آـنـــذاك ) المســــتأنف ضــــدهم أوال

 ..........كما لم يقدم لنا ) حاليا
 رابعال الدليل

���د�..���*���د�������	�
��	ن�א������*��6ن�و���ن����
�9מ����و�9Fמ��..�-�و����	�����دמ�������


	.�و�ود���د�א�
��Cא�ذ����Mذو��-����دא�و%��دא�و����ز����	���&�����زאع�����������������F,زوא��ن���

و�����C�� �א�����*����1د3מ��و������������..�و��زوא��ذ� ���ن����د�מ��<�ل���9ذא�א����د�������������..�א��	Fل��

��������.	
F7א�!"�-��&��%��������C	���!�א��	1!��ن���ول�����-�����..�
�%د#�و,��	�#�و,3دא���

�-��.�و�����د�,��-�"!��1	

 وهذا عني ما قضي به احلكم النهائي البات 

 ك الشارقة .  م .... لسنة ....الصادر يف الدعوى رقم 

  مبا يلي نصه ١٩حيث أورد يف صفحته رقم 

�"���E��	א�C��ن�و��;����������(و�����	א�»,&#�(��������¢��!�<���%-−/−
��C��<T,¼������ن����	א�r���#;��K&د�،�و����������Nא�):����Tن��.....�����Kא�

)�YوT�25���+��������	!���&م��)�א	א����V,و�.....�/������K$א���%����א�)��!وא�وא%$��
��"���#������Tو��������،�E�����	א�"���#�����#�K	א���8&���Bא��i,&���/����7وא�א�Hو

�,!K	א�........................................�

���������������	
����و���������������א����א�����

����%    ��*�(א
)�    '�א$�    �م�%    ��א$    ��#�"!    �א
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و� �م�א56 ���4 ��3 �
�01�2) ������������)�א$.	-!�,�+�

�7���
�"�.�8א

و�ن����&�א2د�&����6&�א��ذ�����������E�1	�א���دאמ�و��ود���F&����د�������������������..���	��	ن�ذ� ���� 

��!��"���C���
���מ��%��د3	�..�����د�و�8א��
���د���و�ن�����د3	�א�و%���د���3و�<��و�����1و��&����ن�����د�


	.�،�و3و�א���2א�ذ�����و����"ض�3ذ#�א�د�و�8و,��	F7"!�א�	9��&��%���.�3	�و,3دא���

 الوجه الثاني 

فإن الثابت أن احلكـم الصـادر .. ويف سياق متصل مع الدفع السابق 

الـذي أصـبح (مـدني كلـي الشـارقة .... لسـنة .... يف الدعوى رقـم 

ة الضـوئية قد حاز حجية قاطعة يف مسألة إطراح الصـور) نهائي بات

ومانعه من العودة إيل االحتجاج به .. من العقد العريف سالف الذكر 

هذا فضـال عـن حجيتـه يف عـدة .. أو التمسك به يف الدعوى الراهنة 

مسائل أخري فصل فيها فصال نهائيا مما ميتنع معه إعادة طرحتها 

 .وحبثها يف الدعوى املاثلة 

 فقد استقرت أحكام التمييز علي أن 

��'��B%�L�,!K٤٩��������L_�5-*�א�):��و�����EBKg��#�pא	��د������������iא	�V@ن�א&���%�"�#�
���������������E��BK	א[#��!�א�����l��'ن�א[�)���م�א���¦�����زT�،����=,�lوא����א	9#���$'�א	�����
���������������������#"�א|/&#�>�/���:����lن��&(g��D��9و~�pFא'�א-��p�$�g�23و�;�Tא|/&م�

�x�E�Q�i!��ذא'�א����אع�����Eא�):���،�و=��$���������������،�������Y&ز�[�M#"�א|/&م�א�$&د�������
��#"������3K�$����3�;��_�K�g�{�م�א�$�م��lF3-*�א��-S�gن�T��3���.�

 )١٣/١/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٤ لسنة ١٠١الطعن رقم (

 

 

 وقضي أيضا بأن 
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 حجية األحكام تعلو علي اعتبارات النظام العام وتقضي بها  

روطها ولـو لـم يثيرهـا المحكمة مـن تلقـاء نفسـها متـى تـوافرت شـ

 .أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن 
 )٧/١/٢٠١٤ح جلسة . أ ٢٠١٣ لسنة ١٢٠الطعن رقم (

 وحيث كان ما تقدم 
��د�"<�ل����..���د�!����!�א�/�	��&�������....�����&���....�و�	ن�א�%�מ�א�<	د��"�!�א��د�و����8מ����������

����������C��
و��دמ�א�M2ذ�
�9	������)�.....א��ز��وמ��*���M-�����("<:��ط��	�
و�و��א���6	.��ن�<و�����د�א�


�	.�"�!�א��د�و�����8F,د��ل����..�����������.��
	F�3و��	���H�1و�!����	��	
�	���	9��H	�1�3ذא�א���E
و%��`��<�


�ل������א��H�و�����������..�
	2و�אق������ א���2א�ذ�����ل���9ذא�א���1	�H"�!��3ذ#�א����*�&�%���&��	ط��&

M�*�&���!�א��%��&�א��و���������ذא.�א���Vد��ط�	وמ�,�>Mوز��������	א��*و�ل�،������.�

وحيث أن املستأنفني سـاروا علـي نهـج مـورثهم ومل يقـدموا أصـل 

العقد الذي يتشدقون به رغم عـدم وجـوده ورغـم متسـك املسـتأنف 

  تكون - بال ريب –فإن دعواهم الراهنة .. ضدهم أوال بإنكاره وجحده 

 قائمة علي غري سند أو دليل السيما 

�'�א	�����;��א	-=����������x���Xن�T�>��uن�א�Tو�����iT����78��د��&א�25א	Y���3����..�Y
�������..�5�YQ-א�א�$��Kא�H&#�{q&د������..�D���و�DT�Yس����������&�و5&�#����م���ن�5-*�א����&�#�6

��&ل��Y$�אم�א�����Tو�א�/7Kم�א��$�.�
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  .... لسنة ....أضف إيل ما تقدم فقد فصل احلكم الصادر يف الدعوى 

  املقضي وهي كالتايل يف عدة مسائل أخري حازت قوة األمر

  األويل املسألة 

	.��دאد��و�`�������F,�&�*���!3*��6نو��א��������������	�9���Hز���..���Fن����	ن�א��دא�!��و�%��


�	.�و��6!��3ذ#�א����*�&��������������������F7&����%���ق���	7%	
��و��د����ز���و�`������..�"�د�<�د��%��מ�����9د


	.��دאد#��د�3מ�وא%د��ن�א��Fن�א����*��6نF,ن���.�

 مييز يف هذا الشأن أنهفالثابت يف قضاء الت
 مـن قـانون اإلثبـات يـدل وعلـي مـا جـري بـه قضـاء هـذه ٤٩النص في المـادة 

علي أن المسألة الواحدة بعينها متـي كانـت أساسـية وكـان ثبوتهـا .. المحكمة 

أو عــدم ثبوتهــا هــو الــذي يترتــب عليــه القضــاء بثبــوت الحــق المطلــوب فــي 

ة الشـيء المحكـوم بـه فـي تـلـك الـدعوى أو انتفائـه فـإن هـاذ القضـاء يـحـوز قـو

المسـألة األساسية بين الخصوم أنفسهم ويمـنعهم مـن التنـازع بطريـق الـدعوى 

ـفـي أي حــق أخــر يتوـقـف ثبوـتـه أو انتـفـاؤه عـلـي ثـبـوت تـلـك المســألة الســابق 

 .الفصل فيها بين هؤالء الخصوم أنفسهم أو علي انتفائها 

 )٣/١٠/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٥رقم الطعن (

 كما قضي بأن 

و���9	��و����دמ������ Fن�	&�و�������	�.�����	,ذא���	��9���
א���������ن�א�����*�&�א�وא%��د��

��-�،�"�Pن����������������	6��	

و.�א�%ق�א��ط	���
-�"!�א�د�و�8�و�F
�H	1א���-����������
و�9	�3و�א�ذF

3ذא�א��1	��H%وز��و��א�/!�Hא��%�وמ�
-�"!��� �א���*�&�
�ن�א�M<وמ���6�9מ�و�����9מ���������������

��

و��-��و�א���6	N#��������������ن�א���	زع�Fو���������M�ق��%��
/*ن���C"ط��ق�א�د
ط��ق�א�د�و�8�و�


و.��� �א���*�&�א����&�א��	
ق�א�6<�ل�"��9	�
��ن��H�N�3א�M<�وמ���6��9מ��و����!���������������������F�!��

	9��.א��6	

 )١٠/٤/٢٠١١ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
قـد سـدد ادعـاء المسـتأنفين بـأن مـورثهم الـراهن يتعلـق بوكـان الثابـت أن أسـاس ولـب النـزاع  

 التي نظرت الدعوى وكان الثابت أن عدالة المحكمة "  العربون "ثمن أعيان التداعي أو جزء منه 
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 .قد فصلت في هذه المسألة فصال باتا ) مدني كلي الشارقة.... لسنة .... رقم (السابقة 

 ل كتابي عن تقديم أي مستند أو دلياملستأنفنيفبعد أن عجز مورث 

 علي زعمه بسداد الثمن أو جزء منه سواء أمام احملكمة 

 أو أمام السيد اخلبري املنتدب آنذاك

فقد أتاحت الفرصة أمام مورث المستأنفين إلثبات ما يدعيه  

 حيث أصدرت حكما تمهيديا بإحالة الدعوى .. بأقوال الشهود 

 .نه للتحقيق ليثبت مورث المستأنفين أنه سدد الثمن أو جزء م
 ورغم ذلك فقد عجز عن تقديم مثة شاهد علي مزاعمه 

 ومثل بوكيل  عنه وتنازل عن حكم التحقيق مقرا بذلك 

 ومعرتفا بعجزه عن إثبات ما يدعيه 

g)�&ن�א�):���א��¦��{�!'�א����&�6א	(��,��u����%���3��Q<�و�7/�<��������������،،�و�-���� 
<���=�K=��3�����م�>7��אد��_�#&,«�א	������������Vو�،�":uא������#������_�Hو�T�":uد�א��D�������;��

����#�..�����g��x���!��>B%د�(و&H&#�{qא���K$و�;�ذ�א���و�5&����م���5�E��)-א�א[�Dس�7/��(
��#�_�H�MTو�T�":uאد�א��D.(�

هـي .. وكانت مسألة الثمن السـابق الفصـل فيهـا .. ملا كان ذلك 

مسألة أساسية بانتفائهـا بـاحلكم املتقـدم ذكـره يتأكـد انعـدام 

ى املبتدأة وسابقة الفصل بعدم ثبـوت سـندها مبـا ال سند الدعو

 . جيوز إعادة طرحها مرة أخري من خالل هذه الدعوى 

�pو%��T�E�Q���!UTن��DTس�و��Gא���אع�א�!א5"�����������D�����..����":uد��_��(��ن�א��Y5&�א
�pא�;/��5�L�C-א�אYد���_��Lא����&�6,����������������������2�%�Dو������،����#�_�Hو�T�....���������...��E���#

���������������������..����Eא�(�,%Kم�א��&אز��������$�����&��#�iT����3&�א[#!�א�-g�M)&ن�#$��א����&�6א	
��5��D��3وD�DT�L�C/;א�.�
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  الثانية املسألة 
����������&�"���

�	.�و��6!���	<���א���زאع���ن�א��	%��&�א����6&�F,�&�*��
وא������&���1	�


��א�Hא���M<��ن������Mد��א�	�&��...."��د��و��.��%���&�א��د�و����8מ������..��%د�א����د�!����!���....�����


���א��ودع�"�9	�%���&�����������Mو������א��	وز�%��9%��	�
�	9�א�/	��&�،�
%`�3ذ#�א���*�&�و,�9	

�.��!�א��زאع�א��א3ن�

 فمن املقرر يف قضاء التمييز أن 

��א���#�����C���/?�Lو��2��3א�&א%���L�rא�����&�6و��������w&+��&ع�א�����	א����:(�
�����������3��B$��������3و#&אز������#�K	א��$��א[�S!�و����E���Q�"P�:wg���#���H!��gא	�����א'�وא[د��

�����������6&�������#&:B#ن����¦#�M!ST�6&د��Lم��K#�{S�!=!Kg�E�Qد����DY���7#���3وא�H!g
��3��Yد�Lא|/&م��C+���=��3%و,אT�"#��%,و��<�������Fא.�

 )٨/١٢/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ٢٨١الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
 مــن قــانون ٤٩وفــق مــا تقضــي بــه المــادة المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة 

اإلثـبـات ـفـي المـعـامالت المدنـيـة والتجارـيـة أن األحـكـام الـتـي ـحـازت حجـيـة األـمـر 

المقضي تكـون حجـه فيمـا فصـلت فيـه مـن الحقـوق ، وال يجـوز قبـول أي دليـل 

ـيـنقض ـهـذه القريـنـة بإـعـادة ـطـرح الـنـزاع اـلـذي فصــلت فـيـه المحكـمـة ـمـرة أـخـري 

ريـق الطعـن فيـه بـالطرق المقـررة قانونـا للطعـن علـي  إال عـن ط–علي القضـاء 

األحكام وذلك متى اتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين الماثلة والسـابقة 

ولو اختلفـت الطلبـات فيهـا ، وتقـدير قيـام هـذه الوحـدة أو نفيهـا هـو مـن سـلطة 

محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها فـي ذلـك علـي أسـباب سـائغة 

 .صلها الثابت باألوراق لها أ

 )٥/٣/٢٠١٣ عمال جلسة٢٠١٢ لسنة ١١٥ن رقم الطع(

 ملا كان ذلك 
فـي لـم تتـرك .. مـدني كلـي .... لسـنة .... وكانت عدالة محكمة الشارقة في الدعوى رقـم  

عــن فبعــد أن عجــز مــورث المســتأنفين .. إال وأخضــعتها لبحثهــا وفحصــها النــزاع شــاردة أو وارده 
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" أو جــــزء مـنـــه وعـلـــي األـخـــص بـشـــأن ـســـداده اـلـــثمن عـلـــي مزاعمــــه وادعاءاـتـــه  تـقـــديم أي دلـيـــل
بانـتـداب أحــد الســادة الخـبـراء المختصــين فـقـد أصــدرت عداـلـة المحكمــة حكـمـا تمهـيـديا .. " العرـبـون

منتهيــا إلــي حقيقــة بالغــة .. وبالفعــل باشــر الســيد الخبيــر مأموريتــه .. لبحــث عناصــر النــزاع 

 الوضوح وهي 

ـا"   ـدم لـن ـم يـق ـا( المــدعي ـل ـد ) مــورث المســتأنفين حالـي مــا يفـي

المطلوب سداده عنـد التعاقـد ) العربون% (١٠سداده لقيمة 

ـــي المرحــــوم ـــاقي / ..... إـل ـــد ســــداد المــــدعي لـب أو مــــا يفـي

 " .المبلغ
و
ذ� ���ون��د��	מ�د��ل�"�!��	زמ���	מ��دא�&�א��%���&�
�*ن���و�`�א�����*��6ن�������

و%��`��F�..���.�1מ�א��دאמ���د��زא��-�"!�3ذא�א�/�*ن����������מ���دد�د��3	�وא%دא��ن�א��Fن�،�و�ن���������

��!�3ذא�א2�	س�،�و�מ��*�!�"!�9��%	�
�	���	ل���ن����..�א��%��&�
�"ض�د�و�8א�<%&�وא��6	ذ������

���������
Mد�א����د���ن���������א�����-�����..�א��د��ل�א�������ز�%	د�%����	د��ن�%����9��N���א�����2א��ذ

�������وز�,���	د��ط�����V��*����..�א��	ط��&�"��!���3ذא�א�M<��وص�� 	��
�.��
Fن�,ذ��Fزع�%��ول�א���	א������&�

�-���Hز����.����	��دמ��دאد��

 ة االدعاء الباطل بشأن الثمن بتدأوحيث أن أساس الدعوى امل

�����������א�;/����3�D�DT�L�Cوא	������Kم�א���&אز��������$������&�א[#�!�א��-�����Mم�����#���3
��א�u:"�א���#�E5��3و�����:8�Kא����D�D]وא��=!5&�.�
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 الثةالث املسألة
���!��%�و����(��د�!���!�א�/�	��&������....����&���...."�د�"<ل�א�%�מ�א�<	د��"!�א�د�و���8מ�������� 

�.	
�!�	9��(��&����
���2	ن�א���دא�!������&������&�و%�	�ز#�א�%���&�������א����*���1د3מ��و����

��و��א�����*��6ن��،�
��	����زמ�
��دמ�و��ود����%��وق����و�`�����������...."!��وא�9-�א��	"&����ذ���	מ��������

����%��ق����9מ�,���	د��ط�����3�Vذ#�א�����	�ل�������6���9א������*��6ن 	���
מ�����!������	ن�א����دא�!�،�

���M������&�3ل�א�د�و�8א��א:Mن���	א��6<ول�"�9�

 حيث انه ملن املقرر يف قضاء التمييز أن 

����iد�	א������K���אF)��2א	��$���#�"����Qد�x�i!�������٤٩و�lن��T�،�'�V@ن�א&��%�"#�
������������3���EBK	א��ذא'�א|/&م�،�#��T��3xن�=)&ن�א���r�w%��%�2(Fא���אع��Lذא'�א	���

��ن�وא����3�K�K��'!K�D�3:��אK�D!א,א���3$:��#�"������!w��3א����º%��gن�T��$����D�DT�����#�L
�����������p��=������Tو�وא%$�����&��%������3אF)�2و�&���د��C/�א�$&د�E�Q�iא	��%(���Lא	�����א�¦�

3�����3אF)�2א�/�د,�u=و���'{VTو�T��3g,�VQ��.�
 )٧/١/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٢٠الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
 –المقرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن منـاط الحجيـة المقـررة للحكـم القضـائي 

أن يكون حكما قطعيا وهو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جـزء 

 منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم ال رجوع فيـه مـن جانـب المحكمـة

التي أصدرته وأنـه ال حجيـة للحكـم إال فيمـا يكـون قـد فصـل فيـه بـين الخصـوم 

أنفـسـهم وبصــفاتهم بصــفة صــريحة أو ضــمنية حتمـيـة ـسـواء ـفـي المنـطـوق أو 

 .في األسباب التي ال يقوم منطوق الحكم بدونها 

 ملا كان ذلك 

��#����E����Eא�(��,%���....��������....�و���<���א����א�):���א��¦��{�!'�א����&�������6 �..
����3���>���/��(���ن�א�&�������א|�>����א�/���د,���g��&��+&��',!��%����%�"�»,&��#�"����iم��������..�و

������������������§,�M-א���C()א��_�;��Dم�א�$��E�&��Kא��¥$	����$�����$g�Y�E3��YوT�25�+������	א
���"����¥��q=�Y�،א�$���ل��G��g���'9l��D�L��3��l���gو��א�����K&ن�،�ذ�����Tن�%��������g��א�&�����
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��rא	�$��K$����p,א'����Mدא�i!8א[,א+�Eوא[#9¨�،�وT��Iن�������Kو�C�l�g�z&Hאg;�ق�א����
�/��.�زو����Hو�����r�������K��&�5�*®�����T/�.....�..��א�/��د,�#��"�א	!��&م���−/−/−א����rא	��,¼���

�����G�����3g9l�D�L�Cl�Dوא[#9¨�و�E+א[,א�i!8א������	&���א	م�א�#T�2}��E§,
��)&ن�#��%�م����א	������+�T�25و�p;�=�Yو�T)��م����������..........................��T)�م�א���K&ن���

�������������E�&���%س���DT�E��Q�����g�Y�235�N�6&ن�א���&(gن�و&��Kא��"����������و#�"�T���B�=�2�Vن���א��
�/�<�������8�3:���א	������+�T�25و�Y[���ن�א���א�=!U�9��E��Tو�#��زع����.א�):

  املستأنفنيوبالتايل يتأكد عدم وجود مثة حقوق ملورث 

  من بعده علي أعيان التداعي املستأنفني أو
و�3و�א�����2א���ذ�����زמ�
���دמ�����	מ��������د�وא���!��و�������د���و����	�و�!�����د�و�����8

א��!��
ق�א�6<ل�"!�א��د�د��ن���	<��3	�وא����	�ل�א2و���&�وא2�	���&�א���F	����������..�א��א�3&��


�دמ��وאز������������..�"�9	���C"د�	

�	��%ق���-������*���1د3מ��و��א���� ����&�
$��א��زאع���	

����ن��M:ل���������M�������	�9%ود��ط�	وز�������� 	�
א�6<ل�"!���	<�#�وא���	�ل�א2�	��&�"�-�

�.א�د�و�8א��א�3&�

 حيث أن املقرر متييزا أن 

�������������iد��	א����EBKg��#�p���'�٤٩��������Lא	�B%�L�,!K_�5-*�א�):��وV@ن�א&���%�"�#�
��Tن�א[�)�م�א��¦��������=,�lوא������א[#�!�א	g�E�BK)�&ن����������������lא	9#�$'�א	�����l��'ز���

�������������������������!�x�iد���������=!K�5-*�א���K��=�Cد����MTل�&�����#"�אKF&ق�،�و���Y&ز�%�>�/���:��
����������_��BKא��E����M!�ST�i!�#�������א�):��>��/��M-א����אع�א��–����������"�$wא��p�=!x�"���YQ�

����������������G���w!ق�א	�E���"$w�����&��%�i,!Kא[�)��م�وذ����#�¦�א?���א|/�&م�وא���Cوא���
�����3،�و��Kg=!�%���م��5-*�א�&���T�iو������������������������'���wא��>�;��Sو��&�א��Kوא���������V�	א���&=��א�L
���������z��DT�E����ذ��L��5_�B%�>#�%T�¦#�GK$#�{q&+&ع��	א��:(~��w�D�"#�&5��3�;�

�����T>���3א���u<���[و,אق�q8�D.�
 )٥/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٢ لسنة ١١٥الطعن رقم (
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 الوجه الثالث 

عتبـار الوكالـة املزعـوم صـدورها مـن مـورث املسـتأنف عدم جواز ا

 دليال علي صحة وجود عقـد البيـع املهـدرة -/-/-ضدهم أوال بتاريخ 

حجية صورته الضوئية ، حيث أن هذه الوكالة خلت من أهم أركـان 

مبا يستوجب الرجوع إيل أصـل العقـد أو " وهو ركن الثمن " البيع   

 ) .ومورثهم من قبلهم( حاليا االلتفات عن مجلة مزاعم املستأنفني

 .......... بداية 
����������	�3�	

�د�,3دא��<و���א����د�א���د��&���ن�א�����*��6ن�وא����6	.����9	�وא���-�P"


�!��ن���	��د�א����*��6ن�,��<و�����د�א�و�	�&�א��ذ����	H.����..��	2<ل�����Xو�ود�������:"


	�א�-�
�	�3و��<-���

 وكالة خاصة 

ـاه  ـا الموقــع أدـن ..... عــن نفســي وبصــفتي الشــريك المفــوض لشــركة .. ...أـن

الكائنة في الشارقة بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ، وتنفيـذا ) وشركاه(..... 

والـذي بموجبـه ..... وشـركاه المـؤرخ فـي ..... لعقد البيع المنظم بينـي وبـين 

اشــتري المــذكور العقــارات ذات األوصــاف المبينــة أدنــاه ، فــإني بموجــب هــذا 

وشـركاه بحـق التصـرف بـالبيع وكافـة التصـرفات القانونيـة ..... كلت بصفتي و

األـخـرى بالعـقـارات ذات األوصــاف المبيـنـة أدـنـاه الكائـنـة ـفـي إـمـارة الـشـارقة بـمـا 

 :عليها من إنشاءات وهي

 المساحة بالقدم المربع  رقم سند الملكية  المنطقة رقم القسيمة 

 ٨٩١٧٥ ٢٠٦٠/٨٠ الشرق  

 ٦٣٤٤٤٩ ٢٠٧٦/٨٣ الشرق 

 ٨٦٠٠٠ ٢٠٦١/٨٠ الشرق 

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٧٢/٨٠ البحيرة 

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٧٤/٨٠ البحيرة  

وللوكيل المـذكور حـق تحويـل ملكيـة العقـارات سـالفة الـذكر إلـي أسـمه أو إلـي 
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أي شــخص أو جهــة أخــري ولــه حــق التوقيــع علــي كافــة مــا يلــزم لــذلك مــن 

 للـنقض لتعلـق حـق الوكيـل مستندات وأوراق وعقود وخالفه ، وكالة غير قابلة

 .بها 

 ذكرها  والسؤال هنا بعد مطالعة نص الوكالة املار
..��؟؟�3ل��
	�א.�א�و�	��&��/����,��!�و��ود�ذ�� �א����د�א��ز��وמ��و�א����	ل����	��-���������������������

���������C�
و���ل���3מ��3ذ#�������"�א��1	�،�وא��
��C،�وא��Fن����"�����	�,ذא�و��1	�"!�א���
	���ن����	ن�א�

������������ 
��	�א.��"�����ن�א����Fن"���3و�..�د�א�����د�<��%�%	�
��دو�9	�א����2	ن�א����!�
"��9ل�و�د�

��و��	���3-��و����دא�#��و���	��3و����دد����-��و������������������F&�ذ������ن�و��ود���Fن���������א�و�	�&�א��ذ�و�����

و�ن�Fמ�":���وز�א���و�ل���!���د�א�و�	��&�א���ذ�و������د�������������..����..�
	�ط
��C!�א�����O�دد�؟��

����ز�מ�
و�ود�א���د��و�א���	ل����	�-

  الأو الثابت أن يثح 

 أن تواترت أحكام التمييز علي أن 

المقـرر أن العناصـر األساسـية ـفـي عقـد البيـع والتوريـد ـهـي �

االتفــاق علــي الشــيء المبيــع واالتفــاق علــي الــثمن ، فــإذا تــرك 
المتعاـقـدان اـلـثمن غـيـر مـقـدر أو غـيـر قاـبـل للتـقـدير ـفـإن البـيـع ال 

ـثمن ، ـه وهــو اـل ـتم إذ ينقصــه ركــن مــن أركاـن ـثمن أو ـي  ويتـعـين اـل
قابليـتـه للتعـيـين يـجـب أن يـكـون متـفـق علـيـه ـبـين المتعاـقـدين ـفـال 

يسـتقل بـه أـحـدهما دون األخـر ، ـفـإذا لـم يتفـق طرـفـا العقـد عـلـي 

ثمن نقدي معين أو علـي األسـس التـي يعـين علـي أساسـها هـذا 

 .الثمن النقدي لم ينعقد البيع ووقع  العقد باطال بطالنا مطلقا 
 )١٠/٤/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤١٣الطعن رقم (
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 كما قضي أيضا بأن 
ـمـن المـقـرر أن العناصــر األساســية ـفـي عـقـد البـيـع ـهـي االتـفـاق عـلـي الشــيء 

المبيع واالتفاق علي الثمن فإذا ترك المتعاقدان الثمن غير مقدر أو غير قابـل 

ين للتـقـدير ـفـإن البـيـع ال ـيـتم ، إذ ينقصــه رـكـن ـمـن أركاـنـه وـهـو اـلـثمن ، وتعـيـ

الثمن أو قابليته للتعيين يجب أن يكون متفقا عليه بين المتعاقدين فال يسـتقل 

 .به أحدهما دون األخر 

 )١١/٣/١٩٩٥ حقوق جلسة ١٩٩٤ لسنة ٣٢٠رقم الطعن (

 ا كان ذلك مل

������������Y)"�א���,�א�&�����א	��,�ذ��!���,א������3g..�و�;�ذא�	���Kgم�#"�#;���%�2�5&��
&Hو�E���9د�������,T:�ل���و�אT&م���	א�r��ذ����S��3�T<�¬��=;���وH&د�..�د����Kא�

�)�.Qذא�و�H(,�"�א�T�":uو�#"����ن�T����5�#و�#�Kא,*�Tو�#��5&�#��د�#���

  ثانيا الثابت أن كما 
�و��و�ن�Fמ�"�:����ون���9	�����א����*���1د3מ����ن�3ذ#�א�و�	�&��د�א��9.�
و"	���و�`��������

�.ل���9	���!����/!�H"9!��د�
	�.�3!�وא��دמ��وא��F��&�F�Hو�����ن��ن����د

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

 .   بانتهاء العمل الموكل به -أ
 .  بانتهاء األجل المحدد لها -ب

�����pא��L�YQ�{�qא�&�������−ج���&����p�$gن�Tو�����iא	&�T�Cو�!و���H"�א[��5&��������
3"�����rא��!5"���������&ل������������������g!	و�אTא�$�ل��C�ن�א�!א5"�%��و��ذא�Q�"5!א��r��

�CH]א. 
   بوفاة الوكيل أو بخروجه عن األهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير  –د 

 ملا كان ذلك 
ومن صـراحة الـنص المشـار إليـه يتضـح أن المشـرع قـد قـرر بانتهـاء الوكالـة ولـو تعلقـت 

 المستأنف وعلي الفرض الجدلي بصحة الوكالة المنسوبة لمورث .. الموكل بوفاة .. بحق الغير 
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 ) .المستأنف ضدهم أوالمورث (فإنها تكون قد انتهت وانتفت أثارها بوفاة الموكل .. أوال ضدهم 

 ومن ثم 

المسـتأنف فال يجوز االعتداد بها في إثبات ثمة التـزام علـي 

 .العدم سواء أوال السيما وأنها انتهت وباتت هي وضدهم 
  ثالثا ثبت فقد وأيضا

��ن��	�ون�א���	�:.�א��د��&�א���	
ق�א7/�	���,���-�،���������٩٥٤و�ن�M:ل��6س��ص�א��	د���������

�ن�3ذ#�א�و�	�&��د�א��9.�
	��9	�Hא���ل�א��و�ل�
-�%�`�א����.�����&����	ن�א���دא�!���������������

��....../����%وמ��א��%�����ن�א−/−/−
�و���א���	ز�.�א��M�N&�א����*���1د3מ��و��,�!�

و����Eא[Kg���3�#���S!=�!��������..��$���#"�א���u<�و�&+&����gم�#�"�9�Sل�Tو,אق�א����אع���������������
��....�א|��iא	&دع�#���א���&�6,����2%����....���K=�rw%��%���T������ن��..�#���E���Eא�(�,%

�����������YوT�25��+������	א�»,&#�"#�>�Kא���Eن�א���א����T�����UT�E��Qص�א	�����������..�#�)�
�25���+������S,�	א��������אT−/−/−�..���C�l���g�i!8و�G��H&I�Yא������زY'�א�!§����l���	وא

�.א[,א+�Eوא�$�K,א'�

 ومن ثم يتضح 

ـمـن الوكاـلـة المزعوـمـة ـقـد انتـفـت وانتـهـت وأصــبح أن الغاـيـة �

 .لألعيان مالك جدد مسجلة ملكيتهم وفق صحيح القانون 
 فعلي الفرض اجلديل املنكور 


و���ود�����د�א�
����Cא��ز���وמ����!��"�-��M��*−/−/−מ�������!�
��.�����-�����د�א
���دא	F�	"�

�.و3و�א���2א�ذ����Nد���-���د�
	طل�
ط:ن��ط�ق�..����ل�

 العقد الباطل بقوهلا بأن ، .. من قانون املعامالت املدنية ٢١٠وحيث عرفت املادة 
العقد الباطل مـا لـيس مشـروعا بأصـله ووصـفه بـأن اختـل ركنـه أو محلـه  -١

الـذي فرضـه القـانون النعقـاده وال يترتـب عليـه أن الغرض منـه أو الشـكل 

 أي أثر وال ترد عليه اإلجازة 
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ولكل ذي مصـلحة أن يتمسـك بـالبطالن وللقاضـي أن يحكـم بـه مـن تلقـاء  -٢

 .نفسه 

 وال تـسـمع دـعـوى اـلـبطالن بـعـد مضــي خمـسـة عـشـرة ـسـنة ـمـن وـقـت إـبـرام -٣

 .ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت العقد 

 ومن ثم 

�������zن�و���{�م�א�$�م�وא�دא&��K����K$א�����ن����;�.��*!�VT�.�������K�$�#����9w����K$9ن�א��w�
�.����{�م�א�$�م�����EBKgא�):��#"��K�g_��;���3و����=�:�������MT#"�א|/&م�

 )٢٧/٢/٢٠٠٥ حقوق جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٢١٦الطعن رقم (

 كما قضت حمكمة التمييز بأن 

ن العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني من المقرر أن بطال

المعيب بسبب مخالفته ألحكام القانون المنظمة إلنشـائه فيجعلـه 

 .غير صالح ألن ينتج آثاره القانونية المقصودة 
 )١٣/١٢/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

��א��-�!���������;�T��:��=����2א	�����;&ن����−و��ن�א�T�>��uن�א�&�������–������K��E������gj#�
�2�$��Eא�;!ض�א�����������E.....�א���rא	�,¼���V�"#و)�����K�K7��������	א�(��������K$א���د�ذ��&�H&�

�����=)&ن��������C�x�����K..�א	�)&,��_�����;��D���!�UT���:��)�����l��gم���$��(������K9ن��w���C�w،�و=
�������Tن�א�����א��E���Q�Eא	��������+���T�25و������Y..�א�&�������א	��-�&,�����(�#�C��K��©و������

)<��U��23�(������������������C�:$��3_�א����������K=�E�3��g�¦א������#"�א�&����=���MT�_�;א������=�M-א[#!�א�
���H]�i,!א�.�
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  رابعا ثبت وقد 
��.	��
�!�)�����د�!�����!�א�/��	��&�....������&�....א�<��	د��"��!�א���د�و�����8מ���(
%���מ����9	


���-�٢٩و�%د�دא�
	�<%6&���מ��	��	9��H	1מ�א�����	��
��
������ 
	����!�*ن�3ذ#�א�و�	�&

�.א��	�و�!���دמ�א���6	�Hא�/�ل�א�ذ�����-�א��	�ون�

ذلك أن قيد تلك الوكالة وتسجيلها في سجالت الكاتب العدل �

المتعلـق ) بفرض وجوده(ال يغني عن وجوب تسجيل اتفاق البيع 

 .بالعقارات لدي دائرة األراضي واألمالك 
 نهائي بات وحيث أن احلكم املذكور املنتهي إيل هذه احلقيقة أصبح 

 فهو حائز لقوة األمر املقضي فيما تضمنه 

 حيث قررت حمكمة التمييز يف هذا الشأن 

 �������������������������������א|/�&م��/�;�C�/���:��=)�&ن�%����EBK	א[#!�א�i&%�E8�3�א��_�BK�����T
��������2(Fو#¦���ز�א�،�����wg!	א�z�D]א�Lو�Tق�&w�	א�L�_א&D���:������Tو�+:���!<

���������i&K���3و��&����������������������5-*�א����C�/����rא|/�&م�#�"�א�$�&د�E��Q�iא	��%(����Lא	������א��¦�
��3��T��3g,�VT�pو�VT}'�و��=��3u7אF)�2א�/�د,��=������Tو�وא%$���&��%���.��د�

 )٧/١/٢٠١٤ جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٢٠الطعن رقم (

 ونفاذا ملا تقدم 
القطع بأن الوكالة ال أثر لهـا يتضح وبجالء تام أن الحكم المتقدم ذكره قد حاز حجيته في  

 .طالما انعدم وبطل عقد البيع المزعوم وجوده أنف الذكر 

  خامسا ثبت وقد هذا 
 ��������C��
�ن��F&���	�ض�و��	�ض�"��	�
�ن��
	�א.�א�و�	�&�وא�<و���א�1و��&��ن���د�א�

�����9	�)���ز�وמ�و�ود�א(*

�	������ن�א���دאد���M2א�	ط��:����9����	�
.�

) عـلـي ـفـرض وـجـوده (.....عـقـد البـيـع المزـعـوم والـمـؤرخ الصــورة الضــوئية ـمـن اء باســتقر

 -:يتضح أنه قد تضمن في بنده األخير أنه 
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�����E��uא��O!wز���&��Y)��»,&#	א�;�����(��������������=T�G��g!gو�T�!�S]�r��א����زل���"�א	
�":uא��C#��و�_���.�K&ق������%�J�Cم�א�&

 وبرغم وضوح هذا البند

 بعبارة   الوكالة استهل غم أن عقدبرو

��"�.....Tن�5-*�א�&������!,'��;�ذא��$��Kא���rא	�,¼�"�

 إال أنها خالفته اختالفا جوهريا 

 إذ أورت زعما بأن 

"�����������������2�Dא�E��Qو�T���§א�E��Q�!�-א���;��D�'א,�K$א����(�#�C=&?�p��,&�-	א�C��&و��
��#���=���م���-���������E���r�%&א���pو�����M!ST��3Hو�T���U�MTو,אق���Tא'�و�����#�"�#��

���9Sد�و&Kو�.�"�

 ؟؟فكيف يكون ذلك 
ـتــم تتـنــاقض .. وكـيــف تـكــون الوكاـلــة مـحــرره تنفـيــذا لعـقــد البـيــع المزـعــوم ـســالف اـلــذكر 

 .وتضارب معه بهذه الصورة التي تجعل كالهما ساقطا بفعل األخر ؟؟

 ليس هذا فحسب 
قض مـع العقـد فـي اسـم الطـرف بل أن عقد الوكالة المزعوم والمشار إليه قـد تضـارب وتنـا

 ). الوكيل–المشتري (الثاني 

 ففي عقد البيع املزعوم 

��E����uא��O!��wن�א�Tو,د�)Mj��)	��5&�)�א.....�..���C����&ن�א�T�C����&و,د�����������L
��E%���"��9B#;!دא'�א[�E:�=�.....��..�2D#&,«�א	����;���ل��&ن��..�.....5&�.�

 وهو األمر الذي يقطع 
وفــي أحســن األحــوال يكــون عقــد البيــع ) البيــع والوكالــة(ال مــن العقــدين بعــدم صــحة كــ

متناقض مع عقد الوكالة ومتضارب معه بمـا يؤكـد أن للواقعـة صـورة أخـرى مغـايرة للصـورة التـي 

 .وصفها باألوراق المستأنفين يحاول 
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  اسادس ثابت هو عما فضال وهذا 
�א�و�	���&�א����ذ�و��،�وذ��� ��
���دמ�<��%&��و����6	ذ�����دא������*��6ن���ن�,����א�����و�`�


���دמ�א������	�-�"��!�א���M	ذ����F&�,����א�H%���	ل�א�����د�א��ز���وמ�و���ود#��و�"��!�/��*ن�����ل��������

و��ن��Fמ�"�Pن�ذ�� ����د����������..�
ل��מ�,�3	�-���	�	���	��������ن��M�&�و�/�ون���	מ�������������..�א�����&��

�.�,��א��
�دמ��6	ذ��� �א�و�	�&�

 ني علي أن  من قانون اإلثبات املد٥١فقد نصت املادة .. بداية 
ويكـون اإلقـرار قضـائيا إذا .. اإلقرار هو إخبار اإلنسان عـن حـق عليـه لألخـر 

اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السـير 

 .في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

ويكون اإلقـرار غيـر قضـائي إذا وقـع فـي غيـر مجلـس القضـاء أو بصـدد نـزاع 

�. دعوى أخريأثير في

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

 .فيما أقر به 

  علي أن ٥٣كما نصت املادة 

  المقر وال يقبل منه الرجوع فيه اإلقرار القضائي حجة علي 
 ملا كان ذلك 

��و�(��!ون�−/−/−�i,!��~�i#���-�و����ن�א�T�>����uن�א�&�������א	��-�&,� ��� �-���#�MT�
������3���$..��$��Eא�;!ض��/��3�7و�;�ذ������5..���م��;gو����:$��D����;�����	#�2&,«�אK=ذא����:��

��$�Cذ���=$��Q%!א,א�>!���#"�#&,«�א	����;��������!�#�-�ذ���א���,=�k؟���)�L��U�9��M!�=
��23�;�T��;����	א�p��(��������������5و��;�ذT��9wن�א�$���������K$��م�>�7���5-*�א�&�������>��w����3�Tو�،

�.א	����������i)�א	��&م�وH&د*(
 وبالبناء علي ما تقدم مجيعه 

لـيس لهـا ثمـة ) ومـن قـبلهم مـورثهم( يقينا أن الوكالة التي يتشدق بهـا المسـتأنفون يتأكد�

أثر أو وجه استدالل فيما يربوا إليـه المـذكورين فـي دعـواهم الراهنـة ، فهـي ال تثبـت وجـود العقـد 
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و اكتمال أركانه حيث خلت من أهم أركان البيع وهو ركن الثمن وماهيته ومقداره وما هـو مسـدد أ

فهـل فـي عبـارات الوكالـة مـا يفيـد أي شـيء .. وهذا عين ما يربوا إليه المسـتأنفين حاليـا .. منه 

 .عن الثمن 

 إذن فال داللة هلذه الوكالة علي موضوع التداعي .. بالطبع ال 

���T��B�=�M-א���������B�,��$�=��Iن�&��Kو�א�T�r%א�&א�"#���D�{��E���28�%.�

 الوجه الرابع 

أو مورثهم (أنه علي الفرض اجلديل املنكور ، بوجود حق للمستأنفني 

يف املطالبة بأي مبالغ بشأن النزاع املاثل ، فإن هذا احلق ) من قبلهم

لـدعوى يكون قـد سـقط مبـرور الزمـان وتكـون ا) املرفوض واملنكور(

 ..الراهنة مدفوعة بعدم السماع 

 -: علي أن ةدنيعامالت امل من القانون امل٤٧٣فقد نصت املادة 
ولكـن ال تسـمع الـدعوى بـه علـي المنكـر بانقضـاء خمـس ال ينقضي الحق بمـرور  الزمـان 

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

 قانون علي أن  من ذات ال٤٧٨وكذا نصت املادة 
تبدأ المدة المقـررة لعـدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان مـن اليـوم الـذي يصـبح فيـه الحـق 

مستحق األداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا علي شرط ومن وقت ثبوت االسـتحقاق فـي 

 .دعوى ضمن االستحقاق 

  علي أنه ٤٨٦كما نصت املادة 

���rم�§������3&א�$��و��&��������������C�:�(gم�§�ع�א���&I�pF���6!و,�א��#�ن�=���������
�rم�§�ع�د�&3��6-*�א��&א��$��i,!K	א�i�	א.�

 ويف هذا الشأن تواترت أحكام التمييز علي أن 
 مـن قـانون المعـامالت المدنيـة ٤٧٨ ،  ٤٧٣من المقرر وفقا لنص المادتين 

عـدم أنه ال ينقضي الحق كقاعدة عامة بمرور الزمان ، ومع ذلك يجوز الدفع ب

سماع الدعوى عند اإلنكار بانقضاء المدة الطويلـة ومـدتها خمـس عشـر سـنة 

بدون عذر شرعي وذلك مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصـة ، وال تبـدأ مـدة 
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ـه الحــق مســتحق  ـذي يصــبح فـي عــدم الســماع بمــرور الزمــان إال مــن اليــوم اـل

 .األداء أو من وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا علي شرط 

 )٧/١٠/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٤٩رقم ن الطع(

 وكذا قضي بأن 

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إعماال لنص المـادة  

 من قانون المعامالت المدنيـة ، هـو دفـع موضـوعي يجـوز ٤٧٣

إبــداؤه فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الــدعوى ولــو ألول مــرة أمــام 

 .محكمة االستئناف 
 )٩/٩/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٠٠٧ لسنة ١٣٢الطعن رقم (

 وقضي أيضا بأن 

 �iد���	א�L���س�����م���٤٧٣א������DTن�T�Eل��������=���#��"�%����&ن�א	9#���$'�א	�����
��������������&�5����D�i!�)���� �i�#�_�BKع�א���&��$��6א��§–�����������i!�-�	7<������א�/�T���#�Eو����

���-א�א���K&ن�����B=@א���="����ون���-,����������–א�G���<�'&(�D�&�5�E(���	א�G5-�:�����K��و
�&x�r��#���������������¥���:��،�"=3-א�א�������w	א�L����K�Tא,*��$�م�!%Q��$#��$=��I�i�	אل�5-*�א

�������������،�pFد�א&Hم�و���Eא��:)"�=�ل����r#�6&א����¨!g��7ن�[ن��DYא�E���23=T,���;�Fא
�����������YQ�"#ل�����א�����x���:3#�����/��p�Fא�_��K��EBKg���#9D@א��ذ������TوTن����<�א�(!=$

����/«�i���K��Y�:�Q���T�����M-א���pF����6&ع�א����§�r�#ع�!U)�ن�	ن�وא�#�����_�BKא���
�i,&�-	א�i�	א������>B#.�

 )١١/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٢١٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وـمــع الـنــزاع الماـثــل ووقائـعــه ، عـلــي أوراق القانونـيــة أنـفــة اـلــذكر وبتطبـيــق جمـلــة المـفــاهيم  

فإن الدعوى برمتها تكون غيـر قائمـة ..... وجوده وتأريخه فـي التمسك بعدم وجود العقد المزعوم 

دون حاجة للتمسك بالـدفع بسـقوط الحـق أو عـدم السـماع علي سند بما يستوجب رفضها بحالتها ، 
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وعلـي فـرض جـدلي أخـر .. جدال بوجود ذلـك العقـد المزعـوم أما وأنه إذا افترضنا .. بمرور الزمان 

 ت بالئحة دعواهم يتضح بصحة مزاعم المستأنفين التي سطر
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 األمر الذي يضحي معه الدفع املاثل 

��6ض�<�%&���(�وא����<%��Eא�وא���Cو<����Eא���	�ون�%��`��ن����و.�<�	%��א��د�ن���������������
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دون��ذ���	��Cطوאل��3ذ#�א���د����������)�و<��א����*��6ن��و��و�9Fמ�
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�)�.�و�	�د���دמ�א���	ع����و��א�ز�	ن�א��������	

 يعد إقرارا صرحيا بعدم أحقيته يف املطالبة 

 بهذا الدين املزعوم 

�ل���وא������������C..�و3و�א���2א�ذ����وא�����Cא��	�ون�و�وא�د�א�/����&�א7��:��&������������ 

��Cא���2و��و���א��3	�א�ط
����!�،�وذ��� �����-�����!�א����6ض�
و���ود�%��ق�����	��
א�����ل�وא���ط��ق�وط

�:>��-
�.�����*��6ن��و��و�9Fמ��ط	�
ون�

�

�

�

�

�



٤٠٢ 

 

 الوجه اخلامس 

عدم أحقية املستأنفني يف املطالبة بأي مبالغ ختص هذا النزاع حيث 

عجزوا عن إثبات سداد أي مبـالغ رغـم ) ومن قبلهم مورثهم(أنهم 

إتاحة الفرصـة كاملـة أمـام مـورث املسـتأنفني مـن خـالل الـدعوى 

ات ما مدني كلي الشارقة إال أنه أقر بعجزه عن إثب.... لسنة .... رقم 

يزعمه مما يؤكد أن مطالبة املستأنفني بثمة مبالغ تعد مـن قبيـل 

 .الدفاع الظاهر البطالن 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

�E���Yא�):��Qن�g���E5!د����Eد�T�rو�د��ع���5!�א�;���د�وא��9wن����������������
��������������{���E����G،�و#"��2�V=)�&ن�א��$��E����EאF)��2א	w$�&ن��������-א�א���

�.�DTس�
 )١٨/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٩٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

ال تثريــب علــي المحكمــة إن هــي التفتــت عــن دفــاع ظــاهر  

 .البطالن
 )١٤/٥/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٧ لسنة ٣٤٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
م المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل وفهـ 

الواقع في الدعوى وبحث وتقدير األدلة والمستندات المقدمة إليه تقـديما صـحيحا والموازنـة بينهـا 

وهـي غيـر ملزمـة بـالرد .. وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما ال يخرج عـن مضـمونها 

علي كل ما يقدمه الخصوم مـن مسـتندات وحسـبها أن تبـين الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأن تـورد 

دليلهــا وأن تقــيم قضــاءها علــي أســباب ســائغة تكفــي لحملهــا وال عليهــا أن تتبــع الخصــوم فــي 

 وترد استقالال علي كل قـول أو حجـة أو دليـل أو طلـب أثـاروه وطلباتهممختلف أقوالهم وحججهم 

��א�¦�א%��$<����3وTو,د'�د�����3����א�!د�א�B:¥������א[%&אل�K�KFא�Lدאم���#�



٤٠٣ 

 

'��wوא��ªlFوא��
 )  مدني٢٠١٢ لسنة ٢٦٢ الطعن رقم ١٦/٥/٢٠١٢التمييز جلسة محكمة (

 ملا كان ذلك

 ������������������hא�&#��K=���^���&ن�����אم�א	������+��T�25و����Yدא_�#��w=;&ن�����	ن�א��و
�23V,&��#و�T�YوT�25���+��������	א�����3&�..د����T�Cو�T�����Dو�#�������=;��������L��3%�K7���Dذ#��

������g���א	��د5����G��w�..����i!�א��9wن����;��������K&ن��������א[#!�א�-�=�M����Tن��5-א�א	�������
�'���T�EنV@ن�א&��%�"#�Eא[و���

 .علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه  -١

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

 .وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي  -٣

 ام تواترت أحكام التمييز علي أن ويف هذا املق

ـزم بإقامــة � المـقـرر ـفـي قضــاء هــذه المحكمــة أن المــدعي مـل

 .الدليل علي ما يدعيه 
 )١٥/١٢/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٩١الطعن رقم (

 )٧/٧/٢٠١٥ جلسة ٢٠١٥ لسنة ٦٦الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 

المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يقع علـي  

 .ي عبء إثبات ما يدعيه من طلبات المدع
 )١١/٦/٢٠١٣ جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣٦الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 

وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق النــزاع الماثــل أن جملــة مــا  

ون مـا هـو إال ادعـاءات مرسـلة وشـفهية ال سـند ستأنفيزعمه الم



٤٠٤ 

 

فـهــم ـتــارة يـطــالبون المجـنــي عـلــيهم أوال .. لـهــا وال دلـيــل عليـهــا 

ــارة أخـــري بمب ــون درهـــم ، وـت ــين وتســـعون ملـي ــد عـــن اثـن ــغ يزـي ـل

فـي .. وقدره حوالي تسعة مليون درهم ) العربون(يطالبون بمبلغ 
ـحـين أنـهـم وـمـورثهم ـقـد عـجـزوا ـعـن إثـبـات أحقـيـتهم ـفـي أـيـا ـمـن 

 والدليل علي ذلك كالتالي .. هذين المبلغين أو غيرهما 
  األول الدليل�

��������
د#�א������*��6ن����ن��"���د�����ز����و�`�א������*��6ن�و���ن�

�ز���	��–وא��وא�د�
�-����.....���د�א�
��Cא��ز�وמ��*��M-��د�מ��<ل��


����D���&���(�ن��	�ل�א��Fن�٪��١٠
*�-��دد���
&��د�3	�����–����

	
�)�.���ون�د�3מ�����

 وحيث أن هذا العقد مل يقدم منه إال صورة ضوئية 

 املستأنف ضدهم أوالمت إنكارها وجحدها من قبل 

���M-3&�א[#!�א�����������������8&�Bא��i,&/5-*�א��"#��:��=��%�Cد���MT�,�5אQ����=��..ذא��Q�YQ
����C<]�2א=�Kg�©..��������»�������ن�ذ��Tو�����..������������"���'��;��Yא�z&�H&�3&�א[#�!�א���زم���

�����8��#"�א�$��K،�و=)&ن�א�������2אد����&Bא��i,&/١٠א��٪�":uא��"#�..������C�x���2�5&�ز��
�.=T���D�E���2Kو�#�����

  ثانيال الدليل 
"�מ�..و
M:��א�<و���א�1و��&��ن�א���د�א��ز�وמ�א����دמ�ذ��#���������

��دמ��و�`�א����*��6ن��و�א����*��6ن��ن�
�د���F&�����د���������

�����M�)������P<���	ل�א�����:מ�،��و��%و����ل�
�����!�،��و�/���� �،��و��


��	������Dو�`�����)�������د����ن���3ذא�א��
���ل����������6د�����-����دد��

�.א����*���1د3מ��و��
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 ومن ثم 

��^���T���D�{��Eو�د��T�Cو�#������������=5���E7B!א�%���#��hم�א�������2אد����..�!#T�&3�
�Cא�����"#����א|�����D&�23و�-א'�א�V,&	��;�S��;����	دد*�א!=�CD!#و�E3;U.�

  ثالثال الدليل�
���د�!�����!�א�/��	��&�....������&�....�"*���F	����Hدאول�א���د�و�����8מ�

"������Oو��ود�����א�"�وא��!��	�.���	�&�
ز�מ�<�%&�و��6	ذ�א����د�����������(

�����.	�
�!�
%�מ��9	�	91"�
�	��.��دא��&�א��%���&������)�..�وא���1!�


%�`���	<���ذ�� �א���زאع����������������

���א�و����6-�M�.
و��د��..��د�א���د


����*�و���-�Mא���/	
�و�ن��3מ��	�א��9!�,��-��	���!�..�

) مورث المستأنفين حاليا(لم يقدم لنا ما يفيد سداد المدعي  
ب ســـداده عنـــد التعاقـــد إلـــي المطلـــو" العربـــون % " ١٠لقيمـــة 

 .أو ما يفيد سداد المدعي لباقي المبلغ /..... .. المرحوم
��'�T=���#�"��������������و5-א VQ�"���23V,&�#;��و�����	א��l��Eزم����H�¿D�~و�¥��Cد���

�Eא���א��C~א[���ن��"h�"#�^��#�MT�25ل����אد&Kא�:��23(�ن�א��#.�

  رابعال الدليل 
"��!�א���د�و��8(�ن��دא���&�א��%����&��,����..�و���Xמ�و��1و����V	�����دמ����

���د���%��.�)����د�!�����!�א�/��	��&�....������&�....�א����ذ�و�������מ�


�.���������..���و�`�א����*��6ن�א��6<&��	��&�����Fن��*�

*ن����%.���-�


/9	د��א�/9ود��-���Hز����.�دאد#����Fن��و��

 ومع ذلك عجز عن تقديم مثة شاهد 
عداـلـة تـلـك المحكـمـة وأـقـر صــراحة عـلـي مزاعـمـه وأباطيـلـه ـبـل أـنـه مـثـل بوكـيـل عـنـه أـمـام �

 .بتنازله عن الحكم التمهيدي وعجزه عن تقديم شهود علي مزاعمه التي يرتلها 
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   امساخل لدليلا 
�ن��	ن�ز�מ�א����*��6ن�
*ن���و�9Fמ���دد�����&�א���
�ون��������"

��ن�א���Fن�
%�وא�!�����&�����ون�د��3מ�و��	ن�ذ�� ����������������٪�١٠و�د�#��

,����..���د�א���9د���%����-������א�ز�מ��د�و�د�
	�<و���א�1و��&��ن�א�������


ل�..��ن�ز��9מ�
�دאد��	�ل�א��Fن�":���وמ���!���د�و��د��ل������������

�.����د�,�!��%ض����Mن��ن���د�	.�א����*��6ن�

 ولعل أبلغ دليل علي ذلك 

مبتـدأة  أنفسهم قـد طلبـوا فـي ختـام دعـواهم الالمستأنفينأن �

ـلــغ ـبــأداء مبالمســـتأنف ضـــدهم أوالعـلــي ســـبيل االحتـيــاط إـلــزام و
بـعـدما ـطـالبوا أصــليا بكاـمـل (العرـبـون المزـعـوم ـسـداده دون ـسـواه 

مـمــا يـعــد أقــرار ـمــنهم بعـجــزهم عــن إثـبــات ـســداد اـلــثمن ) الــثمن
 .بالكامل ، حيث ال يوجد سند لهذا الزعم تماما 

��$5�C-א���..���������23��%�"�#�23V,&�#;��و�����	م�%���م�#��א��2א����Eزم�����H�Cد����$=
�Cو�د����T�����D����h�E����..&��(������Cא������ع�א�{���5!�א���9wن�وא	�������%�"��#�23����w#ن�

����������"�#�!�/���MT�'��VQא�&$�w���=ن�Tدون��iT�������K&ن�����T%�م�א	�����;&ن�د��&א�25א	
����������3��Q�23א�¦�=!�&ن���w#�"#�G�w#�MTو�T��5!<����..��i!=��H�6&5-*�א����C$���#�&5و

���!���.�
�
�
�
�
�
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 الوجه السادس 

، ..... ود العـقـد املزـعـوم تأرـخيـه يف عـلـي ـفـرض ـجـديل منـكـور بوـجـ

% ١٠وبفرض صحة ما ورد فيه من سداد مـورث املسـتأنفني لنسـبة 

يعترب كعربون ) املنكور سداده(فإن هذا املبلغ .. من الثمن اإلمجايل 

قد فقده مورث املستأنفني إعمـاال لعدولـه عـن العقـد وتقاعسـه عـن 

 .حىت اآلن .... سداد باقي الثمن منذ عام 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ١٤٨د نصت املادة فق

١− �EB%ذא�Q�YQ���ز�א�$�ول��&��Y��g����<T��K$ن�א�T�E���9א�$!�&ن�د���r�=$���د
�.אgY;�ق�Tو�א�$!q��O}�ذ���

٢− �p���:3�#�C(ن������K$א_���$�ول��"�א��Hن�א�$!�&ن�T�E$�%�אن����	א�p;gذא�א��
��,د*�و#��uא�$�ول���ذא���ل�#"�د��rאB .�$!�&ن���K*�وQذא���ل�#"�%

  من ذات القانون علي أن ٢٤٦كما نصت املادة 
يـجـب تنفـيـذ العـقـد طبـقـا لـمـا اشــتمل علـيـه وبطريـقـة تتـفـق ـمـع ـمـا  -١

 .يوجبه حسن النية 

 وال يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بمـا ورد فيـه ولكـن يتنـاول أيضـا -٢

 .لعرف وطبيعة التصرف ما هو من مستلزماته وفقا للقانون وا

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام التمييز علي أن 

�-���1	���������H–��ن��	�ون�א����	�:.�א��د���&���6	د#����������١٤٨א��ص�"!�א��	د����� ���و���!���	����

��ن�د"�Cא���
ون��دل���!��ن�א����	��د�ن���אدא��ن�����:����د�3	�
	��	�و���������������������–3ذ#�א��%��&���

"�Pذא��M	�����ن����.�א��6	ق��و�א���������1!�
����Oذ�� �������وز�א��دول���-�,��,ذא��	�.�/�وط�����


ض�א���
ون�/�وط�א���د�و�دل���-�"�P-����زמ�
��د#���1	�6	�و,ذא��M	���/��وط�א����د��������������

�.و�دل���-��ن�د"�Cא���
ون�"�د#�

 )٩/١٢/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٢٦الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 

�–�#�"�%���&ن�א	9#��$'�א	����������٢٤٦���،�٢٦٥���،٢٦٧א	K!,��و�����EBKg��#�pא	�&אد��������� 
���������������������–و#���B%������M!H_�5-*�א�):�K=!wو��������C:�UT��	��K��Tن�א�$g�G���K�;�-*�و

�������������������������g�#�����#�"�#�&�5���#و��������r#�p;�g"�א�����وTن�g�;�-*�=���ول����Qאم�א	�$�%������Iو,د�
���������H!א�����!wز��&��Y���Tو�O!/א����$�xو�O!$ن�وא�&��K����K��������������و�Yو����=�$g�Yو�����&ع�

�����������������K$א��i,���>����¦#���Tن�،�و&��Kא�����EB�KIو�T�E+�Kو�א��T�!S]א�O!wא���K�I�YQ&א
��3���Oא!�Yא��:(7:���Yو���!w��9&ز�������.وא+7

 )٢٠/١/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٤ لسنة ٢٠٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 أن المشــتري يســدد للبــائع مبلــغ الــثمن بالكامــل فــي التعــامالت علــيوكــان العــرف قــد جــري  

ويرـيـد االحتـفـاظ ـبـالمبيع وعــدم فقــده  جــاهز بكاـمـل اـلـثمن أـمـا إذا ـلـم يـكـن المشــتريبمجـلـس العـقـد ، 
فـإن العـرف أيضـا جـري علـي أن يقـوم بسـداد نسـبة ضـئيلة مـن الـثمن .. لحين تدبير باقي الـثمن 

أو فـي .. من فـي الموعـد المحـدد بـين الطـرفين بحيث إذا تقاعس عن سداد باقي الث" عربون"يسمي 
أمـا إذا .. يكون جزائه فقد العربون وعـدم أحقيتـه فـي اسـترداده ) إذا لم يتم االتفاق(موعد مناسب 

 .فعليه رد العربون ومثله .. لم ينتظره البائع المدة المناسبة 

 وبتطبيق ذلك كله علي أوراق النزاع املاثل وواقعاته

��>��&,��g.....��و��H&د�א�$����Kא	����&م��L����¡,�gو#���rא��:������$���م ���l��,���5אQو
�����C<]�2א=�Kgم��$����8&Bد*���..�א�&�H&��Eא�;!ض�א����E�$��..�������K$א��&א,د�����^�����ن�א	

������������	�"���..��$!��&ن��..�#�"�א��u:"���٪�١٠ز�:��Tن�#&,«�א	����;��%�م�����אد*�و�5&����
����������K�א	���&م���Dאد*�����5��)������E-א�א�$!��&ن������א�&א+��א��T�Eن�#&,«�א	����;��=(&ن�%���

��K�KFא�O9S�(������L�*אد��D�2���=���T��م����.....�ذ����������Cو��)�....א����&����6�r��,�����
��2%,�....�������....������..�#���D�"��������Kאد����%�Eא���E��#�(������":u���Eא�(��,%�� �i��	�MT

��=!Kg��#و�(!ون���.�
�
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− ������������C$�א�א��/��	
����٢٥د����)��
�ون�دא"�Cא���("9ل����ل��ن��$ل�א�

	�!�א��Fن�؟���
���وמ�
�د�%�&��.! 


����Cن�
�����%�دد#����ذ��������������� −
�C�	
3ل��ن�א��دא�&�وא�7<	���ن���وמ�א�

 !.���-�"!�%�ن���-��1	������F�2ن��/����1	��M:ل�3ذ#�א��د��؟٢٥

���س��ن�א���ل�وא���طق�وא�������ن����و���������Fن��M��&�و�/��ون����������������� −


����د����ل�����!����دول����و�`����..�&����	מ�����!�وא����&�א�
����Cא��ز�و���������

�!؟"�א��ز�وמ�و�ود��"א����*��6ن��ن�א���د�

�E�����Tא�;!ض�א����Eא	�������..������=5���E7B!א�..�5-א�و������ن�#���Kgم�������
��^�%���Dد'��$!��&ن�����������������#��hא,�א�;!ض���ن�!:�Dא�r#و�،����Q�,�)	א��K$د�א�&H&��r%א&���..

�������'�K���ن�5-*�א	��^�g)&ن�%����������L&م����	א���K$א��!�=!?�������#�i��	ل�א&w��.....����#و
7��א�$����Kو�;���ذ*�#��"�9��Sل�א�����&�6,�����2��%��/�������w#��;������	��3&,�#��&,«�א�������....

�������....�������������K$و�(!ون���م�#"�א���و=$����..�#���E���Eא�(�,%��א�¦�T%�:<��$��%!א���א|:�
��������K$;���"�א�����	ول�#&,«�א���E����$x�%�9د����&م�������ذ����	א�����$!�&ن�א�K��2V�"#و��

������K�KFא�O9S�E���*אد�D�..���C��S��5وא��Dא�$�م���%�iT��و5&�#����م���ن�א���&�6א	
��3B�,�GH&��=��I��3��,.�
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 الوجه السابع  

عدم قبول طلب الفسخ املبدي من املستأنفني لعـدم تـوافر أي مـن 

ق لسالفي الذكر املطالبة الشروط التي أوجب املشرع توافرها حىت حي

بالفسخ ، فلم يوجد العقد امللزم للجانبني الذي سـريد عليـه الفسـخ 

بفـرض وجـود (كما مل يوجد إخالل يف جانـب املسـتأنف ضـدهم أوال 

كما أنه بفرض وجود إخالل مل يتم توجيه إعذار بالفسخ ، فضال ) عقد

 طلـب عن عدم ثبوت وفاء املستأنفني بالتزاماتهم حىت يتسىن هلم

 الفسخ 

  من قانون املعامالت املدنية علي أنه٢٧٢فقد نصت املادة .. بداية 

١− ������������������K$����������G�Hو��I�"=�%�$�	א���T�O&=ذא���Q����l�����Lא�$K&د�א	��#
����� .�Hز���:�$�%��א[�Q��$��!S-א,*�א	�="�Tن�=���G��w�;�-�א�$T��Kو�

��7ل�Tو�=�{!*��E:�#�CHT�E�Qو����Tن��و�&ز���T�E+�Kن�=��م�א	�="������;�-��� −٢
�EB�K#ن������ن�Qل����C��L��=&$و�����k�;����2(�. 

 ومن خالل صريح هذا النص 
إذا  .. قضــائيا المطالـبـة بفســخ العـقـد قــد أجــاز لكــال مــن طرفــي التعاقــد أن المشــرع يتضــح 

ـكـان ٕواال تتحـقـق يجـب أن  بـشـروط ثالـثـة هـذا المطـلـبولكـنـه أـحـاط  .. بالتزاـمـهأـخـل الـطـرف األـخـر 

 :وهذا الشروط هي .. طلب الفسخ غير مقبول 

− ����l���� .Tن�=)&ن�א�;���K��L�k#"�א�$K&د�א	��#
 ).و�Q-א,*��-��(و�Y=)&ن�א�;�Q�YQ�kذא���=���T�2Kא	�$�%�="����;�-�א���א#�� −
− �!S]א�O!wن�א���ذא�Q�YQ�k�;ن�א�&(=�Y��:�)k�;א��G��x�(#א������_����#��$�א���&

��3�<T�E�Qل��Fא�iد��Q�Eو%�د,א���.�
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  بتدأةوكان الثابت من استقراء أوراق الدعوى امل.. ملا كان ذلك 

 يتضح يقينا عدم حتقق أي من هذه الشروط 

 مما جيعل طلب الفسخ املزعوم معيب بالعيوب اآلتية 

  األول العيب 
"������زמ������	�
�ن��א�����د�א"�א"����	��ط�����א�6�����32�Kמ�/���وط-�و��و�	���-�,����و��3و������

���-M�"ط�������������������������..�א��ط�و�����"	��Nאل�א�
�د�9!�א��ذ���ط��6��V��-�،����ن��3و�ذ�� �א����د�א��ذ


.���9מ���מ����د�وא���و��<�و����1و��&���מ��%�د3	�وא��	��3	������������������!�א����*�6ون�"�M-�؟��	F�	"

�و
	�.�وא��دמ��وא�H،�"�:מ����1!�
	�6��K؟؟

 إيل ما قررته حمكمة التمييز بأن .. أشرنا سلفا 
الصــورة الضــوئية مــن المحــرر العرفــي ال يكــون لهــا حجيــة فــي اإلثبــات متــي 

جحــدها الخصــم المنســوبة إليــه ، إال بقــدر مــا تهــدي بــه إلــي األصــل إذا كــان 

 .موجودا ، أما إذا كان غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة 

 )١١/٨/٢٠١٥ عمال جلسة ٢٠١٥ لسنة ١٠٢الطعن رقم (
 )٢٧/٦/٢٠١٠ عقاري جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ��������������������Eد����!�gن�T�&�5�،�k��;ل�د��&�6א�&K(!ع��	ول�א�(!وط�א�¦�و+��3$אT�"#ن���و
��������lم�������#����K��..م�����������	א����K$א���و�G3��DTא���)!א��و���(�Tم�א��:������������Lن����5�#

�����������א�):�w��Dو����l��−א�����زع��������������L�–�����������K$ن�א����ذא�Q���#9ص����Dא�L������#��#��
��#���"#����l��،�

 فما بالك لو لم يوجد عقد في دعوى الفسخ أصال؟؟
"�מ���دמ�א����*��6ن�"!�א�د�و�8א��
�د���א����د��..��وא��H	ن���زמ����	�
�ن��מ���� 

�-M���"א��ط���و���..�-�����&��و����� �א������*�����1د3מ��و����..�وא����6وא�
����د�מ�<��و�����1و


%.�وא..�
�%د3	�و,3دא��%���9	�>*"�Hوא�دמ���.�

 فأين إذن العقد المراد القضاء بفسخه؟؟ 
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�����K$م�א����$�Tوא����3,'�א�����&�6..�و�������،�k���;ل�د���&�6א�&��Kط��!��Uول�T�E��;א��
���&�.و�����GH&��=��I���D�Y���>gم�%

�!F	�א��א����

3!�
�ود#�و/�وط-�،�و�	��3!�א���زא��	.���..�"Pذא�"��1	��د��
و�ود�א���د�א��ز�وמ���������	�"


�ل��!�و��מ����ز��وא�
�9	�؟���..������C!��	�ق�א����*���1د3מ��و���و��و�9Fמ���ن���
�9מ��������א��!��


:��%	�&�"!�%ق�א����*��6ن�و�و�9Fמ��.
	Fل�:M7	"ود���د��و
�.��-���Cא����א��א��6ض�

 القواعد املقررة يف قضاء التمييز أن فإنه ملن .. بداية 

 ��k�;א�–������iد��:�����K��Tن���H�YQ��&�5א_��$��م����–א	���������#�"�%���&ن�א	$��#9'���������٢٧٢و
�M�K$="����;�-�א���א#��א��	م�א��%.�

 )٢٣/٩/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١٢ لسنة ٩ن رقم الطع(
 )٥/٢/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٥٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ــد قضـــائيا عمـــال بالـمــادة   مـــن ـقــانون المـعــامالت ٢٧٢طـلــب فســـخ العـق

 .الطرف المتعاقد معه بتنفيذ التزامه العقديالمدنية ، هو جزاء لعدم قيام 

 )١٥/١٢/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ٣١٧رقم الطعن (

 ملا كان ذلك 

 ������������T�YQ�،��و#���rא��:������$���م�و��H&د������K=��!د��������א�;����L�kא�����&�6א�!א5���
��,�Tن�א�;����H�YQ�&�5���#�kא_����������������������Yא�L�r�+&א��r�#و�،���K$א���د�ذ�&H&��Y�Hאض�j�Y��

9S@��������������������25��+�������	א�p���L&م����	9ل�א�S@�5&�א���:�ل����Tא	�$�%�="������א#��،�
��#"�א	����;��؟#�K	א�k�;ن������א��א_����&�6א�&K7��=��I�23V,&#و�T�YوT.!�

 فإنه باستقراء صفحات الئحة الدعوى الراهنة يتضح 
وهـو .. و مـورثهم جاءت خلـوا مـن ثمـة إخـالل يمكـن نسـبته للمسـتأنف ضـدهم أوال أأنها  

فـلـم يـقـدم .. األمـر اـلـذي يجـزم يقيـنـا بـأن دـعـوى الفـسـخ الراهنـة ـجـاءت معدومـة الـسـند أو الـدليل 

ومـن ثـم لـم يتبـين ماهيـة بنـوده وشـروطه وأي مـن هـذه الشـروط ! فيها العقـد المطلـوب فسـخه ؟

ير ـهـذه وـهـو األـمـر اـلـذي يجـعـل مصــ.. والبـنـود الـتـي خالفـهـا المســتأنف ضــدهم أوال أو ـمـورثهم ؟



٤١٣ 

 

اـلـدعوى المحـتـوم ـهـو اـلـرفض وـعـدم القـبـول لـعـدم وـجـود ســند لـهـا والنتـفـاء الشــروط الـتـي أوـجـب 

 .المشرع توافرها في الفسخ

 ومع استمرار الفرض اجلديل بوجود العقد وأن الصورة الضوئية .. هذا 

��#��"�א	������;�� ��#�K	א�iא¶��7&د�..��g,&��<�E��5�..�i,&��/א_���5-*�א�!K���D���������
��א[S-������3;!ض�>�7(�(������������������Lن�&�(=��������=Q����T����Kذא����ن�9�SQ�¨���5ل������Yא#��'��=

����������..���p#&,«�א	����;��وא	����;��#"��$�*����������T�>��uن�א[S}�%!,�ز�:��������Dد����
١٠�٪��������������L&م���	א��$�%��א�k=,����25,ن�د&��#��$�g�^���و5&�#$���א[���ن�א	:�%�"#�.....

��=!Kg�..#���#�":uא��E%אد��������.�

  .... حىت عام ....ثم غاب متاما من عام 

 ) ستأنف ضدهم أوالبعد وفاة مورث امل(

 أي ملدة قاربت اخلمسة وعشرون عام 
����Cא������ �
����P	��א�����د�و,����	��(دون��ن����و"!�
	��زא���-�
���دאد�
��	�!�א����Fن��

�����-

��6ض�<�%&�ذ�� �����������)��دאد������دמ��و��	�/	�-������,�..���̀ �א�����*��6ن����ون��3و�������"�Pن���و�

�.א�ذ���Mل�
	��زא�	�-���	�������ن��M�&�و�/�ون��	מ�

 ثم يأتي بعد هذه املدة 

�������������C�#�(��LوT������������#�Yو�Cد����Yو����D�9���2������_��H�C���،���9S���!K=�������=و
�":uא��..�E�=��#9ل�S�"#����K=���7<م�������g�M-و5&�א[#!�א�:�


���>��D	������������Eدמ����د�מ���������د���−١�����/����,��!���دאد2�#

�)�.�وא���Hدמ��و��X#(�و�`�א����*���1د3מ��و��


�����א����د
��&�"��!�א���د�و�����8מ��−٢Mא�����������....�&������....� 

א�ذ����د�
*ن��و�`�א����*��6ن��מ���دמ���-���������..�א�/	��&��

�و�
���	�!�)�א���
��ون�(���F&�����د�����6د����دאد#�������دמ������

�.א��Fن�


��	.����دאد#������Fن��و�������ز���H���ز�א����و�`�א����ذ�و�−٣F,ن�����

�دא��&�א��%���&�א���!������(��-�
/9	د��א�/9ود��Xמ�,�	%�&�������
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א��6<��&����-�
P%	���&��)��	���.���$����א���د�و�8א����	��ذ����3	��

�.א�د�و����8%��ق�,����-�����
��ز#��ن���د�מ�/9ود�

��Mو�א2و�אق��ن��F&�د��ل���	
!���!�א��دאد���P<	ل�−٤


��!��و�/� ��<�"!��و�א��:מ�،��و��M	�<&�،��و��%و�ل�

�-

ول�א�د"�C�و��	�/	��.�

وافترضـنا أن ) والفـرض علـي خـالف الحقيقـة(ومن ثم يتضح أنه إذا أفترضنا وجـود العقـد 

فإنه يترتب علي ذلـك يقينـا ثبـوت .. هي صورته ) والمجحودة(الصورة الضوئية المرفقة باألوراق 

يس في حق المستأنف ضـدهم أوال كمـا جـاء اإلخالل في جانب المستأنفين ومورثهم من قبلهم ول

 .زعما في الدعوى المبتدأة 

 وهو ما جيعل هذه الدعوى 

 �G�w=�O��5!�#$�و#��א�����وא�����Cو#;����i!K(!وط�א�¦�Tو�GHא���K&ن�g&א
���&���3Bو��م�%!��_�BKא���$#�,����I�k�;א�.�

�F	�`א��א����

�*��	�,���9	��1�7	�Vو�*���د�א���دאמ������و��Cא����	ل�����&�א���6وض�א��د���&�א���!�����������


�6ض�و�ود�א��زא�	.��Mل�
9	�א����*����1د3מ��و����و���و�9Fמ���������������..���د�3ذ#�א�د�و����8�-�P"�..

"Pن�3ذ#�א�د�و��8د��M.��ن�א�7ذא��وא�7ذא��א�ذ���و���א��/��ع��و���9-�,��!�א���د�ن��
�ل��������������������


و�&������X�	9�����	���،�K�6ط���א�
��"�Cא�د�و�8

  قد أوردت صراحة بأن ٢٧٢فإن املادة 

����Hز���:�$�%��..................�Qذא���=&�L�...................���T�Oא�$K&د�א	��#
،�!S]د�,�ذא�#�א�
�..................�Tن�=�G��wא��د�ن�،��

 ويف هذا املقام تواترت أحكام التمييز علي أن 
نفـيـذ التزامــه ، إعــذار الـمـدين هــو وضــعه قانوـنـا ـفـي حاـلـة المـتـأخر ـفـي ت

واألصــل ـفـي ـهـذا اإلـعـذار أن يـكـون بورـقـة رـسـمية ـمـن أوراق المحضــرين 

يبين الدائن فيها أنه يطلـب مـن المـدين تنفيـذ االلتـزام ، ومـن ثـم فـال يعـد 

إـعـذاره إـعـالن الـمـدين بصــحيفة دـعـوى الفســخ إلخالـلـه بتنفـيـذ الـتـزام ـمـن 

 .التزاماته 
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 )٢٥/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٢٠١١ لسنة ١٧٨الطعن رقم (
 )٢٥/١/١٩٧٩ ق جلسة ٤٨ لسنة٥٤٤الطعن المصري رقم (

 كما قضي بأن 
 �����������C!�א��/����	��
������ن�����!�����1!�א��%����&�
6��������Kد�א�
����C�ن���
��-�א�

�	�����	9�
���H	"و�	
.�

 )١/٣/٢٠١٣ حقوق جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٧٦الطعن رقم (
 )٣١/٥/١٩٥٦ ق جلسة ٧ لسنة ١الطعن المصري رقم (

 ذلك ملا كان 

 ���������3��C��ST�'���#א���א����H&g�Yو�،�k���;د��������א�!��=����Kد��&��H$���م�و���א��:����r��#و
���YوT�25��+������	..�א����������ذ���!����ن�א	�����;����=&�3H&א���:���������������..��������;�!ض��g&א

����������������������3��_������Q-א,���L�23$Bא����Gא	�����Y���Cא#��'�Tو�א	����L�!Sא�&h�YوT�25�+�..
-5�C$��M-��3و5&�א[#!�א�B�,�GH&��=��¬��5�����i!K�;#�6&א����*.�

��א
Cא��א����

������&�
"��Pن�א������*��6ن����מ���..�و����Cא������א��א����6ض�א����د�!�
���وא"��א�/���وط�א����	


�وא���9מ��و"وא�
	��زא�	�9מ�%���%ق��9מ�א�د�	�H"!�%ق�א����*���1د3מ��و���א�M7:ل����������������F�


�����X�8ل�3ذ#�א�د�و����	و3و���،�K�6�	
�&
�.و�&�وא��ط	�

 حيث أنه ملن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

�������������������9�:����8��B%���K$א��k����G�x����HQ�Lط�j)=���T��א	�B%�L�,!K_�5-*�א�):
��iد�	٢٧٢א����������������k��;א��G���x�>�u=ن�T��3:5Tوط�!U�r�,T�!��#"�%��&ن�א	9#�$'�א	�����g&א

��������������$��#���Tو�T��K$א��"���PU��א���g�#א���א�Lو��%���T������������Lא�!�/K#ن�&�(=�Yن�T�MT�،���3م�����K
����������������������E�����$��=��3،�و�B$و��T��3������g�#א������O&�=���!S]$�%��א�	ن�אT�>u=ن�Tא���א#��و�-�;�g

<���wSא����r8$�م�g�;�-*�א���א#��u=ن�T��K$א��k���G�x��#ذ�Q�Mj)	א.�
 )١١/١١/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٠٨الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 


	��	د�����������,ذ�� �:���	����ن���	�ون�א����	�:.�����٢٧٢/��ط�"!�,�	
&�ط���"��Kא���د��1	

������������������&�
.�ط	����א�6���K���-���د�و"�!�א��زא�	��-�א��	/�Fن���	وط��9�3�/�&�
א��د��&��وא"����

������.�
Fن�����ون���<�א�"�!�����6ذ�א��زא��-�و�ن�������،�	9
�ن�א���د��و���-�����د�����	מ�

،�
��	���Nدא#����-��/���ط�"�!�,�	
�&����������������ن�א����	�د�א���M2מ��و��������	9�1�

	��زא�	�-���9	��و�

ط	���א�6��K"!�א���ود�א���ز�&����	�
�ن�,����ون�3و�א���<��"!����6ذ�א���د�و�ن����ون���

����Mא�ط���א���M2ن����6ذ#�א���	
ل��אد�	�,�!���<��#�و��س�,�!�א����	ل�%�ق��/��ع�،�������


�دמ����6ذ#�א��زא�-�و����ن���!�א��/����,ذא��	�ط���"��Kא���د��C�	

.�Mط*�א�Fن����

 )٨/١/٢٠١٢ عقاري جلسة ٢٠١١ لسنة١٨٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ������������،YوT�25��+������	א�G��H�L9ل�SQ�Yو��Kد��&Hم���م�و�Kg��¬�>Vو����
��������������23��%�"�#�23V,&#;��و����	א�p��L�E�H9ل�وא+��وS@ن�אT�C�)��������p�D���#�&���E���

ـه وg)��&ن�..�#��!�א���-�E��;��=�M#$����א�(��!ط�א[��U�"��#�{��S!وط��G���xא�;�������kو��5&�א[�)�بياـن
�����������Iن�&����Kو�א�T�r��%��#���7"�א�&א��<�����D�{����E�����>��:�%T����%����3�#!���א�����&�6א�!א5���

��3B��.=��&���GHم�%&���و,

 وحيث كان الثابت من مجلة العيوب أنفة البيان
دهـــا حتـــى يتســـنى عـــدم تحقـــق أي مـــن الشـــروط القانونيـــة التـــي أوجـــب المشـــرع انعقا

هـو عـدم وجـود عـقـد .. للمسـتأنفين الـزعم بطلـب الفسـخ ، ولعـل مـن أهـم هـذه الشـروط المنتفيـة 

حتى يطلب فسخه ، كما لم يوجد ثمة إخالل بااللتزامات منسـوب للمسـتأنف ضـدهم أوال ) ابتداءا(

ن ـقــد تحـقــق يقيـنــا ـفــي جاـنــب المســـتأنفي) بـفــرض وـجــود العـقــد(ـبــل أن اإلـخــالل .. أو ـمــورثهم 

 .بما تضحي معه هذه الدعوى معدومة الصحة والسند بما يجدر رفضها .. ومورثهم 

 ملا كان ذلك 
و%���`�"ط���.��دא���&�א��%����&�א�
�دא����&�,���!������&��و���-�א���د"	ع�وא���د"وع�����6&����

وא���9.�و"�ق�<�%�����E..���د�!���!�....����&���....א�
�	ن�وא���Nد��
	�����دא.�وא�%�מ���מ������

��و�8א��
�د���א���2א�ذ����زמ�
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   الثاني وراحمل 

الرد والتعقيـب علـي أسـباب االسـتئناف املاثـل والتـي 

جاءت عاجزة عن النيل من احلكم املستأنف وغري مـؤثرة 

 .يف صحته مبا جيدر معه رفض هذا االستئناف 

 بداية

��������zא�O��P�DYא	����CV»!ج��"�ذא'�א	�א��2א�¦������������DTن�T�!�-א��=!�א��"#
�������iT������������������..�,��3�gא	����;&ن�����&א�25א	�H,א�����:(~�i{�/<�?�<��/�!�و�����وא��¦�

��C5����g�Y�z,دא���������..�א[و����Eل�Q>�א,��5אF)�2א	��������������D]�5-*�א�C�$����#�&�5و�..
��Tو����Hא������ع�وא�����&ع�א���&א,د�L�����T���������i#���و��'�אF)���2א	������������X�Lو�،�

����i!�-	א[ول�#"�5-*�א�,&����..���z��D]א����g�E���L�(د����..�א�!د�א�,&��D��و,���2ذ��
�z�3D@م�א��)!א,�وא���r#��3دא���/!א����,.�

عدم قيام نعي املستأنفني علي احلكم املستأنف بقاله أنه أخطأ يف تطبيق القانون : أوال 

 .ن الواقع أو املستندات أو القانون مبا جيدر االلتفات عنه علي مثة سند م

 رة أن قحيث أن املستقر عليه يف قضاء حمكمة التمييز املو
وعلي ما جري بـه قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة فـي المقرر 

وصـوال إلـي مـا المطروحـة عليهـا وسائر األدلة في الدعوى وبحث وتمحيص المسـتندات فهم الواقع 

تقـيم وحسـبها أن ٕواطـراح مـا عـداه ، ، واألخـذ بمـا تطمـئن إليـه منهـا تراه وجهـا للحـق فـي الـدعوى 

غـيـر ملزـمـة وهــي قضــاءها عـلـي أســباب ســائغة لـهـا أصــلها الثاـبـت ـفـي األوراق وكافـيـة لحمـلـه ، 

 دليلهـا فيـه في شـتي منـاحي دفـاعهم مـادام أن قيـام الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأوردتبتتبع الخصوم 
الرد الضمني المسقط لما عداها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ال يعـدو أن يكـون جـدال 

 .في تقدير محكمة الموضوع لألدلة ، وهو ما ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
 ) دبي٢٠١٤ لسنة ٤٥ الطعن رقم ٣/٣/٢٠١٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (
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 كما قضي بأن 
تحصــيل واقعــات الـنـزاع فــي  محكمــة الموضــوع بمــا لـهـا مــن ســلطة تاـمـة ومطلـقـة ذـلـك أن 

قـد انتهـت إلـي .. وتكييفه التكييف القانوني الصحيح الذي هو من صحيح عملها المطروح عليها 

للطاعنـة فـال يجـوز .. أن الواقعة المطروحة من الشركة الطاعنة يطبق عليها قواعد الفعل النافع 
ومنازعتـهـا فـي ـسـلطتها التقديرـيـة وال يجـوز ـطـرح ذـلـك وع فيمـا انتـهـت إليـه محكـمـة الموضـمجادلـة 

 .أمام محكمة التمييز 

 )٣٠/٤/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٩٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 ���������������K��k����G��w��iT���<�و�H&د*����"و��ن�א	����;��%��T%�#&א�د�&א�25א	u=���"
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�).א	��&م��D�©��%���T���D�9���B=Tאد*(א�$!�&ن�

 وحيث أشرنا سلفا أن ذات النزاع الراهن قد سبق طرحه

 كلي الشارقة مدني .... لسنة ....من خالل الدعوى رقم 

	.�%	ز��و��א���2א���1!�"�-�����!�وא�ذ�����1ن�"<�:��ط���	����..�א�<	د��"�9	�%�מ��9	
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  األويل املسألة �����
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  الثانية املسألة 
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  الثالثة املسألة 
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ومـورثهم مـن (كيف يطالب المستأنفون بمبالغ لم يستطيعوا  
 !.إثبات سدادها ؟) قبلهم
��	מ����!����د�<�%����Eن�א�وא���������Cو3و�א���2א�ذ����Nد�����	�
*ن�א�%�מ�א����*�������� 

و��3و����	�����Nد��ن�����!���..�وא����	�ون�و���ن���M:ل�%����&�%���מ�%��	ز����و��א�����2א�����1!�"���-�������

����	��

ول������Xد�د�و����X�!ون�3و����	ق�א���
א����*��6ن�
*ن�3ذא�א�%�מ��Mط*�"!��ط

�.��د��,ط�א%-�و�دמ�א���6	.�,��-�

اف املاثل تضـارب املسـتأنفون مـع من خالل السبب األول من أسباب االستئن: ثانيا 

مبا يؤكد بهتان إدعاءاتهم وعدم مصادفتها للحقيقة ، .. أنفسهم أكثر من مرة 

 مبا جيدر مع هذا التضارب إطراحها مجيعا 

�����O��P���DY��5-א�א�z���DT�"��#א[ول��G��������!��U��;������	و,د*�אT����#�_א!K���D���..
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����CD!	א�E3;)ل�א�&K5-א�א��M&D�(��،ن&:��=�M!ST�i,�gم������و��K	א�±�K�����ن�#�&,��D�23Vد�
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 وهو األمر الذي يؤكد

&������..���-��:و����!�א��دאמ���د�א����*��6ن�"�!���زא��9מ������������	�1���	�1���.H	��د���"
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أن نعي املستأنفني علي احلكم املستأنف بقاله قصوره يف التسـبيب لعـدم رده : ثالثا 

علي مزاعمهم بشأن الوكالة املزعوم صدورها من مورث املستأنف ضـدهم أوال 

فإن القاعدة إنه ال تثريب علي احملكمة أن هي التفتت عـن دفـاع .. إيل مورثهم 

 .ق علي النعي املاثل ظاهر البطالن ، وهو ما ينطب

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

�������������������2�V�"#9ن�،�وw�E���Yא�):��Qن�g���E5!د����Eد�T�rو�د��ع���5!�א�;��د�وא�
�.=)&ن�א��$�E���EאF)�2א	w$&ن������-א�א���DT�{��E���Gس�

 )١٨/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٩٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

 تثريــب علــي المحكمــة إن هــي التفتــت عــن دفــاع ظــاهر ال 
 .البطالن

 )١٤/٥/١٩٩٩ حقوق جلسة ١٩٩٧ لسنة ٣٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
أن مـــزاعم .. مـــن خـــالل المحـــور األول مـــن هـــذه المـــذكرة .. وكنـــا قـــد أوضـــحنا ســـلفا  

ــي مـــ ــة المزعـــوم صـــدورها مـــن مـــورث المســـتأنف ضـــدهم أوال إـل ورث المســـتأنفين بشـــأن الوكاـل

.. ال يعيـب حكـم الدرجـة األولـي االلتفـات عنـه .. هـو مجـرد دفـاع ظـاهر الـبطالن .. المستأنفين 

 حيث أن تلك الوكالة

١− �������������YوT�25��+�������	א,�#�"�#�&,«�א!%Q��h�":B�g�Y)����:�
..�������א�2���Dא��T�":uو���H�MT_�#����������������)�=���2א	����;�����������3
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	������	ل��������&�������	ن������&���F�	F���	א�و�����ل�،�و������	و"���


א��دא�!�,�!�א����*���1د3מ��و��
�و�����ود���	زل������&���������

 ....�.و%	�ز#�%���9	���	מ�א��	"&���ذ��	מ�

 ملا كان ذلك 
وغيـره الكثيـر ممـا تمسـك بـه المسـتأنف ضـدهم أوال ، ومـا قضـي بـه .. ومما تقدم جميعه 

يتضــح أن الوكالــة التــي يتشــدق بـهــا ) النهــائي البــات(مــدني كلــي .... لســنة .... الحكــم رقــم 

وال تحمل أي داللة في النزاع الراهن ، والتمسك بها مجـرد دفـاع .. المستأنفون هي والعدم سواء 

وـهـو مـا يـجـدر معـه إـطـراح نـعـي .. ن ال تثريـب عـلـي المحكمـة إن ـهـي التفـتـت عنـه ظـاهر اـلـبطال

 .في هذا الشأن وعدم التعويل عليه ) الغير سديد(المستأنفين 
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أما بشأن نعي املستأنفني علـي احلكـم املسـتأنف بقالـه فسـاده يف االسـتدالل : رابعا 

مـدني كلـي ، والـزعم  .... لسـنة ....بتقرير اخلبري املنتدب يف الـدعوى رقـم 

بهتانا بأن السيد اخلبري مبا قرره من أن مورث املستأنفني مل يقدم سند يشري 

هو أيضا ف.. يكون قد تدخل يف مسألة قانونية .. إيل سداده للثمن أو جزء منه 

 دفاع ظاهر البطالن 

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
م الواقع فـي الـدعوى وتقـدير لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفه

ـة والمســتندات المقدمــة فيهــا بمــا فــي ذلــك تقريــر الخبيــر المنتــدب فيهــا  األدـل

واألخذ به محموال علي أسبابه متي كان قـد بحـث نقطـه الخـالف بـين الطـرفين 

 . ودلل عليها بأسباب سائغة لها أصل ثابت باألوراق 

 )٧/٦/٢٠١٦ عمال جلسة ٢٠١٦ لسنة ٣٣طعن رقم ال(

 ما قضي بأن ك

��2�3و?/���Cא�&א%��L�rא����&����������6�L����א���#�w&+&ع�א����	א��א	T�,!Kن��):
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���E�Qא»�ذ�HQ!א_�Hدون����'�VQ!אد�	א�r8�%&א�.�

 )٣/٤/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٠١٤ لسنة ٣٩٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

����������������������C�=&$وא���i��|א�!�=!K���-�S]א�L&+�&ع�	א���:(~��w��Dن�T�>��uن�א���و
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 كما أن زعمهم بأن ما قرر به السيد اخلبري

 أن مورثهم مل يقدم إليه مثة مستند يفيد سدد الثمن 

 أو أي جزء منه 

�����"��!�����*�&��	�و����&�؟�Mل����ن�א�Mد�������
"��9و����ول��
���و��א�����د�و���د�מ�!����

ن�א�����*��6ن���و��,���	����H"�	��	ن��..�א�<%&���מ��ن���ز��ن�א���ل��ن�א�%�מ�א����*������������

��	��3!�א����*�&�א��	�و���&�א���!����������..�"	���Nאل���3	�����..�و
���O���د���	�و�!������..�א�د�	Hא.��زא"	���


�����%מ��6�-�"�9	�Mد�א���*��6ن��ن�א���د�!�א���.�

 قطعا مل جند جميبا عن هذا التساؤل 

������������������T;��#�"�#��א��2و�����	א�����������g��#���Xن�T����=�M-و5&�א[#!�א�����L�C��x
�����3����Cد�����Yو����������D�Y�����D!#�C��=و�%T�YQ�E��5����#�"5�23א���!א���P���Dא�..����$#�,��������I

��..�אx!א���3=!=�Kא����H,ول�دT��:(~��w�D�L�Y�Hن�&(gن�Tو��$g�Y�E3�.�

 ذلك أن املقرر يف قضاء التمييز أن 
وممـا إذ كان هذا الـذي خلـص إليـه الحكـم سـائغا بمـا لـه أصـل ثابـت بـاألوراق 

يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلي النتيجة التي انتهـي إليهـا 

بـمـا يكـفـي لحـمـل قضــائه ، وـمـن ـثـم ـفـإن النـعـي ال يـعـدو أن يـكـون مـجـرد ـجـدل 

موضــوعي فيـمـا تســتقل محكـمـة الموضــوع بتـقـديره ـمـن أدـلـة اـلـدعوى وهــو مــا 

 . تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز فهو غير مقبول 

 )١٢/٦/٢٠١١ مدني جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢١٤ طعن رقمال(
��������&���
��מ���*.����3٢٠/٣/٢٠١٩ذא�و%�`��دמ�א����*�6ون��ذ����
د"	�9מ�

�%���ن�%��	�����ن���%��&�א���د�و���%�8`�/��	
9	�א����دאמ�א�����د����ن�א�وא����C�و������

א�������دא.��و�א����	�ون�
���	�����د������-�א�����6	.�����9	�ذ��� �����9	�����دود��
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 الثانية املستأنف ضدهاني مذكرتهم بالزعم بأن الشركة ستأنفاملأستهل : الرد األول 

تدفع الدعوى بثمة دفع ، كما زعموا بوجود عالقة فيما بني هذه الشركة مل 

  :واألعيان حمل التداعي ، وهذا قول جيايف احلقيقة واألوراق ومردود باألتي

������ن�א���u<���[و,אق�Tن�א�(�!���א	�������+����5א�������u..���א=�����>�?���!�U�E�5�����
و������������ن��.....�"�–.....�#)�����G"�א��/���;���،�و���%��3����u&������א	/���;�Eא��E8����BKو���5&���

א	����;&ن�%��T%�#&א�5-*�א���&�6و7%T:&א������3א�(�!���א	�-�&,�i،�و��=K&#�&א������������������������3�9
��7�7<����&��%���9�Q�..�¼,�	א�zא&l�DYو,��)�2א�<����−/−/−�":Bg�M-وא���

"���
ن����ن���M:ل��ط	����&��و�אق�א���د�و�8�ن����ن�%�������1ن�א����د�!����%���`���

�����&����	Fא��	*�����1د3����ن�א��*��
�����9מ�����	מ��������,دא���א���د�و�������8

�%��.�א��<���6&�،�و%���`����מ���
���ن�و���ود����,���:ن����9ذ#�������.....)�/����&�(

�.............�".א�/��&�
<6�%&�א�د�و�8

���:u��i,&�-��	א����د����ع�=$��&د�������Kg�E���Qو¬�������Kgم�=�T����Bن�����م�����Qא_�א�(��!�
�������������r�H!=�G��א����&�6،�و���ن�ذ�������;��%���9&����>�7�/���7�7�Q��3�9�Q�"���;����	א

�����-*�א�(��!����$���م��..��E���Qא	������;����������"��(gن�������א�����&�6�C��$��M-א[#��!�א���
���-��i,!K	א����&��K&א����א�	א�p��.��3�9�Qو

  أخري ناحية ومن .. هذا 
��	Fن�א�P"��������������������*���و�!���/���&�א���	ل�א����F*��6ن��������د�,��:ن�א������
�-����.�


���&��	Fא��	1د3)�!��و��دמ���ذ��������−/−/−"�P-��د���Fل�
و���ل����-�
����&���������)�א��<6!�א��1	

و���3و�����	������Nد��������	�
����9	ن�����	�������#��..�
���د"	ع�א�/�����&�א�������*������1د3	�א����د�و�8

�.א����*�6ون��ن��ن�א�/��&��מ��
د��F&�د"	ع�

  لككذ ويتضح 

��������������u+���5א�������	א����#"�א�(!�#�K	א�i!�-	ن�אT�..��������"�#���=�$א��>�:�Bg���%
������DT�Eس�>����7و�D���وא+����Lא[و,אق�����������������:8�Kوא���..�א���&ع�وTو��Hא����ع�א�&5!=

�E������א�,�/�Sא�E5و:�
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א����زאع����و���&�������&�M	<��&�و/M<���&�و������&������	د���


��	2و�אق�و�����������..�א������*�����1د3מ��و�������.��
	F���	���"و


���وא�%�מ�א��9	�!�א�
	.�א�<	د��"!�א��د�و����8מ���������Mא�....�

�.��د�!���!�א�/	��&�....���&�


	��ط�	ع�<��&�א�/���&���������:ثانيا �C"א�د���	*����1د3���א��א�����&���	F


	��2	ن��%ل�א��دא�!�،�ذ� ��ن�א�و����ن�א�����ن���/�دق����������

�ن�"��!�א���ز�מ�
و���ود�<���&�
���ن�א�/����&������*�6
���9	�א��

�و�� �א��2	ن�،�و�3	�

١− �����K��"��#�i,&��(�	وא�iא¶��7&د���8&��Bא��i,&��/א�
�����������������L.....�א���rא	��,¼������l����h�',��5T���%

7��وH&د�������������5�<�����=����C<T�2=�Kgم��$��'�V@א
�L�C<]א. 

א��&�����Cא	����&م�>���و,*�#��"�#��&,«�א	��������� −٢
����M-;��،�وא�����������	א�»,&���#�E����Q�YوT�25����+

��*!����VT�E����3א��)��iد�����:��������K��#����"�%������&ن��٩٥٤و
�����������3_�و�����JQم�א�$:�������C)�א	9#�����$'�א	�������

��א[���ن��������(�#�CK����وذ���א�!,���H]�iא�&���
�E���Qא	��������+���T�25و��U���Y>���23و�$��K&د�����

��8������l�#������������E�3��T���:��،������E������3��lF�iא�)�
���iא	&��C#�-���م�&��� .....VT!�5-*�א�&���

����i,���/#��و��5&�א[#��!�א���-��B%�M<��������א�����א�):��
��....א�L�2(Fא���&�6,�2%����....�E���E��#��
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��g�����8�3���<Tو��BKو�������P�D=��א�	وא���.א�(�,%


*��-����!�������	�د"�.�א�/��&�א����*���1د3	�א�������:ثالثا �&��	F

"�ض��د�!�
و�ود��F&�%�وق������*��6ن�،�"9�P	����ون����������

��د����ط.�
	����	دמ�و
���و��א�ز��	ن�
��	����Nد��ن���3ذ#��������

ذ�� ��ن�א����د�א��ز��وמ����..�א�د�و��8د"و�&�
�دמ�א����	ع�����

���	�ز��מ����( .....�%���
�	��M�!���(���K:��א�%���&��(و�ود#��


/��*�-�,����"��!���1Xو�����)�א������*�6ون�H	ن�و���מ�����מ�א�د���


�د���
�&�و�/��ون���	מ��	���&���Xמ��ن���د�����������....��	מ�����

�����	�	���/��&��Mوط���א��..������
�	����د�����-���دמ����	ع��

�)�.א�����Oو�ود��<:(د�و�8
/*ن�3ذא�א���	�د�

ـا  ��#�������Kgم����:رابـع���X�E�����iو���9و�..�������J����K)<�א�(��!�
���'�����אF)���2א���E8���3א����l��������u+�����5א���������	א

��....���&�6,�2%א�/�د,��Lא�������....���#���E���Eא�(��,%
��2��%,�O��P���DYא�L���=�	א�....��������....�E����#�O��P���Dא

א�(�,%�،�وא�-9�S�"#��g���E�#T�Mل�אF)��2א�/��د,�#�"���������
�������2%,�"$wא�$����א������....���א���א�):��אY?�د=����.....

���������������5-*�א[�)�م�#"�T�C8��#و���>�/���:��وذ�������
و#"�5-*�א	�������C8..��#$�ود*�#��%(���Y������M!ST�i!#��3&ز�
�E�=��#:�

��− �����-���F*��6ن������دאد����و�`�א�����و.���
Fدמ�����&�*����
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�*ن�א���2	ن��%�ل�א���دא�!��3!����������������*�&�א�6<�ل���−ج�Cط	א����

���و�&�����&�M	<�&�و/M<��&�و�����&�������*������������

����1د3מ��و������،�و�����ن�����Fמ������دמ�و�����ود������F&�%�����وق��

��������*��6ن�و����و�9Fמ�����ن�����
�9מ������!�������	ن�����

�.א��دא�!�

��%������T'�د���������������3..�5-א�����u+���5א�������	א��و¬���Kgم���=��$�X���Tن�א�(!�
��>�:�U��3א�¦�א�&���#�א��2و�C�x��Tא	����;��،�و�5&�#������م����������ود��(��±K�	א�!د�א�E���

���������������Cא������وא������"�#�E��S�G�K$5-א�א���C~�23g!�-#�L;&ن�����	א�*!wD��#���Xن���
��3����C=&$א���3و��م�א��!xQ�z&Hو����=��I.�

ة زعم املستأنفون بأن املستأنف ضـدهم أوال مل يقـدموا مـا خيـالف صـور: الرد الثاني 

وهـذا حـديث مرسـل ال يصـادف احلقيقـة ..  بل اكتفوا باجلحد .....العقد املؤرخ 

وينم عن عدم إملام بـاألوراق وبالقـانون ، ذلـك أن املسـتأنفني متسـكوا بالثابـت 

كما .. بينما فشل املستأنفون يف إثبات ما خيالف األصل ) وهو براءة الذمة(أصال 

ئزة حلجيتها يف مواجهة الكافة منـذ قدم املستأنف ضدهم أوال عقود مسجله حا

وهو ما يـدحض ..  تؤكد ملكيتهم دومنا سواهم لألعيان حمل التداعي ....عام 

  مزاعم املستانفني 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء التمييز أن 

المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن األصـل هـو بـراءة الذمـة  
 يـدعي مـا وانشغالها عارض ويقع عبء اإلثبات علـي عـاتق مـن

 . كان أم مدعي عليه يخالف الثابت أصال مدعيا
 )٧/٧/٢٠١٥ش جلسة .  أ ٢٠١٥ لسنة ٦٦الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن
א�������ن�א2<ل�3و�
�א��Hא�ذ��&�وא�/�O	�9	���	�ض�و���!���ن���د�!��M:���3ذא�א2<�ل����������������������� 

�.,�	�&�א�د��ل���!��د�	#�
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 )٢٤/١١/٢٠١٣ عقاري جلسة ٢٠١٣ لسنة ١٥٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 

 �C��V�	و,אق�א�����אع�אT�Eم��������Kg����#�����X�p���w..�و����������	א�E��;(=�����T����B�=
+�T�25و�Yא��:�����[>�Cא���u<�و5&��!א_�iא�-#��،�و��م�وH&د�א�$��Kא	��&م�?!=�!*���������������

و#&,�DY)���"�#�23V:��و%�����lא	����;������..����:�����#&,�23Vو#&,«�א	����;��������−�������3–
23�%�(���������������2=��K����;��(#�����C<T�2=�Kg�"وא���l��M-א���K$א���د�ذ�&Hو��7<�'�VQ�"�

�������#����8&+�i,&<�..������������5,�(�Q��5��7و¢�YوT�25��+������	א���J�..د������&�Hو�,��(�Qو�C��
�.א�$��Kא	��&م��;���

 وبذلك فهم ليسوا حباجة إيل تقديم ما خيالف ذلك العقد 

 ) الغري موجود يف احلقيقة(
فـقـد اثـبـت الـسـيد الخبـيـر المنـتـدب أـمـام محكـمـة الـشـارقة إـبـان نـظـر اـلـدعوى ..  ورـغـم ذـلـك

ـبـأن األعـيـان مـحـل الـتـداعي مملوـكـة ملكـيـة خالصــة ومـسـجلة .. ـمـدني كـلـي .... لـسـنة .... رـقـم 

 وبالتالي فإن ملكيتهم حائزة لحجيتها في مواجهـة -/-/-قانونا للمستأنف ضدهم أوال منذ تاريخ 

ها صورة ضوئية مجحودة لعقد بيـع غيـر موجـود فـي الحقيقـة والواقـع ونسـب الكافة ، وال ينال من

 ..... .له تاريخ 

 وبذلك يتضح بهتان مزاعم املستأنفني 

 حيث أن املستأنف ضدهم أوال و

�'��)���#��א��2و�C��x��Tא	�����;��،�و����T=);���23א��:��������������������V����;�(#�{��23�T
������!UT��:��C<]���..���(�#و+7&א�T�23�T�YQم���������������-��#�Eن�א����א�����]���l��	�23א���....����I

�.=����#�א��2א	����;��و=������م�>xQ�,����I��3�7!א���3
�
�
�
�
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زعم املستأنفون بأنهم يطلبـون إلـزام املسـتأنف ضـدهم أوال بتقـديم : الرد الثالث 

بأن .. وهذا مردود عليه .. موضوع التداعي ) املزعوم وجوده(نسخة عقد البيع 

 مـدني كلـي أو .... لسـنة ....ملطلب مل يبد أمام حمكمـة الـدعوى رقـم هذا ا

كما مل يبد أمام حمكمة أول درجة يف .. اص بها اخلاستئنافها أو طعن التمييز 

ذلك أن املستأنف ضدهم أوال يتمسكوا .. كما أنه ال جدوى منه .. النزاع الراهن 

) ني عـن إثبـات وجـودهوعجز املسـتأنف(من فجر النزاع بعدم وجود ذلك العقد 

 .فكيف سيقدم املستأنف ضدهم ما ليس حتت يدهم؟؟

 جتدر اإلشارة بداية 

إيل أن املوضوع حمل النزاع املاثل مطروح علي القضاء اإلماراتي بكافـة 

، وذلك بداية من رفع مورث املستأنفني الدعوى .... درجاته منذ عام 

.... أنفة حتـت رقـم واملسـت، مـدني كلـي الشـارقة .... لسنة .... رقم 

.... واملطعون عليها أمـام احملكمـة االحتاديـة بـالطعن رقـم ..... لسنة 

ومل يطـرح مـورث املسـتأنفني أو املسـتأنفون مـن .. مدني .... لسنة 

 .بعده مثة إشارة إيل هذا املطلب املعدوم السند واألساس القانوني 

 ذلك أنه قد صدر حكم نهائي بات 

ليا عن الصورة الضوئية المجحـودة للعقـد بااللتفات تماما وك 

 لعدم تقديم أصله وعجز مورث المستأنفين .....المزعوم تأريخه 
 !.عن إثبات وجوده أصال ؟
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 وكان هذا القضاء بناء علي متسك املستأنف ضدهم أوال جبحد الصورة

 وإنكار وجود مثة عقد حمرر بني مورثهم ومورث املستأنف 

 ان موجود فلماذا مل يقدمه مورث املستأنفني  فإذا ك.....بتاريخ 

 .؟؟؟؟من بعده  املستأنفني أو

  أيضا ذكره الواجب من أنه كما
�ن�ذ� �א��ط���א���دوמ�א�<%&�وא���د�وא�د��ل��מ����מ�ط�%�-���ن�א�����*��6ن���ن�������������������


��دמ��
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  من قانون اإلجراءات املدنية علي أن  ١٦٥حيث نصت املادة 

א�C��K�=�O��P���DYא�����&����3�����6א���¦������<����%����3���C>���و,������ −١
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 تواترت أحكام التمييز علي أن .. وفيما تقدم 
ـة أن الطعــن باالســتئناف ١٦٥ ألحكــام المــادة المـقـرر وفقــا   مــن قــانون اإلجــراءات المدنـي

يـة التـي أبـديت أمـام المحكمـة االبتدائيـة علـي أن يطرح علي المحكمة االستئنافية الطلبات الختام

ال تقبل طلبات جديـدة أمـام محكمـة االسـتئناف ذلـك أن تصـدي محكمـة االسـتئناف لمـا لـم تفصـل 

فيه محكمة أول درجة إخالل بمبدأ التقاضي علي درجتين ، فال تملـك محكمـة االسـتئناف التغييـر 

م يطرحها عليها الخصوم ، ويعتبـر الطلـب في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة ل

جديدا إذا كان يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فـي الموضـوع أو 

الخصـوم أو يجـاوزه فـي مقـداره مـا لـم تكـن الزيـادة ممـا نـص عليـه فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

بات جديدة أمـام محكمـة االسـتئناف متعلقـا سالفة الذكر ، وأن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طل

بالنـظـام الـعـام وأوـجـب عـلـي تـلـك المحكـمـة إذا ـمـا تبيـنـت أن المـعـروض عليـهـا ـهـو طـلـب جدـيـد أن 

 .تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله 
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 )١/١٠/٢٠١٧ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٦٨٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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 وهو األمر اجلازم بال حمالة بعدم قبول هذا املطلب معدوم السند

 وهو األمر املتعلق بالنظام العام 

  تقدم ما مجلة إيل أضف 

.���ذ�"���א��زאع�א��א3ن�������	Fמ���(�ن�א�	ون�����....)����ذ������*����1د3מ��و���������وא��

�و3!�...��ل�و�����6ون��ن�%���&���س�"�9	���א�Hو���*و

قــــد المزعــــوم تحرـيــــره فيمــــا ـبــــين مــــورثهم وـمــــورث أن الع

ـلــــيس موـجــــود ـفــــي ..... المـســــتأنفين والمنـســــوب ـلــــه ـتــــاريخ 
 .الحقيقة 

؟؟�و���	ذא���)��و��و�9Fמ���ن���
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�د��
���Cن��ن��	��M-�א��ز�وמ�؟؟....�"!����.�

 فخالصة القول أن املستأنف ضدهم أوال متسكوا منذ فجر النزاع 

 وال يزالون يتمسكون بأنه ال وجود هلذا العقد املزعوم 

���23=��&�&*�؟�������������T�YQ��;����	ذאن�אTو%!ع�����>��V�!#Tوא���3-א����!�و5-א�_�H���-�
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 مما تقدم مجيعه 
مستأنفون في مـذكرة دفـاعهم محـل التعقيـب مـا هـو إال يضحي ظاهرا أن جملة ما أورده ال�

دون .. مزاعم وأباطيل ال سند لها في واقع أو مستند أو في قانون بما يجدر معه االلتفات عنها 

ذلـك أن الـدفاع الظـاهر الـبطالن ال يسـتأهل ردا ، كمـا أن المحكمـة المـوقرة .. حتى رد أو تعقيب 

 .عه المعدومة السند غير ملزمه بتتبع الخصم في مناحي دفا

  بأن التمييز أحكام عليه تواترت ما وهو 

ال تثريــب علــي المحكمــة إن هــي التفتــت عــن دفــاع ظــاهر  

البطالن والفساد ، وأن الدفاع الذي ال يستند إلي أسـاس قـانوني 

 .صحيح ال علي المحكمة إن التفتت عنه 
 )٢٤/٢/٢٠١٨ تجاري جلسة ٢٠١٧ لسنة ٩٩٣الطعن رقم  (

 ) حقوق١٩٩٧ لسنة ٣٤٥ الطعن رقم ١٤/٥/١٩٩٩ تمييز دبي بتاريخ محكمة(

 كما قضي بأن 
، وـمـن ـثـم ـفـإن النـعـي وال عـلـي المحكـمـة إن ـهـي ـلـم ـتـرد عـلـي دـفـع أو دـفـاع ـظـاهر الفـسـاد  

 .علي الحكم المطعون فيه لهذا السبب يكون علي غير أساس 
 ) مدني٢٠١٠ لسنة ٩٠ الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٨محكمة تمييز دبي بتاريخ (

  بأن تقضكذا و
المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصــيل وفهــم الواقــع فــي الــدعوى وبحــث  

وهـي غيـر . . ترجيحـه إلـينفسها ما تطمئن للموازنة بينها وترجيح فيها وااألدلة والمستندات المقدمة 

فـي مختلـف أقـوالهم عهم وال أن تتـبتحدث عن كل قرينـة غيـر قانونيـة يـدلي بهـا الخصـوم ،  بالملزمة
ما دام فـي الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا وأوردت دليلهـا فيـه منهـا ، رد استقالال علي كل وحججهم وال

وكـان حكمهـا يقـوم علـي أسـباب كافيـه تحملـه وتسـوغ ، لتلك األقـوال والحجـج المسقط الرد الضمني 
 النتيجة التي خلصت إليها 

 ) عقاري٢٠١١ لسنة ١٤٨عن رقم  الط١١/١٢/٢٠١١تمييز دبي جلسة محكمة  (
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 ومما تقدم مجيعه
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 يلتمس املستأنف ضدهم أوال من عدالة احملكمة املوقرة احلكم 

����،�#����Q�rאم��������������������DT�E����Y&�:~������	�2א(Fא���=�gو�،�CV�	א�O��P�DYא���!�
�E+�Kא���¦H,/�,=���"�د	م�وא&D!�����;����	א�

�����������YوT�25�+������	א�C��و�
�

�����������E#א��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



٤٣٤ 

 

 

 
 
 
 
 

 املوقرة... الحتادية لدى حمكمة الشارقة ا

 مذكرة بالرد علي أسباب االستئناف األصلي 

 رقم      لسنة       مدني املقدم من  

 / .....الشيخ 

��#��و,د��789��א�O��P�DYא�;!��Eא	�Kم�#"�#5�E#�K-*�א	-�!�iو�:����25��r#א����(�
 : وهم......./ سادة ورثة املرحوم ال: أوال 

 / السيد  -١

 / السيد  -٢

 / السيد  -٣

 / السيد  -٤

 / السيدة  -٥

 / السيدة  -٦

 / السيدة  -٧

 / السيدة  -٨

 /             السيدة  -٩

   مستأنف ضدهم اصليا  ومستأنفني فرعيا         : ........ثانيا 

 ضـــد

 . الشيخ  -١

 بنك   -٢

 بنك   -٣

 بنك  -٤

 )أنف أصليا ، واملستأنف ضده فرعيااملست     (            .دائرة   -٥
Boulevard Plaza Tower 2 
Office 1903, Downtown Dubai 
P.O. Box 26011, Dubai U.A.E. 
T: +971 4 227 7717  |  F: +971 4 227 7767 

www.alsahlawico.com  |  
info@alsahlawico.com 

   موبايل0097151114231

  مصر00201004355555
 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض
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 املوضوع 
مـدني طعنـا علـي الحكـم الصـادر مـن ..... لسنة ..... ام المستأنف أصليا االستئناف رقم أق

..... لســـنة .....  فـــي الـــدعوى رقـــم – الـــدائرة الكليـــة المدنيـــة األولـــي –محكمـــة الشـــارقة االبتدائيـــة 
 : والقاضي منطوقة -/-/-الصادر بجلسة 

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

 .األول والثالث والرابع 
عــدم قبــول الــدفع بصــورية عقــد البيــع وبــبطالن العقــد المبــرم مــا بــين مــورث المــدعي علــيهم  -٢

  .-/-/-وزوجته وأوالده المؤرخ / .....) المرحوم (
 .محاماة ٕرفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات وخمسمائة درهم أتعاب ال -٣

 كما طعن املستأنف ضدهم أوال علي ذات احلكم 

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

.. بالئحـة اسـتئنافهم الفرعـي التـي يصـمموا علـي جمـاع مـا جـاء بهـا ) المتقدمين بهـذه المـذكرة(فرعيا 
والـتـي تضــمنت العدـيـد مــن المــزاعم .. نف األصــلي مــذكرة شــارحة ألســباب اســتئنافه كمــا قــدم المســتأ

 .وهو ما نفرد للرد عليه المذكرة الحالية .. المخالفة للواقع والمستندات والقانون 

 الوقائع وأسباب االستئناف الفرعي 

 والدفاع املوضوعي الذي يهدم الدعوى املبتداة من أساسها 

قبـل إلي الئحة االسـتئناف الفرعـي المقدمـة نحيل بشأن ذلك كله  

ونصمم علي جماع مـا ) -/-/-(أولي جلسات تداول هذا االستئناف 

  .جاء بها
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 أما عن 

 مدني املقدم مـن ..... لسنة .....الرد والتعقيب علي أسباب االستئناف األصلي رقم 

جزها عن النيل مـن وعفقدانها للسند القانوني والواقعي وذلك إلثبات  .. ...../الشيخ

 فهـي .. االستئناف ااحلكم املستأنف الذي سبق وأن تكفل بالرد علي اغلب مزاعم هذ

 :كالتايل 

 بداية 
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 ليس هذا فحسب 
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 حيث أن هذا املنهج 
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 وذلك كله علي النحو التايل 

الثابت باألوراق عدم وجود عقد بيع حمـرر فيمـا بـني املسـتأنف أصـليا ومـورث : أوال 

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

 يؤكد صحة احلكم املستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى املبتدأة 

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

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

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

 .البائع عن تنفيذ التزاماته 

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

 ا كان ذلك مل
وبتطبيق ما تقدم من مفاهيم قانونية علي واقعات الدعوى الماثلة يتجلى ظـاهرا أن المسـتأنف 

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

 عقد وحيث تضافرت الدالئل علي عدم وجود ذلك ال.. هذا 

 وهذه الدالئل كالتايل 

الدليل األول  

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

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

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

 أصل لذلك التعاقد 

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

 .األصل إذا كان موجود فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فال سبيل الحتجاج بها 



٤٣٨ 

 

 )ق٤٩ لسنة ٤١٣ الطعن رقم ٢٠/٢/١٩٨٣نقض (

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

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

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

 ملا كان ذلك 
بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد بيــع بتــداة أقــام دعــواه المســتأنف أصــليا وكــان الثابــت أن الم

وقـدم سـندا لـدعواه صـورة .. م أوال سـتأنف ضـده ونسب صـدوره لمـورث الم-/-/-زعم تأريخه في 

 .ضوئية من هذا العقد المشار إليه 

 يف صحة هذه الصورة الضوئية تأنف ضدهم سوحيث نازع امل
ورغـــم ذلـــك حضـــر  .. -/-/-ٕوقـــاموا بجحـــدها واهـــدار ثمـــة حجـيــة لهـــا فـــي اإلثـبــات بجلســـة 

وـلـم يـقـدم جمـيـع الجلســات التالـيـة عـلـي تـلـك الجلســة أمــام عداـلـة المحكمــة المــوقرة بالمســتأنف أصــليا 

ـد المجحــودة صــورته يــتم تقــديم أصــل هــذا العقــد وعلــي مــدار بــاقي الجلســات لــم ..  اصــل هــذا العـق
 .المزعوم 

وـلـم يـقـدم أصــل أـمـام محكـمـة الدرجــة األوـلـي  كـمـا حضــر وكيـلـه أـمـام الـسـيد الخبـيـر المنـتـدب
ســــتأنف  المعجـــزاألـمــر اـلــذي يؤـكــد .. بتقرـيــره الخبـيــر /وهـــو األـمــر اـلــذي أثبـتــه الســـيد.. ذـلــك العـقــد 
بمـا جعلهـا جـديرة .. معدومـة السـند  دعـواه باتـتومـن ثـم .. تقـديم الـدليل علـي مـا يدعيـه أصليا عن 

 .الرفضب

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

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

 .التداعي من مورث المستأنف ضدهم أوال 

 

 



٤٣٩ 

 

 فإنه جيب عليه تقديم أصل عقد صحيح 

   البيع املزعومة ةيثبت وجود واقع

 ويثبت انعقاد أركان البيع املطلوبة قانونا فيه 
وال يثبــت وجــود ذلــك .. عــا مــن أطرافهــا أمــا وأنــه اكتفــي بتقــديم صــورة ضــوئية ال تحمــل توقي 
وال يمكـن .. وعـن إثبـات واقعـة البيـع المزعومـة األمر الذي يقطع بعجزه عن إثبات دعواه .. العقد 

 ." مشتري " بحال من األحوال وصفه بأنه 

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

 .فإنه يكون واكب صحيح القانون .. لمقدمة من العقد المزعوم ا

 الدليل الثاني 

ال ميكن حبـال .. أن الوكالة التي يتشدق بها املستأنف ويزعم بأنها تثبت واقعة البيع 

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

 ثمن  خللوها من أهم أركان البيع وهو ال

  من قانون املعامالت املدنية قد عرفت عقد البيع بأنه ٤٨٩ذلك أن املادة 
 .بمال نقدي البيع هو مبادلة مال غير نقدي  

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

 .غير زيادة أو نقصان هي ما قوم به الشيء من 

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

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

 
 
 



٤٤٠ 

 

 ذا عني ما قررته حمكمة النقض بقوهلا وه

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

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

 هذا 
وبتطبـيـق جمـلـة مــا تقــدم مــن مفــاهيم قانونـيـة عـلـي الوكاـلـة الـتـي يتشــدق بهــا المســتأنف وـيـزعم  
.. يتجلى ظاهرا ولـئن كانـت هـذه الوكالـة تضـمنت وصـف المبيـع المزعـوم .. تثبت وجود البيع بأنها 

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

 أضف إيل ذلك كله 
فأين هو  .. -/-/- المـؤرخ أنها محررة بمناسبة عقد البيعذه الوكالة ذاتها قد أشارت أن ه 

 !.هذا العقد حتى يصح االستدالل بالوكالة ؟

 حيث أن الثابت أن مصدر االلتزام هنا 

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

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

 
 
 



٤٤١ 

 

 إال أنه عجز عن اإلثبات 

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

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

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

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

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

الدليل الثالث 

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

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

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

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

 .ألحكام القوانين الخاصة وفقا ال بالتسجيل إ

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

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

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

 .منه والشكل الذي أشترط القانون أن يفرغ فيه حتى يصح وينعقد 

 

 



٤٤٢ 

 

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

 عـلـــي إذا ـلـــم يســــجل العـقـــد ـفـــي حاـلـــة اـلـــبطالنالمشــــرع رـتـــب  

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

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

 .القوانين المنظمة إلنشائه فتجعله غير صالح ألن ينتح أثاره القانونية 

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

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

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

 وهذا هو احلال بالنسبة لعقد البيع 

�!ض�وH&د* –محل النزاع الراهن  �E����فإن ذلـك العقـد فضـال عـن كونـه غيـر  – وذ�

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

 .األمر الذي يقطع ببطالنه  .. القانون وال تتحقق منه أثاره في نقل الملكية أو أي أثار أخري

 وهو األمر الذي انتهي إليه 
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٤٤٣ 

 

 ن ما تقدم وحيث كا
وكـان ـقـد ثبـت وباألدـلـة القاطـعـة عـدم وجــود عقـد مكتـمـل األرـكـان يمكـن وصــفه بأنـه عـقـد بـيـع  

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

 .طرحه وعدم التعويل عليه 

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

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

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

 ن أهم القواعد القانونية ذلك أنه م

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

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

، ويســتخلص ال عـلـي الماضــي ضــر والمســتقبل ، ، فالـقـانون الجدـيـد يصـدر ويطـبـق عـلـي الحانـفـاذه 
 .من ذلك أن القانون القديم يحكم الحاالت التي تمت في ظله فال يطبق عليها القانون الجديد 

 ) وما بعدها١١٢موسوعة المبادئ ص (

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

صوص السارية عند إعـدادها أو فـي تطبق علي أدلة اإلثبات الن

 .الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه 
 ومن ثم 

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

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

 
 



٤٤٤ 

 

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

 ومن ثم 

 فإن هذا التأويل للقانون قد شابه اخلطأ 

 لشارع واالحنراف عن مراد ا
- بتـاريخ – حسـبما يـزعم المسـتأنف –تحـرر ) المزعـوم وجـوده(ذلك أن العقد محـل التـداعي  

ـأكثر مــن  ٢٠١٠ لســنة ٥ وقبــل صــدور القــانون رقــم ١٩٧٢ لســنة ١٠أي ـفـي ظــل الـقـانون  -/ ـب

تحرـيـر ) زعــم المســتأنف(األمــر اـلـذي يقطــع بوجــوب تطبـيـق القــانون اـلـذي  .. اثـنـين وعشــرون عــام
  .١٩٧٢ لسنة ١٠وهو القانون رقم  .. العقد في ظله

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

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

 .الماضي 

 ملا كان ذلك 
ال يـــرد عليـــه  -/-/- الـــذي شـــاب العقـــد المزعـــوم وجـــوده والمـــؤرخ وحيـــث كـــان هـــذا العيـــب 

 وينطـوي علـي التصحيح األمر الذي يجعـل نعـي المسـتأنف علـي ذلـك الحكـم قـائم علـي غيـر سـند
 .مخالفة لصحيح القانون وتفسيره وتأويله إلي غير مرماه 

 وهذا أيضا ما ينال من قول املستأنف وزعمه 

  ١٩٧٢ لسنه ١٠ادة الرابعة من القانون بان إعمال الشرط الوارد بامل

 ال يطبق إال بعد احلكم بصحة ونفاذ العقد املزعوم وجوده 

ذلــــك أن العيــــب الــــذي شــــاب .. فهــــذا قــــول غيــــر ســــديد أيضــــا  

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

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

  حتى تصح مناقشه عما إذا كان هذا الشرط –وأقمنا األدلة عليه 



٤٤٥ 

 

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

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

 . وال وجود لعقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه.. لمبتدأة برمتها ال أساس لهاذلك أن الدعوى ا

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

 وتارة أخري يقرر أنه منطبـق -/-/-منطبق علي واقعة البيع املزعومة واملؤرخة 

اكم بعد صدور حكم بصحة ونفـاذ العقـد وأنه سوف حيصل علي موافقة مسو احل

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

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

فإن هـذا التنـاقض والتضـارب يـدل علـي عـدم وجـود سـند صـحيح الدعـاءات 

 .و التخبط بني النقيض ونقيضه يف آن واحد املستأنف مبا أسلس به حن

 ومن هذا التضارب يصح استنباط ما يلي 

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

 . منطبق عليه ١٩٧٢ لسنة ١٠املتحدة الوارد باملادة الرابعة من القانون 
محـل (من مذكرته الشـارحة ألسـباب اسـتئنافه " يا ثان" ن خالل صريح لفظه في البند وذلك م

بعـد .. بأنه سوف يحصل علي موافقة سمو الحاكم علي تملكه ألعيـان التـداعي ) .. هذا التعقيب

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

 وبغض النظر عن مسألة حصوله علي موافقة مسو احلاكم 

 النفاذ قبل أو بعد احلكم بالصحة و

فقـــد أقـــر المســـتأنف بـــأن وجــــوب الحصـــول علـــي تلـــك الموافـقـــة  

 .منطبق عليه وعلي واقعة البيع المزعومة محل التداعي 
 

 



٤٤٦ 

 

  إثبات بقوهلا ٥١وفقا لصريح نص املادة .. وهذا يعد إقرارا قضائيا 
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  صراحة بأن ٥٣وحيث نصت املادة 

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

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

  .١٩٧٢ لسنة ١٠ من القانون ٤بالمادة 

 ولكن السؤال هنا 

أـيـــــن هــــــو ذـلـــــك العـقـــــد اـلـــــذي سيحصــــــل عـلـــــي حكــــــم بصــــــحته  

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

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

 .حيث انه من شروط صحة العقد وجود املوافقة 

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

 ، وهـي تسـتلزم أن يكـون مـن شـأن البيـع موضـوع التعاقـد نقـل اذهموضوع العقـد ومـداه وصـحته ونفـ
في أمر صـحة البيـع ويتحقـق مـن اسـتيفائه الشـروط الملكية ، وهو ما يقتضي أن يفصل القاضـي 

 .الالزمة لنفاذه 

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

 ملا كان ذلك 
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٤٤٧ 

 

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

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

 ذلك كله بفرض وجود عقد من األساس 
 ١٠يتجلــى ظــاهرا أن إقــرار المســتأنف بانطـبـاق نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون .. ومــن ثــم  
ترتــب عليــه بالضــرورة اســتحالة حصــوله علــي حكــم بصــحة ونفــاذ العقــد ..  عليــه ١٩٧٢لســنة 

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

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

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

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

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

 .وصحته 
 )٢٦/٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٢٤الطعن رقم (

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

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

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

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

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

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

 



٤٤٨ 

 

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

 .سوف يؤهله للحصول علي اإلذن آنف الذكر من سمو الحاكم 

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

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

 يـحـب صــدور موافـقـة ســمو الـحـاكم )وـفـي حالتـنـا هــذه(ق مــع صــحيح الـقـانون  ويتـفـومكتـمـل األرـكـان

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

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

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

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

وهو األمر الذي يؤكـد أنـه ال يجـوز صـدور حكـم بصـحة  .. يكون من شأنه نقل الملكية للمستأنف
 .ونفاذ عقد بعد اجتماع العيوب أنفة الذكر 

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

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

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



٤٤٩ 

 

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

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

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

 .والنفاذ 

يقـه وتفسـيره لم يكتف المستأنف بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطب 

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

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

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

 إجراء 

..  أو بـعـد صــدور حـكـم بالصــحة والنـفـاذ لتـسـجيل الرضــائي واـلـودي اـلـذي ـيـتم ـفـي حضــور أطراـفـها
 ومن ثم 

 .فهو قول إفك ال سند له في القانون أو الواقع .. 

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

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

 .بما يجدر معه طرحه وعدم االلتفات عليه 
 
 
 
 



٤٥٠ 

 

وأن .. ستـأنف بشأن أن الوكالـة تثبـت وجـود بيـع عدم صحة مجاع ما ادعاه امل: رابعا 

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

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

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

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

 فقد أوضحنا سلفا 
 -/-/-أن الوكالة التي يتشدق بهـا المسـتأنف ثابـت بهـا أن حـررت تنفيـذا لعقـد البيـع المـؤرخ  

 .ة من ذلك العقد ومع ذلك تخلو أوراق الدعوى الراهن

 وحال كونه هو املصدر الرئيسي ألي التزامات 

  ال تكون هناك التزامات هوبانتفائه وانعدام وجود

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

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

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

 .ٕالثمن وكيفية سداده وارادة العاقدين بشأنه 

 ملا كان ذلك 

 جود لعقد البيع  ووكان الثابت قانونا أنه ال

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

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

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



٤٥١ 

 

ومـن ثـم فـإن .. فإن الثابت بها أن ما ذكر هو قيمة عربون وليس ثمنا لمبيـع .. العقد التي نجحدها 
فضــال عــن أن المســتأنف ـقـد عجــز عــن .. د هــذه الوكاـلـة ال تغـنـي عــن العـقـد اـلـذي أشـارت إلـيـه وجـو

وهـو مـا أكـده .. بمـا فـي ذلـك مبلـغ العربـون المـذكور .. تقديم أي مستند يفيـد أنـه قـد سـدد أي مبـالغ 
 .السيد الخبير المنتدب في الدعوى 

 ه الوكالة وحيث أقر املستـأنف صراحة بأن استناده علي هذ.. ومن ثم 

 ليس باعتبارها عقد بيع كامل استويف الشكل الذي رمسه القانون 

 إال أنه 

  العدلتبعاد وتناقض مع ذلك بقوله بأن هذه الوكالة نظمت مبعرفة كا

 !!فلو كانت تتطلب موافقة مسو احلاكم المتنع الكاتب عن حتريرها ؟
والوكاـلـــة .. ع وشــــروط صــــحته ـبـــأن المســــتأنف يتعمــــد الخـلـــط فيـمـــا ـبـــين البـيـــ.. وهــــذا يقطــــع  

  نصت علي أن ١٩٧٢ لسنة ١٠ذلك أن الثابت أن المادة الرابعة من القانون .. وماهيتها 
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 ثمومن 

ومــن صــريح نــص المــادة أنفــة الــذكر يتضــح أن شــروط الحصــول علــي موافقــة ســمو الحــاكم 
فــال يشــترط لتحرـيـره موافـقـة ســمو .. ـلـة أمــا عقــد الوكا .. يقتصــر عـلـي التمـلـك أي عـلـي عـقـد البـيـع

 .الحاكم

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

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

حيـث أن شـرط الحصـول علـي موافقـة سـمو الحـاكم تقتصـر فقـط ..  ثمة سند من الواقع أو القانون
 .علي عقد البيع وال يرد علي الوكالة كما يزعم المستأنف 
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 ومن ثم 
.. ـفــال يمكـــن الـقــول أن هـــذه الوكاـلــة ـتــدل عـلــي البـيــع الخـــتالف شـــروط أركـــان كـــال العـقــدين  

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

 أضف إيل ذلك كله 

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

 :ثم ال جيوز االستدالل بها ألسباب اآلتية 

 السبب األول 

 انتهاء الوكالة قانونا بوفاة املوكل 

 مالت املدنية علي أن  من قانون املعا٩٥٤فقد نصت املادة 
 :تنتهي الوكالة 

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

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

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

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

 .وباتت هي والعدم سواء 
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 السبب الثاني  

 مبا يسـقط كـال -/-/-لبيع املؤرخ وتعارض عقد الوكالة املشار إليه سلفا مع عقد اتناقض 

 .منها األخر 

 حيث أنه 
يتضـح أنـه قـد تضـمن فـي ) علـي فـرض وجـوده (-/-/-باستقراء عقد البيع المزعوم والمـؤرخ 

 -:بنده األخير أنه 
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 وبرغم وضوح هذا البند

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

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

 .؟؟معه بهذه الصورة التي تجعل كالهما ساقطا بفعل األخر 

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

 ). الوكيل–المشتري (الثاني 

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

 .سم  باقي مفردات االفضال عن..  .....الشيخ حال كون المدعي يسمي  .. ...../ هو الشيخ 
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 وهو األمر الذي يقطع 
وفـي أحسـن األحـوال يكـون عقـد البيـع متنـاقض ) البيـع والوكالـة(بعدم صحة كال من العقدين 

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

 السبب الثالث 

هلا وذلك بعدم استعماله ..  صراحة بعدم نفاذ عقد الوكالة وعدم صحته فستأنأقر امل

 ة يف نقل امللكية وإهماله ذلك متاما طوال ما يقرب من مخسة عشرون عام مباشر

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

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

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

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

 .فيما أقر به 

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

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

 . والمشار إليه سلفا وعدم نفاذه عقد الوكالة المزعوم
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 حيث أنه لو كان هذا العقد صحيحا ونافذا 

  بتدأة قد جلأ إلقامة الدعوى املستأنف ما كان امل

 بل كان قد توجه مباشرة حنو اجلهات املعنية بنقل امللكية 

 واستخدم هذه الوكالة يف نقلها 

  بوفاة املوكل ....ام  التعلل بانتهاء الوكالة منذ عستأنفوال يستطيع امل

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

ن محـل  لـم يقـم باسـتعمال الوكالـة فـي نقـل ملكيـة األعيـاسـتأنف فـإن الم.... في غضون عـام يانته
 التـي أقـر صـراحة أنـه يعلـم أنـه خـالل هـذه الفتـرة لـم تكـن .... حتى عـام ....التداعي في الفترة من 

وهـــو مـــا يؤكـــد أيضـــا أن للواقعـــة صـــورة أخـــري خـــالف .. ثمـــة رهـــون عـلــي األعـيــان محـــل الـتــداعي 
 . باألوراق ستأنفالصورة التي حاول أن يرسمها الم

 السبب الرابع  

زعوم صدورها عن مورث املسـتأنف ضـدهم أوال بنقـل ملكيـة أعيـان انتهاء الوكالة امل

 -/-/-التداعي إيل املستأنف ضدهم منذ تاريخ 

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

 .العمل الموكل به بإتمام    -أ

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

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

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

.. وحـيـث أن الوكاـلـة المزعــوم صــدورها عــن ـمـورث المســتأنف ضــدهم إـلـي المســتأنف  .. الموـكـل ـبـه
 .تخص بيع األعيان محل التداعي والتصرف فيها 
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 وحيث قام املوكل نفسه وبنفسه بإبرام هذا التصرف 

  ب العقد المؤرخ بأن تنازل عن كافة األعيان محل التداعي بموج 

وقـد تـم تسـجيل هـذا التنـازل رسـميا ..  لصالح زوجتـه وأنجالـه -/-/-

 .بدائرة التسجيل العقاري وفقا لصحيح القانون 
 األمر الذي يؤكد أن الغاية من الوكالة والغرض منها والعمل املوكل به فيها 

ا المســــتأنف منــــذ ومــــن ثــــم فقــــد انتهــــت الوكالــــة التــــي يتشــــدق بهــــ.. ٕقــــد تــــم تنفيــــذه واتمامــــه  
فـال يجـوز لـه اسـتخدامها أو االحتجـاج بهـا أو االسـتدالل بهـا علـي أي شـيء .. ومن ثـم ...... عام 

 .ذلك أنها باتت هي والعدم سواء 

 وال ينال من ذلك 

 ما يزعمه املستأنف أن تنازل مورث املستأنف ضدهم أوال 

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

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

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

 .ذلك ألنه عقد ابتدائي لم يسجل .. الح زوجته وأنجاله  لصأوال

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

لة مــن اآلثــار ســوي لمســج ، وال تكــون للتصــرفات غيــر ابــين ذوي الشــأن وال بالنســبة إلــي غيــرهم
 .الشخصية بين ذوي الشأن االلتزامات 

 ومن ثم 
لصـــــالح زوجتـــــه وأنجالـــــة / ..... يتجلـــــى ظـــــاهرا أن زعـــــم المســـــتأنف بـــــأن تنـــــازل المرحـــــوم  

 .عن األعيان محل التداعي يتعارض مع الوكالة ) المستأنف ضدهم أوال(
 



٤٥٧ 

 

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

فكيف يقال ذلك عن عقـد وكالـة ال يرتـب أي التزامـات ومنتهـي / ..... .. يعارض تصرف المرحوم 
 !!.من عشرات السنين وبات هو والعدم سواء ؟

قـة مـن مسـو استصـدار موافنفـاذ الشـرط بوجـوب يكرر املستأنف مرارا بأن : خامسا 

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

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

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

 .ة أو صدور حكم بالصحة والنفاذ العقد فال جدوي من احلديث عن شرط املوافق

 مـن قـانون ٤٨٩فقد أشرنا سـلفا إيل أن عقـد البيـع كمـا عرفتـه املـادة .. بداية 

 بقوهلا بأن .. املعامالت املدنية 
 .بمال نقدي .. البيع هو مبادلة مال غير نقدي 

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

 .هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان 

 ويف هذا الشأن 

 استقرت أحكام التمييز علي أن 

عقـــد البيـــع مـــن العقـــود المتبادـلــة ، والبـــائع ال يجبـــر عـلــي تنفيـــذ  

امــه بالوـفـاء التزامــه إذا مــا دـفـع اـلـدعوى بعــدم قـيـام المشــتري بتنفـيـذ التز

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

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

  .وبدونه ال يمكن وصف ذلك العقد بأنه بيعأهم أركان العقد 



٤٥٨ 

 

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

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

 .والنفاذ إال إذا أيقنت محكمة الموضوع بانعقاد كافة أركانه وأن من شأنه نقل الملكية 

  ما قررته حمكمة التمييز بقوهلا وهذا عني
 أن دعــوى صــحة ونـفـاذ عـقـد البـيـع – وعـلـي مــا جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة –مــن المـقـرر  

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

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

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

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

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

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

 وـقـد تمســك المســتأنف ضــدهم -/-/- عـقـد زعــم تحرـيـره بـتـاريخ المســتأنف بتـقـديم صــورة ضــوئية مــن
وهــو األمــر الــذي أثبتــه .. ٕبجحــد هــذه الصــورة الضــوئية واهــدار أي حجيــة لهــا فــي اإلثبــات .. أوال 

 الحكم المستأنف 

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

 بقولها أحكام النقض 
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٤٥٩ 
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 )٢٧/٣/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٧٢٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
صورة الورقة العرفية ال حجية لها في اإلثبات إال بمقدار ما تهـدي إلـي األصـل الموقـع عليـه  

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

 عليها في إلثبات 

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

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

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

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

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

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

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

 احلقيقة الثالثة 

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

األوراق مــن ثمــة دلـيـل عـلـي ســداد المســتأنف لـلـثمن المزعــوم أو حـتـى 

 ) .العربون(جزء منه 
 

 



٤٦٠ 

 

 احلقيقة الرابعة 
 رغــم تحفظـنـا عـلـي هــذا – ـقـد أفـسـحت المـجـال أـمـام المـسـتأنفأن عدالـة محكـمـة أول درجــة  
ـه بشــها –اإلجــراء  ـثمن المزعــوم أو أي جــزء مـن وذلــك مــن خــالل  .. دة الشــهودإلثبــات ســداده لـل

 .حكمها التمهيدي الذي قضي بإحالة األوراق للتحقيق 

 ورغم ذلك 

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

 .المحكمة حتى تستطيع تطبيق القانون عليه والقضاء بصحته ونفاذه 

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

 .بما يتعين رفضه .. نات ال علي الحقائق والوثائق افتراضات وتخمي

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

 لصـاحل ...../  الصادرة عـن املرحـوم -/-/-قبول الدفع بصورية التنازالت املؤرخة 

ـه  اـقـع نـعـي ـغـري ـسـديد وـخمـالف للو) .. املـسـتأنف ـضـدهم أوال(زوجـتـه وأجناـل

 والقانون 

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

 .ومن ذلك يتضح أن المستأنف لم يحسن قراءه الحكم المستأنف 



٤٦١ 

 

 ذلك أن الفرق شاسع بني رفض الدفع 

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

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

 السبب األول 

 فـإن – والفـرض خيـالف احلقيقـة – -/-/-ة التنازالت املؤرخـة يانه يف فرض جديل بصور

وهـو مـا جيعـل دفعـه .. ة أو نفع شخصي مباشـر علـي املسـتأنف ذلك لن يعود بفائد

 .مبدي من غري ذي صفة أو مصلحة 

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

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

 ويف هذا املقام استقرت حمكمة التمييز علي أن 
 :من المقرر فقها وقانونا أنه يشترط في إقامة الدعوى القضائية شرطان متالزمان  
وني بحـيـث يكــون أن تكــون لرافعهــا مصــلحة قانونـيـة بمعـنـي أن تســتند إـلـي حــق أو مركــز ـقـان -٢

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

 .ماديه أو أدبية 
فـإن غابـت .. أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشـرة بمـا يعنـي الصـفة فـي رفـع الـدعوى  -٣

 .ذه الصفة عن الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ه

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

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

ه مصـــلحة قائمـــة ومشـــروعة ، ممـــا المدنيـــة ، أنـــه ال يقبـــل أي طلـــب أو دفـــع ال يكـــون لصـــاحبه فيـــ



٤٦٢ 

 

مقتضــاه أن المشــرع وضــع قاعــدة أصــولية تقضــي ـبـأن ال دعــوى وال طعــن وال دفــع بغـيـر مصــلحة ، 
  في –والمقصود بالمصلحة 

 . هي الفائدة العملية التي تعود علي المدعي أو المتمسك بالدفع –هذا المجال 
 )١٩/٦/٢٠٠٦سة  تجاري جل٢٠٠٥ لسنة ٤٢٢ الطعن رقم –محكمة تمييز دبي (

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيــق جمـلــة المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة اـلــذكر عـلــي الطلـــب المـبــدي مـــن المســـتأنف بالئحـــة  

/..... وهو الذي يبتغي من خاللـه الحكـم بصـورية التنـازل المبـرم فيمـا بـين المرحـوم.. تعديل طلباته 
لطلب أبـدي مـن غيـر ذي صـفة أن هذا ا يتجلى ظاهرا -/-/-وبين المستأنف ضدهم أوال والمؤرخ 

 .أو مصلحة قانونية مشروعة ومباشرة في إبدائه 

 فالثابت 

��Eא���א��C~א[���ن��Eق���&K���h�����Y������	ن�אT�..�����gאد��_א������ن���
����������¼,��#���K��G�H&I�_-*�א[���ن����(�!א���ل������#��&Kد����−/−/−#"�א���D�������2وא�����

Q�"#��8�	���i!)��*,�%ن�&�!��":uא��E��X�..�":uא��C#��د��D�������8�2אد��V.�

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

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

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

 وهو األمر الذي أثبته وأكده وعضده 

 السيد اخلبري يف النزاع الراهن 
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٤٦٣ 

 

 تأكيدا علي جديتها وصحتها ونفاذها 
األمـــر اـلــذي يؤكـــد أن المســـتأنف إذا كاـنــت ـلــه أـيــة صـــلة أو صـــفة أو مصـــلحة عـلــي أعـيــان  

أي بعـد .... أما وأن يقـيم دعـواه المبتـدأة فـي عـام  .. لكان قد علم بهذا التصرف في حينهالتداعي 
نعــدام صــفة وصــلة ومصــلحة فهــو أمــر يؤكــد وبحــق ا.. عشــرون عامــا كاملــة عـلـي هــذه التصــرفات 

 .المستأنف تماما بأعيان التداعي 

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

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

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

وانتفـاء ثمـة مصـلحة قانونيـة  .. مقبول منه النعدام صفته أوصـلته باألعيـان محـل التـداعي ابتـداء
 .مشروعة ومباشرة له في إبداء هذا الدفع 

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

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

 !. ؟؟؟ستأنفالمباشرة التي ستعود علي الم

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

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

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

 ٢٠٠٥هم أوال بوصف أنهم ورثة المالك األصلي لها الذي توفي إلي رحمـة اهللا تعـالي منـذ عـام ضد
 .ولم يترك وارث أو منازع لهم في ملكية أعيان التداعي 

 

 



٤٦٤ 

 

 ومن ثم 

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

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

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

 .األعيان 

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

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

الـجـدلي بأـنـه ـقـد قضــي بصــورية ـهـذه التـنـازالت فـلـن يـسـتفيد المـسـتأنف ـمـن ذـلـك وـلـن يـكـون ـمـن 

 .شأنه أن يقضي له بطلباته المبتنورة السند ابتداءا 

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

 .يهدر نعي المستأنف في هذا الصدد 

السبب الثاني   

 يف املسـتأنفم وجود مثة مظاهر أو دالئـل علـي وجـود الصـورية التـي يزعمهـا اانعد

 املسـتأنف( لصاحل زوجته وأجنالـه ...../  التي متت من املرحوم -/-/-التنازالت املؤرخة 

 ) والم أضده

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

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

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

 

 



٤٦٥ 

 

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

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

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

 ومن املقرر أنه 

وـجـود تصــرف ـظـاهر وآـخـر مســتتر يشــترط لقـيـام الصــورية  

إذا كانـت إرادة الطـرفين قـد  الصـورية لمحوه أو تعديله فال توجد

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

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

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

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

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

أن المشــــرع أوجــــب لتــــوافر الصــــورية وجــــود تصــــرفين قــــانونيين متعارضــــين أولهمــــا ظــــاهر واألخــــر 
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٤٦٦ 

 

  نزاع الراهن وهذا هو عني احلال يف ال

 ...../فالثاـبــت أنـنــا أمـــام تصـــرف جـــدي واحـــد أبرمـــه المرحـــوم 

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

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

  ...../ مل ينفك عنه املرحوم 

 ....حىت وفاته إيل رمحة اهللا يف غضون عام 
 –وهو األمر الذي يؤكد أن الطلب بالصورية المبدي من المستأنف علي هذه التنـازالت قـائم  

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

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

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

 وإمنا هو تصرف واحد ظاهر وحقيقي ومسجل بالدائرة العقارية 

 ونافذ األثر 
يستند فيـه علـي  .. مستأنف ومن نسيج خيالهفهو محض ادعاء من الأما التصرف األخر  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦٧ 

 

 ورغم أن مظاهر الصورية منعدمة وغري موجودة

  املقام ورغم أن مزاعم املستأنف يف هذا

 وما ساقه ووصفه بأنه مظاهر للصورية

 هي من وحي خياله وظنونه وال تستأهل ردا أو تعقيبا 

 إال أننا سنرد عليها للتأكيد علي انهيار هذا الدفع وانعدام سنده

 كمثل حال الدعوى برمتها 

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

 .....ن التداعي حىت وفاته يف ألعيا
حيث أن حقيقة المقصود من دفاع المستأنف ضـدهم أوال أن المسـتأنف يـزعم شـرائه لألعيـان  

ورغـــم ذـلــك ـلــم يحـــرك ســـاكنا باتخـــاذ أي إجـــراء مـــن شـــأنه نـقــل ملكـيــة هـــذه .... محـــل الـتــداعي مـنــذ 
ومــن ثــم .... عــام والــذي تــوفي فــي غضــون ) حســبما يــزعم (فــي مواجهــة البــائع لــهاألعيــان إليــه 

 .ٕيتجلى ظاهرا أن المستأنف يقوم بتجزئه الكلمات واخراجها من سياقها واستعمالها في غير مرماها

 املسـتأنف مـورث حيازة"  من أن -/-/- مبذكرة املستأنف ضدهم أوال أما عما قرر به -٢

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

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

هـو  .. امـا دون أن يتخـذ المسـتأنف ثمـة إجـراء حيـالهمقاربت الخمسة وعشرون ع) بعد التنازل(
 .قول سديد 

  عليهم أوال املستأنف بأن املستأنفأما عن قول 
 فالمســــتأنف ضــــدهم أوال ليســــوا بحاجــــه -/-/-ـلـــم ـيـــذكروا التـنـــازل اـلـــذي ـتـــم لصــــالحهم ـفـــي  
مفتـرض علـم  أن هذا التنازل مسجل بدائرة التسجيل العقاري وحجة علي الكافة ومن الإذ.. لـذلك 

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

 .هم أوال يحوز حجيته في مواجهة الكافة ضدحيث أن تسجيل التنازل لصالح المستأنف 
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  ...../  بأن الرخصة التجارية للفندق ال زالت باسم املرحوم املستأنف أما عن قول -٣
فهـــو أمـــر طبيعـــي وجـــري علـيــه العمـــل والعـــرف أن تظـــل الرخصـــة باســـم صـــاحب الـتــرخيص  

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

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

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

بل أن دفاع المستأنف ضدهم أوال دائمـا مـا انصـب  .. منذ أكثر من عشرون عاما ال يمكن إخفاؤه
 اـلـذي ١٥/٥/١٩٨٨عـلـي اـلـرد عـلـي مــزاعم وأباطيــل المســتأنف فيمــا يخــص العقــد المزعــوم والمــؤرخ 

ٕيتشدق به المستأنف واثبات عدم وجوده وانكاره من جانب المستأنف ضدهم أوال  ٕ. 

لهم مـورثهم حـائزون هم أوال أقـروا بـأنهم ومـن قـبضـد املستأنف أما القول بأن -٥

 التداعي ألعيان 

فـهـذا ـقـول حــق فالحـيـازة وـمـدتها تنتـقـل ـمـن الســلف إـلـي الخـلـف  

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

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

 السبب الثالث  

 إيل زوجتـه وأجنالـه ...../  مـن املرحـوم والتـي انتقلـتملكية األعيان حمل التـداعي 

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

 .مواجهة الكافة 

 قنني املدني علي أن  من الت١٢٧٧فقد نصت املادة .. بداية 
وفي حق الغيـر إال ال تنتقل ملكية العقار وال الحقوق العينية العقارية األخرى بين المتعاقدين  

 . وفقا ألحكام القوانين الخاصة به بالتسجيل

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

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

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

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

 .التصرفات المتعلقة بالعقارات تسجيل  -٢

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

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

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

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

حفظ أصول العقود والمحررات العقارية بعد إتمام تصويرها أو مسـحها ضـوئيا وموافـاة الجهـات  -٧
 .المختصة بصور منها وفقا أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 
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 .القانون حفظها أو تسجيلها إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب  -٨

التصريح ألصحاب الشأن باإلطالع علي العقـود والمحـررات والسـجالت العقاريـة شـريطة إبـراز  -٩
 ...............ما يثبت حقهم في اإلطالع 

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

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

 :التملك خالفا لما ورد كما يلي 

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

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

 وكذا نصت املادة اخلامسة علي أن 

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

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

 .الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 

 وقد استقر الفقه علي أن .. ملا كان ذلك 

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

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

 ومما تقدم مجيعه 
لصـــالح /.....  التـــي تمـــت مـــن المرحـــوم-/-/-يتجلـــى ظـــاهرا أن كافـــة التنـــازالت المؤرخـــة  

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

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

يف التمسك بالدفع بصورية هذه التنـازالت مبضـي املـدة حيـث ستأنف سقوط حق امل

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

 وعشرون عام ومل يتم الطعن عليها بثمة مطعن 

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

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

 ملا كان ذلك 
عــن أعيــان التــداعي لصــالح / ..... الثابــت أن كافــة التنــازالت المبرمــة مــن المرحــوم وكــان  

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

 .) وباتت عنوانا للحقيقة(مواجهة الكافة من هذا التاريخ 

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

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

 وال ينال من ذلك 

 مـــــن عـــــدم علمـــــه بوجـــــود هـــــذه المســـــتأنفمـــــا قـــــد يدعيـــــه  

لعقــاري حيــث أن جماعهــا مســجل بــدائرة التســجيل ا.. التنــازالت 

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

 وانتفـاء يعـد دلـيال دامغـا علـي انقطـاع صـلته باألعيـان محـل التـداعيفإن ذلك في حد ذاته  
 .يها ٕوجود ثمة حقوق له عليها واال كان قد سعي نحو التأكد من عدم وجود تصرفات عل

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

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

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

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

سـجل حيث رغب املستأنف يف النيـل مـن العقـد امل.. اجلنسية ومتلك العقارات 

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

مورث املستأنف ضدهم أو العقد الذي مبوجبه متلك املستأنف ضـدهم األعيـان 

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

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

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

عنوانا للحقيقة التي تؤكد إشهاره مبوجب إجراءات قانونية سليمة وأن إشـهار 

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

 .دحض نعي املستأنف يف هذا املقام وهو األمر الذي ي.. مستندات 

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

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

 وتكون حجة 
 .علي الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها 

 )١١/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٤ لسنة ١٤٣١الطعن رقم (

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

يـدل " حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقـررة قانونـا 
عـلــي أن حجيـــة الورقـــة الرســـمية تقتصـــر علـــي مـــا ورد بهـــا مـــن بيانـــات قـــام بهـــا الموظـــف العـــام أو 
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ي ال المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعـت مـن ذوي الشـأن فـي حضـوره وهـي البيانـات التـ
يجــوز انكارهــا إال عــن طرـيـق الطعــن ـبـالتزوير أمــا البياـنـات األخــرى الـتـي ـيـدلي بهــا ذوو الشــأن إـلـي 
الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفهـا بكافـة طـرق اإلثبـات لمـا كـان ذلـك 

 بــإقرارات وكــان المطعــون عليــه لــيس طرفــا فــي المســتندات محــل النعــي وكانــت هــذه البيانــات تتعلــق
ذوي الشــأن وال تتضــمن تصــرفات قانونـيـة ـلـه صــله بـهـا فإـنـه يعتـبـر مــن الغـيـر بالنســبة لـهـا ويكــون ـلـه 
إثـبــات عكـــس مـــا ورد بهـــا وال حاجـــه بهـــذه المثاـبــة للتحـــدي بقاعـــدة عـــدم جـــواز اإلثـبــات بالبيـنــة فيمـــا 

 . يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي 
 )ق٤٣ ق جلسة ٥١٧ الطعن قم ١٦/٣/١٩٧٧نقض مدني (

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

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

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

 .ثم انتقالها لورثته من الدرجة األولي 

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

 .استوفت كافة الشروط والموافقات المطلوبة قانونا 

 :احلقيقة الثالثة 
بطريـق التنـازالت المؤرخـة / ..... أن المستأنف ضدهم قد تلقوا الملكية عن مورثهم المرحوم  

 .التنازالت تمت وفقا للقانون وهذه  .. -/-

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

 .المستأنف وأن استئنافه هذا قام علي غير سند جديرا بالرفض 
 
 



٤٧٤ 

 

بعدم يف التسبيب النعي املبدي من املستأنف بالزعم بقصور احلكم املستأنف : ا ثامن

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

 والذي يهدف منـه املسـتأنف احلكـم بتثبـت ملكيتـه علـي العقـارات حمـل –

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

 .الن ن هي التفتت عن دفاع أو طلب ظاهر البطحمكمة املوضوع ال عليها إ

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

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

 .يستأهل ردا 

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

 كما قضي بأن 

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

 .ظاهر البطالن 

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

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

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

 الدليل األول 

اختالف هذا الطلب املضاف عـن الـدعوى األصـلية سـببا وموضـوعا وهـو أمـر خيـالف 

 القانون مبا جيعله ظاهر البطالن وجدير بعدم القبول 

 بداية 

  علي أن  من قانون اإلجراءات املدنية تنص٩٧فإن املادة 
للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبـات العارضـة مـا يكـون مرتبطـا بالطلـب األصـلي  -١

 .ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا 

 



٤٧٥ 

 

وتـقـدم هــذه الطلـبـات إـلـي المحكـمـة ـبـاإلجراءات المعـتـادة لرـفـع اـلـدعوى أو بطـلـب يـقـدم شــفاهه  -٢
 .في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها 

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

 .بعد رفع الدعوى 
 .ما يكون مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه أو متصال به اتصاال ال يقبل التجزئة  -٢

 .في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب علي حالة افة أو تغيير ما يتضمن إض -٣

 .طلب األمر بإجراء تحفظي  -٤

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي  -٥

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

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

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

 .مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه 

 إال أن ذلك مشروط 

صـلي مـع بقـاء سـببه علـي أن يتم تعديل موضوع الطلب األ 

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

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

 .ذلك أمر غير جائز يسلس بالضرورة نحو عدم القبول 
 

 



٤٧٦ 

 

 وهذا عني ما قضت به حمكمة التمييز بقوهلا 
ود بالطـلـب العــارض اـلـذي يقــدم مــن المــدعي إن المـقـرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن المقصــ 

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

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

 .عارض 

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

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

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

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

ف تمامــا عــن الطلــب األصــلي مــن حيــث يختلــوكــان الثابــت أن الطلــب المضــاف األخيــر  

 السبب 

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

 حيث أن املستقر عليه فقها وقضاءا أنه 
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٤٧٧ 

 

 وهنا ذهبت حمكمة النقض املصرية إيل أن 

دعــوى تثبـيــت الملكـيــة فــي هـــذه الحاـلــة لهــا كيانـهــا الخـــاص  

ومســتقلة تمــام االســتقالل عــن الطلــب األصــلي الخــاص بصــحة 

أنه يختلف عنه في موضوعه وفي سببه ، ومن ثم ال التعاقد ، و

يجــوز تـقـديمها ـفـي صــوره طـلـب عــارض ، ألن الطـلـب العــارض 

هــو الــذي يتنــاول بــالتغيير أو بالزيــادة أو باإلضــافة ذات الـنــزاع 

من جهة الموضوع مع بقـاء السـبب علـي حالـة أو تغييـر السـبب 

عـن مع بقاء الموضوع كما هـو أمـا إذا اختلـف الطلـب العـارض 

الطـلــب األصـــلي فـــي موضـــوعه وفـــي ســـببه معـــا فـــال يقبـــل مـــن 

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

 هذا 

 وتطبيقا جلماع ما تقدم علي أوراق التداعي 
يتجـلـــى ظــــاهرا أن الطـلـــب المضــــاف مــــن المســــتأنف بطـلـــب تثبـيـــت الملكـيـــة اســــتنادا للتقــــادم 

ا وموضوعا عن الطلـب األصـلي المرجـو منـه الحكـم بصـحة ونفـاذ عقـد المكسب الطويل يختلف سبب
وأنـه طلـب ظـاهر الـبطالن .. األمـر الـذي يؤكـد عـدم قبـول الطلـب العـارض ) .. بفرض وجـوده(بيع 

 .وال يعيب الحكم المستأنف االلتفات عنه .. ال يستأهل ردا 
 
 
 
 



٤٧٨ 

 

 الدليل الثاني  

حيـث مل يسـبق أن (يـان حمـل التـداعي  علـي األعستأنفعدم انعقاد مثة حيازة للم

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

سـتأنف حديث إفك ال يواكب احلقيقة والواقع وخيالف املستندات وامللكيـة املسـجلة للم

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

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

 .يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة 

 .يازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية ويكسب غير المميز بالح -٣

وال تقوم الحيازة علي عمل يأتيه الشخص علي أنه مجرد أباحه أو عمل يتحمله الغيـر علـي  -٤
 . سبيل التسامح 

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

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

 ويف هذا الشأن استقرت أحكام حمكمة النقض املصرية علي أن 
المـقــرر عـلــي مـــا جـــري ـبــه قضـــاء محكمـــة اـلــنقض أـنــه يشـــترط ـفــي الحـيــازة المكســـبه لملكـيــة  

فعلي المستوفي لعناصره القانونية مـن ظهـور وهـدوء واسـتمرار بالتقادم الطويل أن يتوفر وضع اليد ال
بحـيــث ينـفــي عـنــه شـــبهه الـنــزاع والغـمــوض واإلبهـــام أو مظـنــة التســـامح وأن تقـتــرن هـــذه الحـيــازة بنـيــة 

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

 

 



٤٧٩ 

 

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

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

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

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

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

 .ملتزم بطاعته 

 هذا فضال 

��&Hو�"�z����i!:��#و��3�����אع����..��Tن�g)&ن�5-*�א��Fز�i!5���iو�5د8�U�M]�������
��א��..�Tو��:&ض��3�Q�Tم�������jK#��ذ��C�ق�&��.:���وTن�g)&ن�

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

 .قطعا في حق المستأنف 

 فهو 

ـلــم يســـيطر يومـــا واحـــدا ســـيطرة فعلـيــه عـلــي األعـيــان محـــل  

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

) هم أوالسـتأنف ضـدالم( أعيان التداعي بواسـطة خصـومه وزحي

 أو ســتأنفأو مــورثهم فلــيس مــن بــين هــؤالء مــن يــأتمر بــأمر الم

وـلـيس هـنـاك مــا يـلـزمهم ـبـذلك قانوـنـا حـيـث أن .. ملـتـزم بطاعـتـه 
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 ما هـو إال ورقـة ستأنف الذي يتشدق به الم-/-/-العقد المؤرخ 

 .وق ضوئية بال أصل ال ترتب التزاما وال تولد حق
 أضف إيل ذلك 

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

ومـا هـي إال محاولـة بائسـة  .. ومخالفة للقانون وما تواترت عليه أحكام المحاكم بمختلف درجاتهـا
سـبل المبتسـرة سـواء منه للنيل من ملكية المستأنف ضـدهم أوال علـي األعيـان محـل التـداعي بشـتى ال

 .كانت مشروعة أو غير مشروعة 

 فتارة يزعم 
 محــــرر بيـنـــه وـبـــين ـمـــورث المســــتأنف ضــــدهم أوال يمنحــــه عـلـــي -/-/-أن ثـمـــة عـقـــد ـمـــؤرخ  

 .خالف الحقيقة والقانون حق الملكية 

 وتارة أخري 
يـــة  عـــام ممـــا تكســـبه هـــذه الحيـــازة الملك٣٢يـــزعم بهتانـــا بأنـــه حـــائز ألعيـــان التـــداعي لقرابـــة  

 .بالتقادم الطويل ؟؟؟ 

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

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

 .الواقع وال سند لها باألوراق 

 ملا كان ذلك 

لـم يخـرج عـن سـياق الحقـائق أنفـة وحيث أن الحكـم المسـتأنف  

األمـــر اـلــذي .. اـلــذكر والتـفــت عـــن هـــذا المطـلــب الظـــاهر بطالـنــه 

 .يجعله جديرا بالتأييد لمواكبته صحيح الواقع وصريح القانون 
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 ا كان ذلك مل
ومــن جملــة مــا تقــدم يضــحي ظــاهرا وبحــق عــدم جديــة المســتأنف فــي اســتئنافه األصــلي وأن  

 مخالـفــة الـقــانون  ذـلــك أن مبناـهــاأســـبابه جـــاءت واهـيــة وعـــاجزه عـــن أن تـنــال ـمــن الحـكــم المسـتـــأنف
ـوقوامـهـا.. واالنحــراف بتفســيره وتأويـلـه عــن مرمــاه وعــن مــراد المشــرع مـنـه  ات  االفتراضــات والتخميـن

 المســتأنف مــن عندياتــه أتــي بهــاالتــي ال اصــل لهــا فــي األوراق وال أســاس لهــا مــن الصــحة والتــي 
 .محاوال بال سند الحصول علي ما ليس بحق له 

 وهو األمر 

الـذي يجـعـل ـهـذه األســباب القـائم عليـهـا ـهـذا االســتئناف األصــلي  

عـاجزة عـن النـيـل مـن الحكـم المســتأنف الـذي سـبق وتكـفـل بـالرد عـلـي 

 ستتبع رفض هذا االستئناف األصلي وهو ما ي..  ساقه المستأنف ما
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 بناء عليه 

 يلتمس املستأنف ضدهم أوال واملستأنفني فرعيا من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 . شكال -/-/-بقبول االستئناف الفرعي المقدمة الئحته قبل جلسة : أوال 

 وفي موضوع اإلستئناف الفرعي : انيا ث
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 مجــددا بعــدم والقضــاء) فــي البنــد أوال فقــط ( بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــي بــه -١
 ) .التقادم(سماع الدعوى لسقوط الحق في رفعها بمرور الزمان 

 تأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعــديل أســباب رفضــه للــدعوى المبتــدأة بمــا يتواكــب مــع مــا -٢
 .ستئناف الفرعي جاء بالئحة اال

 في االستئناف األصلي و :ثالثا 

برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع إلـــزام المســـتأنف أصـــليا بالمصـــروفات ومقابـــل أتعـــاب  
 .المحاماة عن درجتي التقاضي 

                                                                   وكيل المستأنف ضدهم أوال 
                                                          والمستأنفين فرعيا               

 
       المحامي           
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 املوقرة  .......... ستئنافيةلدي حمكمة دبي اال

 الدائرة املدنية االستئنافية 

 مذكرة متضمنة أسباب االستئناف 

 رقم             لسنة  

 

 قام من امل
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Office 1903, Downtown Dubai 
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  مصر00201004355555
 

 محـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض
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 املوضوع 
فـي الـدعوى .. الحكـم الصـادر مـن محكمـة دبـي االبتدائيـة المـوقرة تئناف مذكرة بأسـباب اسـ 

 :والقاضي منطوقه  -/-/-الصادر بتاريخ  .. ي كلي مدن....لسنة .... رقم 

 حكمت احملكمة حضوريا
 .برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

 الوقائع 
قــد أقــام الــدعوى المتبــداة ) المســتأنف حاليــا( فــي أن المــدعي تخلــص واقعــات النــزاع الماثــل 

  :نشد في ختامها الحكم.. لم كتاب محكمة الدرجة األولي بموجب الئحة دعوى أودعت ق
 تنفيــذ تجــاري فيمــا يخــص إجــراءات ....لســنة .... وقــف وبطــالن إجــراءات التنفيــذ رقــم : أوال 

وـمــا ..... ) ...( وكــذلك قطعــة األرض رقــم .....) ٤٤(الحجــز علــي قطعــة األرض رقــم 

 .يستتبعه من إجراءات تنفيذ واستحقاق المدعي لهما 

 وقطعـة ..... تنفيذ تجـاري علـي قطعـة األرض رقـم  ..... إلغاء الحجز الواقع بالتنفيذ رقم :ثانيا 

ألحقية المدعي لهما ، وألنهما عائـدتين بمقـدار النصـف شـيوعا للمـدعي .....األرض رقم 

 .عن طريق الهبة من المدعي ) المستأنف ضدها الثانية(عليها الثانية 

 تنفـيـذ تـجـاري فيـمـا يـخـص قطـعـة ....لســنة .... إـجـراءات التنفـيـذ رـقـم ٕوـقـف والـغـاء كاـفـة : ثالـثـا 

ٕأو وبيعـهــا والـغــاء كاـفــة اإلـجــراءات المتخـــذة ..... وقطـعــة األرض رـقــم .....األرض رـقــم 
بشـأنهما وذلـك لعاـئـدتهما للمـدعي والمـدعي عليـهـا الثانيـة شـيوعا وـعـن طريـق الهبـة ـمـن 

  .-/- ، -/-/-ملك للمدعي منذ تاريخ  حيث ثبت للمحكمة الموقرة أنها –قبل المدعي 

 . إلزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة :رابعا 

 وكان املستأنف قد تساند يف طلباته املذكورة 

 إيل صحيح القول 
والصــادر عــن جهــة اإلدارة الحكوميــة .....  تحــت رقــم -/-/- بأنــه بموجــب العقــد المــؤرخ 

 "حكومــة دبــي  – دائــرة األراضــي واألمــالك" وهــي الجهــة المعنيــة بــذلك .. دبــي المختصــة بإمــارة 
قـد آلـت إلـي المـسـتأنف ..... والـذي ثبـت مـن خاللـه أن ملكيـة قطعـة األرض رقـم  الواقعـة بمنطقـة 

 درهــم ٢,١٦٦,٣٠٠وذـلـك لـقـاء مبـلـغ ـقـدره ) ع.م.ش( ـمـن شــركة أعـمـار العقارـيـة ـعـن طرـيـق الـشـراء
ثـم آل النصـف مـن قطعـة األرض هـذه ) .. ستون ألف وستمائة وثالثة درهممليونين ومائه وستة و(
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.....  مــن المســتأنف بموجــب العقــد رقــم باهلبــة / ..... إلــي المســتأنف ضــدها الثانيــة الســيدة
  .-/-/-والمؤرخ 

 هذا من ناحية 
....... وـمـــن ناحـيـــة أخــــري ـفـــإن المســــتأنف يمتـلـــك قطعــــة األرض رـقـــم     الواقـعـــة بمنطـقـــة  

 –دائـــرة األراضـــي األمـــالك " ثابـــت كـــذلك مـــن ســـند الملكيـــة الصـــادر عـــن جهـــة اإلدارة المعنيـــة وال

 إلـي المسـتأنف ضـدها الثانيـة باهلبةكمـا آل النصـف منـه .. عن طريق الشراء أيضا " حكومة دبي
 / ..... .السيدة 

 ا األويل والثانية مأما بشأن املستأـنف ضده
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 كما أسفرت 
تلك العالقة عن نشوء العديد من النزاعات بـين الطـرفين مـا بـين دعـاوى عماليـة وتجاريـة 

 تجــاري كـلـي واـلـذي بموجـبـه تحصــلت الشــركة .....والـتـي ـكـان ـمـن ضــمنها الـنـزاع التجــاري رـقـم 

 .....دها األولي علي حكم نهائي بات واجب النفاذ وذلك بموجـب ملـف التنفيـذ رقـم المستأنف ض

 فـي مـلـف التنفـيـذ الـمـذكور ...../ وذـلـك ـبـإلزام المسـتأنف ضــدها الثانـيـة الـسـيدة .. تنفيـذ تـجـاري 

 .أعاله بأداء المبلغ المنفذ به لصالح الشركة المستأنف ضدها األولي 

  -/-/-وبتاريخ 
أمــر علــي عريضــة "  دبــي –..... شــركة  "  المســتأنف ضــدها األولــياستصــدرت الشــركة 

والــذي ال عالقــة لــه " وهــو مــن الغيــر "  علــي أمــوال وعقــارات المســتأنف بتوقيــع الحجــز التحفظــي
" ـهــذه العـقــارات عاـئــدة للمنـفــذ ضـــدها وذـلــك عـلــي ســـند ـمــن الـقــول ـبــأن .. بملــف التنفـيــذ الـمــذكور 

ـة  ـدار النصــف مــع المســتأنف لــك قطعتــي األرض كونهــا تمت" المســتأنف ضــدها الثانـي مشــاعا بمـق

حجـــز تحفظـــي تجـــاري وذـلــك فـــي ..... بموجـــب الحجـــز التحفظـــي رـقــم .. وذـلــك بالمخالفـــة للـقــانون 



٤٨٦ 

 

وقــد تضــمن هــذا األمــر الحجــز علــي  درهــم ، ٣١,٣٨٠,٠٨٣,٠٠٠حــدود المبلــغ المنفــذ بــه وقــدره 

وهمـا  .. قـا للثابـت مـن الواقـع والقـانونعقارات ال يجوز بحال من األحوال إيقاع الحجز عليهـا وف
 .قطعتي األرض رقم   الواقعة بمنطقة تالل اإلمارات و  الواقعة بمنطقة 

 -/-/-وبتاريخ 
بضـم ملـف الحجـز تنفيذ تجاري القـرار .....  بملف التنفيذ رقم أصدر قاضي التنفيذ المحترم 

" ٕـيـذي واعــالن المنـفـذ ضــدها التحفظــي المــذكور واألـمـر بتحوـيـل الحجــز التحفظــي إـلـي حجــز تنف

 أصــدر الســيد قاضــي التنفـيــذ -/-/-كمــا وأنــه بتــاريخ  .. بهــذا األـمــر" المســتأنف ضــدها الثانيــة 
ــرة األراضـــي واألمـــالكالمحـتــرم القـــرار  ــة داـئ  لتقـــدير ثمـــن العقـــارات المحجـــوز عليهـــا وذلـــك بمخاطـب

 .بالمخالفة للواقع ولصحيح القانون 

نف كونه من أصحاب كل ذلك دون علم وإعالن املستأ

احلقوق املقيدة علـي العقـارات احملجـوزة ومالكـا هلـا 

مبقدار النصف مشاعا مـع املسـتأنف ضـدها الثانيـة 

 .وصاحب مصلحة كما اقر بذلك احلكم الطعني 

Tن�HQ�¨��5!א_א'�g�;�-�=��2א»�ذw%�E�����5$�¦���..�و��������2���E�Qא	������������
�������P��DY�5-א�א�C~��g,&�-	א[,ض�א��O��..���������������p�=!wא���ذ���L����Dن�T�YQ����#ن�������:�

�#����E����Eد���Eא����������9S�"�#�2�/�S.....א�-U�M!������א���K&ن����ن�T%��م�א����&�6,��������2�%
����������u+�����5א���������	وא�E+�����5א[و�����������	א��وא���-�����3#��S�L�G���x�M..�א�(��!�

�������V�	א�O��P�DYא��78Y�,�/��iא�&א,د�'��w����..و,א���"�#����q�_���5د,_�א��B!,�א	��د����Mو#
وא	$���&�Mא���-������p��F�Mوא���-��H�"��#������p�7���D�M!א_���HQ!א_א'�א���;���-������Iא���;���-�

%9�����#"�%!=T�Gو��$���.....,�2%��Y�M-وא��-�;�g�.�

 وحيث كان ما تقدم 
ــوت   أحقـيــة المســـتأنف فـــي طلباـتــه وقـيــام األدـلــة القانونـيــة والمســـتندية والفنـيــة علـــي وـبــرغم ثـب

عدم أحقية الشركة المستأنف ضـدها األولـي فيمـا اتخذتـه مـن إجـراءات وأوردت رغم ثبوت وب.. ذلك 
 .علي غير سند من واقع أو قانون دفاعها 
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�������3:(��,���/g����H,ول�دT����:(~�����&H¾�א	���������$�א�������K�
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 ملا كان ذلك 

Qذ���K��D!א_�א���BK_�א�w$������..�و���ن�א�9�w��>���uن���5-א�א���BK_�و���;����������K&ن�������
���������������������������U���%����T���:��،���Hو�"�#�!u�T�E����K�wg�L��wSTن�و&��Kא�����S���T5!א������l�=

��ع��א�K/&,�א	�L�Cwא�����Gوא�;��د��LאY��DYل�����9�B"�א@9�Sل���K&ق�א���������������..
و5-א�����#��=$�5�G-א�אF)�2א	w$&ن������GH&��=��Iא��/������Q�Mو���8�q�Qو�5&�#������������������������
�������E��Q��ذ��Lא�����#�CV�	א�O��P�DYא�p=!w�������"$wא��M&D��<��#������	א��$#���

���gא��z�D]א:�

 أسباب االستئناف 

  السبب األول

قانون وخمالفتـه خمالفـات جسـيمة علـي احلكم الطعني جاء معيبا باخلطأ يف تطبيق ال

 .حنو جيعله جديرا باإللغاء تصويبا وتصحيحا 

�����pא���K&ن�=�T�E���Eg�������������i,&<�"#�!u..���א=wg�L��w|א�Gن������..���;�����3�#
��������������Y����&��%�i���%د�&Hو�E������و�א���T�iد&H&#����&��%�i���%د�&Hن����)�,�و&(gن�و&��Kא�

���pא����K&ن�����و#�T���3=��..�وH&د��������wg�L���w|א���B�..������E��������&��%�i����%�p��wن���&�(gو
�������������w|א�i,&�<��37�#-א��و�،���E���pא�&א%$w�g�i���%�p�wg���T��3����pو�,w�g�Y��وא%$

..�وg)�&ن����ن�=�r�Kא��g�L�..���������������B#�������&��%���/��*{��;g��������wS�L�E�+�Kو=�Cא����K&ن�����
��������2�(F9ن�א�w��i,&<���-���3�#ن���������������وא���..�و&�(=ن�����E�&���%ط���)���2(F����p��$�g���%�¦

����������������������%,&��2(F����p��$�g���%���3و�=&(g�Lن�&���Kא���xj�Uא���¬����K�א��E������P�5�"#�,�<
��א	/�,�iوST}א��5�Eg�=��K-א�א�$�9�w��i,&�<�L�Gن�����������������Pא���r�%&g�"#�&�¡ن������&�(#

�2(Fא�L�i!V�#�'א_א!HQ�..Tא|/&م����.و��L�23��uJא|/&#��#�p�$�=��:�uא[#!�����5
�
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ـهـذا ونـظـرا خلـطـورة ـهـذا العـيـب فـقـد جعـلـه 

 املشرع يف صدارة األسباب املوجبة إللغاء احلكم 
وبتطبـيـق مــا تقــدم جميعــه علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء أـنـه جــاء .. ومــن ـثـم  

 :موصوما بعيب الخطأ في تطبيق القانون من عدة أوجه نوضحها فيما يلي 

 ألول الوجه ا

احلكم املستأنف أخطأ يف تطبيق القانون حينما مل يفطن إيل أن تنفيذ احلكـم املطعـون 

" الغـري " أضـرار جسـيمة باملسـتأنف ال ميكـن تـداركها كونـه مـن عليه فيه سيرتتب 

ذلك أنه بتنفيذ هـذا ..  تنفيذ جتاري .....والذي ال عالقة له مبلف التنفيذ املذكور رقم 

ركة املستأنف ضدها األويل قـد حتصـلت علـي مسـتحقاتها للمبلـغ القضاء ستكون الش

املنفذ به دومنا وجه حق مـن املسـتأنف الـذي ال عالقـة لـه بالتنفيـذ املـذكور وهـو مـا 

 .سيلحق باملستأنف خسائر ال قبل له بها 

 بداية 

  من قانون املعامالت املدنية علي أن ٤٢فقد نصت املادة 
 .ال ضرر وال ضرار  -١

 .ل الضرر يزا -٢

 .الضرر ال يزال بمثله  -٣

  من ذات القانون علي أن ٤٤كما نصت املادة 
 "  .درء المفاسد أولي من جلب المنافع "  

  من القانون ذاته بأن ١٠٦كما أكدت املادة 
 .يجب الضمان علي من استعمل حقه استعماال غير مشروع  -١
 .ويكون استعمال الحق في مشروع  -٢

 إذا توافر قصد التعدي  –أ 

مخالفــة ألحكــام الشــريعة  التــي أريــد تحقيقهــا مــن هــذا االســتعمال المصــالح إذا كانــت -ب

 .اإلسالمية أو القانون أو النظام العام أو اآلداب 

 .إذا كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب اآلخرين من ضرر  –ج 
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 .العرف والعادة عليه  ما جري  إذا تجاوز–د 

 حكام التمييز علي أن ويف هذا املقام استقرت أ
مـــن قـــانون المعـــامالت ) ١٠٦( أن مـــؤدي ـنــص المـــادة –المـقــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة  
أن المشرع قد وضع مبدأ وجوب الضمان علي من استعمل حقه استعماال غير مشـروع  –المدنية 

، وـحــدد مـعــايير أربـعــة لالســـتعمال غـيــر المشـــروع للـحــق بـمــا يصـــدق علـيــه وصـــف التعســـف ، 

وتسـتخلص هـذه النيـة مـن انتفـاء كـل مقصـود بـه اإلضـرار بـالغير أن يكون استعمال الحق : أولهما 
مصلحة لدي صـاحب الشـأن فـي اسـتعمال الحـق اسـتعماال يلحـق الضـرر بـالغير متـي كـان صـاحب 

 أن يكـون اسـتعمال الحـق بغـرض تحقيـق مصـلحة غيـر مشـروعة  :والثـانيالحق علي بينه من ذلك 
ي اســتعمال تحقـيـق مصــالح قليـلـة األهمـيـة ال تتناســب مــا يصــيب الغـيـر مــن  أن يترـتـب عـلـ:والثاـلـث 
 . أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جري به العرف والعادة بين الناس  :والرابع ضرر 

 ) مدني٢٠١٠ لسنة ١١٢ الطعن رقم ٣١/١٠/٢٠١٠محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

�����;��-���و��ن�א����T�>��uو�P"���ن�#"���pא������w	א�E+���5א[و�������	א���!)�
�T�YQ�M,��N�-��;�gن�א��D$:�ل�א[���i{�S-א�א�������Y�p�F.....א�C~�2(F#����א���;��-�,������2�%
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���E��������lFא�r���%&g�L����3��K�T�E�����E+�����5א[و�����������	א��א�����#��"�Q>��!א,�א�(��!�
���pא��/���#��rא	��������������"�#(�������"�%w$¦�א[,ض�א���u<����8=���3و#�)������3:��������������

�����u;-�+���5"�+���5א��	&,�"�א�-	א���;�-�א���I)��D�9��(�Kوא��r%ن�#"�א�&א&�.�

 وتأكيدا علي مجلة ما تقدم 

 فإن عدالة احملكمة االبتدائية املطعون يف حكمها ذاتها جزمت بأن 

 �"������������E���	ن�אT��3gو,אق�א���&�6و#�����אT�"#��#������"�א	���������"�و����Tن�א�
��و�E5א	�;-�+��L��5#����א���;��-�,������������2�%���u��3א�����E��	א�r#א�(�&ع��E��.....��-��;�g�

K��M,���N���,وא�/���د����zوא	����و>��;��و#$��������/���7;��D]������3���*&���	א[,ض�א�¦��$w
��������������3����E���:������א	:�&���/Fא�E����M,��K$א����lFא�r��%&���-��;�א���E+�%�,3:��%!א��)�
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��������iد�	ن�אTو��:�DYא�(�&ع��E����(�#�E%�9#�$'�א	�����%�������������w�T#"�%��&ن�א	����١١٥٨
������������������C8��D&ن�=��-�#�"�א�T�L�pFא�(�&ع�א�E����=!U�C(ن��T�E���>/������pF5-א�א

�¨j)	ل�א�	א�Â;���#.�"�

ــة  ــلحة قائـم ــود مـص ــي وـج ــد عـل أي أن التأكـي

ومشروعة للمستأنف اسـتنادا إيل ملكيتـه علـي 

 .ثابتة من واقع األوراق واملستندات .. الشيوع 
ـاع المســتأنفـلـيس فـقـط عـبـار  ـة أـكـدتها محكمــة الحـكـم الطعــين .. ة عــن دـف  ـبـل هــو حقيـق
ومع ذلـك لـم تفطـن أن مـا قررتـه سـيرتب أضـرارا جسـمية بالمسـتأنف ال يمكـن تـداركها كونـه .. ذاتها 

وهـو .. تنفيـذ تجـاري ..... مالكا علـي الشـيوع ومـن الغيـر والـذي ال تربطـه عالقـة بملـف التنفيـذ رقـم 
 وهـو قـرار السـيد ى حينمـا لـم يلغـي القـرار المقـام بشـأنه الـدعود خـالف القـانونقـما يقطع بأن الحكم 

 . قاضي التنفيذ

 الوجه الثاني 

يل ثبوت بطالن القرار الصادر إاحلكم الطعني خالف صحيح القانون حينما مل يفطن 

من قاضي التنفيذ بتوقيع احلجز على قطعتي األرض املذكورتني مبلف التنفيذ 

 إبتداءا حمل االستئناف املاثل ىفيذ جتاري واملقام بشأنه الدعو تن.....رقم 
ً

فالثابت .. 

ه القانون مسرالذي طريق الصحيح  التتنكبأن الشركة املستأنف ضدها األويل قد 

لثبوت عدم إعالن املستأنف مبحضر احلجز التنفيذي واملستأنف ضدها الثانية ووفقا 
ً

 .طالبة التنفيذ إلقرار الشركة املستأنف ضدها الثانية 

 بداية

�i,�U@א�,�NQ�2��H��wS�>(g,א��%�E+���5א[و�������	א����T�Eن�א�(!�
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 وذلك على الرغم من وضوح 

  من قانون اإلجراءات املدنية٢٩٤نص املادة 
 : والتي قررت 

 ل المدين والحائز والكفيبإعالن كل من من الحجز يقوم مندوب التنفيذ خالل سبعة أيام .١

 .بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله العيني 
 أصحاب الحقوق المقيدة لي الدائنينإبإعالن هذا المحضر كما يقوم في الميعاد ذاته  .٢

في اإلجراءات ًليهم في المادة السابقة ويصبح هؤالء الدائنون بمجرد إعالنهم طرفا إالمشار 
ين ويكون اإلعالن عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم جزكحا

 .يكن قد انقضي على الوفاة أكثر من ستة أشهر 
سبعة أيام فقط وهو الميعاد الحتمي والوجوبي الذي يمكن للمنفذ بإعالن محضر الحجز 

 الشركة المستأنف ضدها األولي والثابت لعدالة وهو ما لم تلتزم به .. من تاريخ إيقاع الحجز
  .الهيئة الموقرة

وبرغم ثبوت خطأ الشركة المستأنف ضدها األولي الجسـيم فـي .. هذا 

..        ًهــذا الشــأن وـبـدال مــن أن تعمــل محكمــة أول درجــة عـلـى تصــويبه 

الـقـانون ـبـرفض لصــريح ـفـي الخطــأ وـقـررت بالمخالـفـة انســاقت خلـفـه 

  .ىالدعو

 بأن مدة اإلعالن ةحصرا من قانون اإلجراءات المدنية تقرر ٢٩٤ن نص المادة رغم أ
 .خالل سبعة أيام من الحجز 

 ومن ثم تتضح
ٕواعالن  بين إيقاع الحجز ٢٩٤ بقانون اإلجراءات المدنية بالمادة أن المدة البينية المحددة

 . األولي  وهو ما لم تلتزم الشركة المستأنف ضدهاهي سبعة أيام فقط.. محضرة 



٤٩٢ 

 

 بالضرورة نحو بطالن إجراءات الحجز الواقع من الشركة المستأنف ساألمر الذي يسل 
 .ً القانون وعلى خالف المواعيد المقررة قانونا هإليقاعه بغير الطريق الذي رسم.. ًضدها شكال 

 هذا من ناحية
ها صحيح ومن قبلة الشركة المستأنف ضد(فقد خالف الحكم الطعين .. ومن ناحية أخري 

د بقانون ارحيث لم يكتف بعدم احترام الميعاد القانوني الو.. القانون والقواعد اإلجرائية العامة 
 مةاًبل خالف أيضا مما ورد بالقواعد اإلجرائية الع..  منه ٢٩٤اإلجراءات المدنية بالمادة 

ًوهذا أيضا ما .. ة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية وما أقرته أحكام التمييز الموقر
 ) .يعيب بالخطأ الجسيم في تطبيق القانون

ذلك أنه ووفقا ملا قررته حمكمة متييز دبي املوقرة 
ً

 :- 
الدفع ببطالن إعالن األوراق القضائية ومنها الدفع ببطالن إعالن الحكم أن المقرر أن 

علق بالنظام العام وال  وال يتمقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به ىواإلعالن بصحيفة الدعو
و اإلعالن أيجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدي صحة اإلعالن بالحكم 

 ما لم يتمسك صاحب الشأن به فإن تخلف عن المثول أمام المحكمة مصدرة ىبصحيفة الدعو
ستئناف فإنه يحق له التمسك بهذا البطالن ألول مرة أمام محكمة االالحكم بمثابة الحضوري قبلة 

ه في صحيفة االستئناف أو في المذكرة الشارحة التي يقدمها في الجلسة األولي نضمتشريطة أن 
 .ال سقط الحق في التمسك بالبطالن ٕالنظر استئنافه و

 )٨/٣/٢٠١١ تجاري جلسة – ٢١/٢٠١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
مراعاتها ومراعاة  الماثل والتي يجب وكان الثابت أن اإلجراءات المطبقة على النزاع

 تنفيذ تجاري والذي صدر من خالله قرار الحجز على .....مواعيدها القانونية في ملف التنفيذ رقم 
 ها باطل وذلك لثبوت أن الشركة المستأنف ضدهاعجمي.. حقين للمستأنف تقطعتي األرض المس

حة مشروعه ًمالكا على الشيوع وصاحب مصلقد أخلت بعدم قيامها بإعالن المستأنف كونه 

 لما قرره الحكم الطعين سواء بقرار الحجز التنفيذي الواقع على قطعتي األرض الموصوفتين وقائمة
 أوجب المشرع إعالنه في خالل سبعة أيام من تاريخ الحجزأو بمحضر الحجز التنفيذي والذي 
 .بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله 
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 إال أن الثابت
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 وهذا هو الشاهد الثالث
المنفذ "  على عدم تنفيذ إعالن محضر الحجز للمستأنف ضدها الثانية والذي يؤكد وبحق

كونه صاحب مصلحة قائمة ومشروعه كما هو الثابت من واقع وكذلك المستأنف " .. ضدها 

وعلى الرغم من أن ذات العنوان الوارد  .. األوراق والمستندات ومن صلب الحكم الطعين ذاته
 من الشركة طالبة التنفيذ هو ذات عنوان ومحل إقامة ومسكن ً المقامة إبتداءاىعلى الئحة الدعو

ٕوانما جاء هذا ..  اآلن لم يتغير ىوكذلك المستأنف وحت" المستأنف ضدها الثانية " المنفذ ضدها 
 .. إليهام المحكمة الموقرة بتعذر إعالن المنفذ ضدهاالطلب من الشركة المستأنف ضدها 

 اإلتباع في التنفيذ والخاصة بإجراءات ةجراءات القانونية الواجبولتداول ما فاتها من القيام باإل
نتيجة تقاعسها وإللحاق الضرر بالمستأنف ضدها الثانية .. التنفيذ التي أوجبها المشرع صراحة 

  ....../ السيدة 

 يل ذلكإأضف 
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  -/-/-وبتاريخ 
 :ة جاء قرار السيد قاضي التنفيذ الموقر صراح 
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 وهو ما يؤكد وحبق 
ـذ وعــدم إعــالند قاضــي التنفـيـذ عـلـي أنــه بقــرار الســي   كــال مــن يثـبـت بطــالن إجــراءات التنفـي

وثبوت تنكـب الشـركة .. المنفذ ضدها والمستأنف إعالنا قانونيا صحيحا كما أوجبه المشرع في ذلك 
 .المستأنف ضدها في إجراءاتها إضرارا بمصالح المنفذ ضدها والغير 

 بل واألغرب من ذلك 
-/- األخيـر بيـومين وتحديـدا بتـاريخ ها بعد صدور القرارأن تقدمت الشركة المستأنف ضد

دون مراعــاة ألي إجــراءات خاصــة بــإعالن  " تثمــين العقــارات المحجــوز عليهــا"  بطلــب مفــاده -/
بـل األعجـب .. المنفذ ضدها والغير بمحضر الحجز ضـاربة بقـرارات قاضـي التنفيـذ عـرض الحـائط 

نـه ـبـبطالن إجـراءات التنفيـذ وـعـدم تمـام اإلـعـالن رغـم تيقمـن ذلـك أن يصـدر السـيد قاضــي التنفيـذ 

 حســــب صــــرح بتثـمـــين العقـــار واـلـــذي أوجبـــه المشـــرع ـفـــي ذلـــك بـــأن بالشـــكل الـقـــانوني الصـــحيح
 .اإلجراءات 

 ثم تعود 
 إلي السيد قاضـي التنفيـذ المـوقر  -/-/-الشركة المستأنف ضدها متقدمه بطلب أخر بتاريخ  

 . "بطلب إعالن محضر الحجز باإلرشاد "
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 واألسئلة التي تطرح نفسها هنا 

 .ما هو العنوان الذي تريد أن ترشد عنه الشركة طالبة التنفيذ؟؟ -

 .وكيف اإلعالن باإلرشاد بعد اإلعالن بالنشر ؟؟ -

ٕ  واذا كانت طالبة التنفيذ علي دراية بعنـوان المنفـذ ضـدها فلمـاذا لـم -
 . ؟؟تقم باإلعالن بالطريق الصحيح الذي رسمه القانون في ذلك

 فإن السيد قاضي التنفيذ الموقر يصدر قراره .. واستكماال لمزيد من بطالن إجراءات التنفيذ 
  " .يصرح بإعالن محضر الحجز باإلرشاد" 

 دة هوثم تعود الشركة املستأنف ضدها لسريتها املع
 ومقـره  بطلـب إعـالن محضـر الحجـز بطريـق النشـر-/-/-تقـدمت بطلـب آخـر مـؤرخ بأن 
 أي بعــد -/-/-بأنــه بــإجراء التحــري عــن المنفــذ ضــدها وجــدت خــارج الدولــة مــن تــاريخ مــن خاللــه 

والـذي كـان مـن  .. خمسـة أيـام كاملـة أي خـالل األجـل القـانونيتوقيع الحجـز التنفيـذي بمـا يقـارب 
اليسير إعالنها خالله حتى تستطيع الـدفع بـبطالن توقيـع الحجـز التنفيـذي علـي مـا ال يحـوز الحجـز 

 .باالستئناف الماثل " المستأنف " لغير عليه هي وا

 الثابت اخلامس واألهم 
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 وإلثبات ذلك 
تقـدمت المسـتأنف ضـدها الثانيـة بصـفتها لعدالة محكمـة أول درجـة المـوقرة الطعـين حكمهـا  

 بــاب المرافعــةفــتح  فــي ملــف التنفيــذ المــذكور إلــي عدالــة محكمــة أول درجــة طالبــة المنفــذ ضــدها
 بموجــب طلـبـا مســببا وفـقـا لصــحيح الـقـانون ومرفـقـا ـبـه حافظــة مســتندات طوـيـت عـلـي -/-/-بـتـاريخ 

وهــو الطلــب " الطلــب المقــدم مــن الشــركة المســتأنف ضــدها والــذي تقــدمت بــه للســيد قاضــي التنفيــذ 
 .وذلك إلثبات بطالن إقرار الشركة المستأنف ضدها بهذا البطالن " .. السالف بيانه 

 إال أن 
أصدرت عدالة المحكمة االبتدائية الطعين حكمها والمستأنف بهـذا االسـتئناف الماثـل قـرارا   

وبرفض الطلب وهو ما شاب أيضا الحكم المطعون فيه بالعيب في الخطـأ فـي تطبيـق " ��@,��ق��"

 .القانون كونه التفت عن جميع ما سبق سرده 

 واقع الطلب وبالعودة إيل ثبوت اإلقرارات القضائية من 

 املقدم من الشركة املستأنف ضدها يف ملف التنفيذ املذكور 
 :علي النحو التالي ..... نجدها أنها جاءت جازمة لبطالن إجراءات التنفيذ رقم  

 اإلقرار األول 
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 اإلقرار الثاني 
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 فكيف لها أنها تفاجئت بعنوان المنفذ ضدها ؟
 ومما سبق مجيعه يتضح وجبالء تام 

تنفيـذ تجـاري وخاصـة فيمـا يخـص القـرار المسـتأنف .....  رقـم بطالن جميع إجراءات التنفيذ 
.. محـل الـقـرار المســتأنف  بتوقـيـع الحـجـز عـلـي قطعـتـي األرض الموصــوفتين.. باالسـتئناف الماـثـل 

 كمـا إعالنـا قانونيـا صـحيحا" المسـتأنف ضـدها الثانيـة " وذلك لثبـوت عـدم إعـالن المنفـذ ضـدها 
حدده المشرع صراحة ووفقا لإلجراءات المتبعة فـي ذلـك بـأن يـتم إعـالن محضـر الحجـز للمـدين فـي 

 .ب التنفيذ خالل سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز بعد التأشير عليه وذلك مع مندو

 ملا كان ذلك 
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 الوجه الثالث  

احلكم املستأنف تناقض مع نفسه تناقضا يبطله تعارض
ً

سقطت أسبابه بعضها أ وت

البعض حبيث ال يبقي منها ما حيمل احلكم الطعني وال يستطيع املطلع على هـذا 

 . ليهإ مقصود احملكمة وما هو الذي اطمأنت احلكم أن يعرف

 أن على الشأن هذا يف املوقرة التمييز أحكام استقرت حيث

 هو ما تتماحي به االسباب ويعارض أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطلهمن المقرر 
وال يمكن معه فهم األساس الذي ، ل الحكم عليه حمًبعضهما بعضا بحيث ال يبقي بعدها ما يمكن 

 .أقام عليه قضاءه 
 )٧/١٢/٢٠١٠ جلسة ٢٠١٠ لسنة ٩٠ ، ٢٠١٠ لسنة ١١٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن
 وأن التناقض الذي يعيب الحكم ًال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسهمن المقرر بأنه 

ال يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم  به ذات أسبابه ويعارض بعضها بحيث يويبطله هو ما تتماح

 . الذي أقام قضاءه عليه  يمكن معه فهم األساسعليه وال
 )٢٥/٩/٢٠١١ جلسة – مدني ٢٠١١ لسنة ١٩٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 النزاع من ظاهر تبين صحيح واقعات من خالل مدونات الحكم الطعين أنه وكان الثابت

 قطعتي وقعت الحجز علىأولي  الشركة المستأنف ضدها األًوقرر محصال إياها أن.. األوراق 
 في ذمة المستأنف ضدها ةترصدم) ليس للمستأنف عالقة بها(ًاألرض الموصفتين وفاءا لمديونية 

وحيث أقام المستأنف دعواه محل االستئناف الماثل على سند من أنه المالك وعلى .. الثانية 
وأنه صاحب مصلحة قائمة .. الشيوع لهاتين قطعتي األرض مع المستأنف ضدها الثانية 

وعه كونه مالك ومن الغير الذي ال تربطه ثمة عالقة من قريب أو بعيد بملف التنفيذ ومشر
 .المذكور 

 لذلك انتهي احلكم املستأنف
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وهذا ما أقر به احلكم الطعني أيضا
ً

 
لما أقرت به وسردته (ً أن تصدر حكمها وفقا ومن ثم كان يتوجب على محكمة أول درجة

شيوع وصاحب مصلحة ًمالكا على الفي أسبابها من وجوب دفع الضرر عن المستأنف كونه 

وبوقف تنفيذ القرار الصادر من قاضي التنفيذ .. ً موضوعا ىبقبول الدعو .. )قائمة ومشروعه

 .والصادر بتوقيع الحجز التنفيذي على ما يملكه ٕوالغاؤه 

 إال أن احلكم الطعني قد تناقض مع نفسه

وبرغم ما قرره سلفا إال أنه عاد
ً

 
لمستأنف ضدها الثانية من  اي ألت الملكية عن طريق التةاستظهار حقيقة الهبليقرر بأن 

وأنه كون العالقة الزوجية  .. ينبغي إثبات اشتراط عدم جواز الحجز عليهاقبل المستأنف وأنه كان 
بما يجوز  .. ةالقائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها الثانية فإنه ال يجوز الرجوع في هذه الهب

 .إيقاع الحجز على قطعتي األرض 

 وال شك أن ذلك ميثل عني التناقض الذي يبطل احلكم ويعيبه
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 الوجه الرابع   

احلكم املستأنف أقـر بـبطالن القـرار الصـادر مـن قاضـي التنفيـذ ملـف التنفيـذ 

وذلك بإيقاعه احلجز التنفيذي على عقار مملـوك للغـري ال .. تنفيذ جتاري ..... رقم 

 .. مالك على الشيوع وصاحب مصلحة قائمة ومشروعه عالقة له بالتنفيذ وكونه

 جتدر اإلشارة .. بداية 
هو السيد قاضي التنفيذ ..  تنفيذ تجاري ..... رقم مصدر القرار الصادر في التنفيذلي أن إ

ٕ وان كان ىال يجوز إيقاع الحجز على مال مملوك للغير حتلي أنه إالمحترم والذي لم يفطن 
  .ًمشاعا مع المنفذ ضده

ق عليه ما أورده الحكم المستأنف ذاته من أنه المستأنف هو مالك على بوهو الذي ينط
لنصف مساحتي قطعتي " المستأنف ضدها الثانية " الشيوع بحق النصف مع المنفذ ضدها 

 الذي قد دفع الضرر تتمثل في ىوأنه صاحب مصلحة قائمة ومشروعه في رفع الدعو.. األرض 
 .والذي قد يستطيل لباقي ملكه على الشيوع .. التنفيذ يلحق به من جراء هذا 

 وهو ما يعني
 الصادر بشأن توقيع الحجز التنفيذي على قطعتي األرض بطالن قرارات قاضي التنفيذ

 . مع المستأنف ضدها الثانية ًوالعائد ملكيتهما للمستأنف مشاعا بحق النصفالموصوفتين 
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 أنوهو ما أقر به احلكم الطعني يف هذا الش
المستأنف "  ومستنداتها أن المدعي ىحه بأن البين من أوراق الدعوارصاقر وذلك حينما 

وهى المنفذ ضدها في ملف " المستأنف ضدها الثانية  " مالك على الشيوع مع المدعي عليها" 
 عنهما والصادر بشأنهما قرار قاضي التنفيذ ه تنفيذ تجاري لقطعتي األرض المنو.....التنفيذ رقم 

" المستأنف ضدها الثانية " توقيع الحجز العقاري علي الحصة المملوكة للمدعي عليها الثانية ب
ومن ثم  .. ًوالذي لم يكن المدعي طرفا فيه وال في الخصومة الصادر فيها الحكم محل التنفيذ

وهو المالك على الشيوع لنصف مساحتي قطعتي .. و من الغير بالنسبة لطرفي التنفيذ فه

 .األرض 

ً عقال ومنطقا ومع الوضع في االعتبار ما ثبت بالحكم الطعين ذاته وحيث أنه عن الثابت ً
ًملف التنفيذ المذكور يتأكد يقينا أن ذات األوراق المعروضة على قاضي التنفيذ في عة أنه بمطال

هي ذاتها ما كانت معروضة على عدالة محكمة أول ..  تنفيذ تجاري .....ملف التنفيذ رقم 
 بذات العيوب وأنها ال تستظهر حقيقة األمر وأن الملكية ثابتة في ةمعيبوبالتالي تكون  .. درجة

لي إحق المستأنف على الشيوع وأنه صاحب مصلحة مشروعه في درء الضرر الذي قد يستطيل 

 .ملكه وماله 

وهو ما يستتبع لزوما
ً

 
 المستأنف رغم ىفض دعو حينما صدر برًومخالفا للقانون.. ًجاء معيبا أن الحكم الطعين 

ثبوت دفاعه وبطالن قرارات التنفيذ الصادرة بإيقاع الحجز على ملكه على الشيوع مع المستأنف 
 .ضدها الثانية 

 ملا كان ذلك
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 الوجه اخلامس   

وحيث أنه ملن املقرر قانونا أن الطعن بطريـق االسـتئناف ينقـل موضـوع الـدعو
ً

 ى

يل حمكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشـتمل عليـه ومـا إاملبتدأ 

 .متسك به املستأنف أمام حمكمة الدرجة األويل 

  ما قررته حمكمة التمييز املوقرة حينما قضت بأن وهذا عني
 – أنه يترتب علي رفع االستئناف – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من المقرر

ٕلي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه إ –في حدود طلبات المستأنف 
 مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية  فيه بقضاءحكمهاول قله ودفوع وأوجه دفاع لتدمن أ

ًوالقانونية على السواء ويتعين عليها تسبيب كلمها تسبيبا كافيا يمكن محكمة التمييز من بسط  ً
ًرقابتها عليه فإن هي قصرت في ذلك وأبدت أسبابا تصفية مجمله أو متناقضة بما يعجز محكمة 

 .ًكون مشوبا يعيب القصور في التسبيب التمييز عن التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم ي
 )٢٠/٩/٢٠١١ جلسة – ٢٠١١ لسنة ١٥٢الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 أن المستأنف حينما أقام دعواه المبتدأ أمام عدالة محكمة أول درجة إعتكز وكان الثابت

ذ  محل التنفي واألسانيد المؤكدة على استحقاقه لقطعتي األرضةلداألسباب واألعلى العديد من 
ثمة تعدي على حقوق المستأنف ٕووقف والغاء قرارات السيد قاضي التنفيذ في هذا الشأن وأن 

  -:ما يلي دلة ومن ضمن هذه األسانيد واأل.. يستغيث بعدالة المحكمة الموقرة دفعه عنه 
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 السند األول 

قرار الشركة املستأنف ضدها بانعدام السند القانوني أو الواقعي للطلب إ

وهذا باالعرتاف مبلكية املستأنف على ) الصادر فيه قرار قاضي التنفيذ(قدم منها امل

وذلك مبا يهدر أهم شروط قبول .. الشيوع حبق النصف مع املستأنف ضدها الثانية 

الطلب وهي أن يكون املال املراد إيقاع احلجز عليه مملوكا وعائدا للمنفذ ضده فقط 
ً ً

 ..

" والغري " ات التنفيذ الصحيحة يف عدم إعالن املنفذ ضدها تباع إجراءإقرارها بعدم إو

 .املستأنف مبا يؤكد ثبوت قرارات قاضي التنفيذ 

  من قانون اإلثبات على أن ٦١حيث نصت املادة 
ً ويكـون اإلقـرار قضـائيا إذا اعتـرف الخصـم عـن حـق عليـه ألخـرنسـان إل هـو إخبـار ااإلقرار

 . المتعلقة بهذه الواقعة ىوذلك أثناء السير في الدعوا عليه أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي به

  على أن ٥٣كما قضت املادة 
 .اإلقرار القضائي حجه على المقر وال يقبل منه الرجوع فيه 

 ويف مقام اإلقرار تواترت أحكام التمييز املوقرة 
خر  هو اعتراف الشخص بحق عليه ألًاإلقرار قضائيا كان أو غير قضائيالمقرر أن 

 .عفاء الدائن من إثباته ٕابقصد اعتبار هذا الحق ثابت في ذمته و
 )٢٩/١/٢٠١٢ مني جلسة – ٢٠١٠ لسنة ٢٩٨الطعن رقم (

 كما قضي 
ويعد  ، ى هو ما يصدر عن الخصم أمام القضاء أثناء نظر الدعوبأن اإلقرار القضائي

عتبار مصدر اللتزامه بالحق حجة على المقر بما أقر به على نفسه وال يقبل منه الرجوع فيه با
ًوأن إقرار الخصم إقرارا قضائيا أمام المحكمة االبتدائية يظل نافذا األثر أمام محكمة ، المطالب به  ً ً

 .االستئناف إذا ال يجوز الرجوع فيه 
 )٢٧/٢/٢٠١٢ جلسة ٢٠١١ لسنة ١٢٩الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
 التي تشرف المستأنف ثل والمستنداتوكان الثابت من خالل واقعات وأوراق النزاع الما

قد صدر عنها عدة " المستأنف ضدها "  أن الشركة طالبة التنفيذ تتضح وبجالء تام.. بتقديمها 
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 بتوقيع الحجز التنفيذي على انعدام سند الطلبً تثبت بما ال يدع مجاال للشك إقرارات قضائية
 بأي حال بعدم جواز تنفيذ هذا القرار.. وبطالن القرار الصادر فيه .. قطعتي األرض المذكورتين 

 والحقائق الثابتة باألوراق والمستندات والتي لم تستطيع الشركة ه على القانونئاتتفالمن األحوال 
ًفأقرت بها إقرارا قضائيانكارها إالمستأنف ضدها  ل منها أو تنص وال يجوز الا باتت حجة عليهً

  -:وتلك الحقائق هي .. نها عالرجوع 

 يقة األويل احلق

�Eא[و�� �א	������+��5 ��א�(!� �Q%!א, ..���V� ����ن�א	�)�������:���
�iא���������u+���5א�������	א�r#��/�א��pא�(�&ع�������/......��

 والدليل على ذلك
على .. ة المستأنف ضدها الثانية حصأنها أقامت دفاعها بأن الحجز قد تم إيقاعه على 

وهو ما يعني أن إيقاع الحجز على اي مساحة أو حصة في .. ًك مشاعا الرغم من أن العقار مملو
ًنما هو إيقاع حجز على مال الغير الذي ال عالقة له بالتنفيذ المذكور كونه ماال على ٕاهذا العقار و

 .المشاع 

 احلقيقة الثانية 
�F	ن �و�د��ل �,��א���.. �א�2ض ��ط��! ��� Cא�وא�� �א�%�ز 
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 احلقيقة الثالثة 
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 والدليل على ذلك
ة القانون في ذلك توجهها لقاضي التنفيذ بعد إعالنها للمنفذ ضدها بغير الطريق الذي رسم

 .ًالي وجوب إعالنها بالطريق الصحيح وذلك منعا لبطالن إجراءات التنفيذ .. بطريق النشر 

 ملا كان ذلك

�r�w��g+���5و��������	א����א���p8�KF;��א�-�!�وא�¦�T%!'����3א�(!��X�"#و
� �5,�(�Q� ..�K���7א�<����S�-�;�א���E+�%א������ �&ن�وא�&א%�r=�����و�g�_9¢م�Tن�%!א,

�ع�א@H!א_א'�א�¦�Tو��33Hא���K&ن��Lא���;�-�gQم����'&V�2���و�!��2..�وא	����א'�
�G��<� ��Tو� �א�(�&ع ���������:��� �:3���� �lFא� r%א[,ض�א�&א�¦$w%� ��(�#� '&V
�2(F:��א%!�א�و�CV�	א�O��P�DYא�C~�iT����د�&א*�א	#�%Q�Lو#(!و�����:8�%��7�/#

-�� �$wא�� ��� ..� *,�5Tو� ���� �ذ�� ���S� ��T� YQ� ..��=&/g� pو�� �$#� ��&ز �I
�.وg��7�7/�..�*_�q�Q�GH&��=��Iو

 السند الثاني 

 تنفيذ جتاري على .....ات قرار قاضي التنفيذ يف ملف التنفيذ رقم افتئثبوت 

حيث قطعتي األرض الواقع .. مصاحل املستأنف وإحلاق أضرار جسيمة به وبأمواله 

حدهما مسكن الزوجية الذي أ عليها ثابت ملكيتها له على الشيوع ومقام على احلجز

وأنه يف تنفيذ احلكم الطعني ومن قبله القرار .. يقيم فيه هو وأسرته ومن يعوهلم 

خرين ال عالقة هلم بهذا آالصادر يف التنفيذ املذكور إحلاق أضرار جسيمة باملستأنف و

 .النزاع 
يز الموقر المشرع يوسار على نحوها قضاء التم.. تي أرسلها المشرع من القواعد القانونية ال

وحدد أربعة ، ضرار التي تنشأ عن االستعمال المشروع للحق ألقد وضع مبدأ عدم المسئولية عن ا
، معايير لالستعمال الغير مشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف في استعمال الحق 

ً هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعماال ًمقصودا به األضرار بالغير وتخلص
 أن يكون استعمال  :والثاني كان صاحب الحق على بينه من ذلك ىيلحق الضرر بالغير حت

الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعه وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفته حكم من أحكام 
أن :  والثالثقها يتعارض مع النظام العام واآلداب أو كان تحقي، سالمية أو القانون إلالشريعة ا
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خرين من آلهمية ال تتناسب مع ما يصيب األيترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة ا
 . أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جري به العرف والعادة بين الناس  :والرابع، ضرر 

 )١١/١١/٢٠١٢ مدني جلسة – ٢٠١١ لسنة ٣٦٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
بأن الشركة المستأنف ضدها لها الحق في تقديم طلب .. رض الجدلي المنكور فوعلى ال

فإن استعمال هذا .. إيقاع الحجز على ما تملكه المستأنف ضدها الثانية بملف التنفيذ المذكور 
يكون إال ذلك أن الحجز على العقار وبيعه ال .. الحق قصد منه تحقيق مصلحة مخالفة للقانون 

ًبموجب سند تنفيذي ثابت به أن هذا العقار عائدا ومملوكا فقط   .. نفيذلي المنفذ ضده في ملف التإً
 .وهو ما لم يتوافر في هذا العقار 

 كما أن استعمال هذا احلق

 )رض وجودةفعلى (
ًخرين أضرار جسيمة ال تتناسب تماما المصلحة التي تعود على الشركة آيلحق بالمستأنف و

وأن أحد .. ًذلك أن العقار مملوك شيوعا .. مستأنف ضدها مع حجم تلك األضرار الجسيمة ال
وأنه في تنفيذ قرار إيقاع .. ض مقام عليها مسكن المستأنف الذي يعول فيه أسرته رقطعتي األ

 .الحجز وكذلك الحكم الطعين إلحاق ضرر جسيم بأناس ال عالقة لهم بموضوع النزاع الماثل 

 لكملا كان ذ
 الماثلة ىًيضحي ظاهرا أن في تنفيذ قرار الحجز المقام بشأنه الدعو.. ومن جملة ما تقدم 

خرون بما آيلحق ضرر جسيم بالمستأنف و.. المطعون حكمها بالعيب الخطأ في تطبيق القانون 
 .وهو ما يستوجب إلغاءه ) بغرض وجودة(يمكن وصفه بأنه تعسف في استعمال هذا الحق 

 والثابت
يتضح وبجالء تام مدي ما شاب الحكم الطعين في أخطاء .. جملة األوجه انفه البيان ومن 

.. وهو ما يستوجب التصدي لها بالتصحيح والتصويب .. في تطبيق القانون ومخالفات جسيمة له 
 .وذلك بإلغاء هذا القضاء 
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 السبب الثاني

وت على ترمجة باستقراء مدونات وحيثيات احلكم الطعني يتضح منها أنها احت

 لعيب القصور يف التسبيب الذي برز يف األسباب التي سطرها على حنو ةحقيقي

على حنو .. أهدرت به كافة الضمانات التي فرضها القانون بوجوب تسبيب األحكام 

 .يؤكد معه بطالن احلكم للقصور يف التسبيب 

 -:ن  من قانون اإلجراءات املدنية على أ١٢٩فقد نصت املادة .. بداية 
وتودع مسودة ، يجب في جميع األحوال أن تشتمل األحكام على األسباب التي بنيت عليها  •

  .ىوالقضاة عند النطق به في ملف الدعو، الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس 
 ....... ويجوز في المواد المستعجلة  •
  .ىووتحفظ المسودة المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه بملف الدع •
 .بطالن الحكم  ٢و ١ويترتب على مخالفة األحكام الواردة في الفقرتين  •

  -: من القانون ذاته على أن ١٣٠كما نصت املادة 
صدارة ومكان وقوع القضية إ المحكمة التي أصدرته وتاريخ ميجب أن يبين في الحك .١

 .............وأسماء القضاة 
 ثم طلبات الخصوم ىائع الدعولوق على عرض مجمل كما يجب أن يشتمل الحكم .٢

 ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم وخالصة موجزة لدفاعهم الجوهري
 .ومنطوقه 

 والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم والقصور في أسباب الحكم الواقعية .٣
وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة اللذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن 

 .الحكم 

 هذا
وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن ، ن آنفي الذكر نصيًولما كان في المقرر ونفاذا لل
 وأوجه الدفاع الجوهري التي ى كافة عناصر الدعوصبحتأوتورد في حكمها ما يدل على أنها 

 في فإذا ما التفتت عن أوجه الدفاع المذكورة والتي قد يتغير بها وجه الرأي، يثيرها الخصوم أمامها 
 ً ولم توردها وتقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في ىالدعو
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 .التسبيب 
 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ٣٧٧ الطعن رقم – ١٨/٤/٢٠١٠محكمة تميز دبي بتاريخ (

 ملا كان ذلك

(=����$w�2א�(Fن�אT�>��uن�א���و�;E�M!5&ع�א����א�� �HوT�"��'�;��Y���
��5,�VT�¦א���H,ول�دT����!#���3و���C�6א��;<��"����>!�א���&،�א	������T#�م�~):

� �Tو�=��3��2 �3��±�Q�����C:$=و��� �Q�EوT��#�&5د��M،�א�!א�±����Tو>���	�#ً��>7�7ً�
� �3:(�� ���g��L/&,>�و, ,&/K���� G�$	א� 2(7��� EFא� �א	�uل ��N� �א�¦ ����Fא

����,�7�=�M-وא��G�وذ�������g$�د'�Tو��Hא�5�L�,&/K-א�..�9ن������Eא�Qwא���
�������Eg�����2א��7&�א�(Fא:−�

 بصحيح واقعات مهملاإقصور احلكم املستأنف يف التسبيب وذلك لعدم : الوجه األول 

وهو ما جعل هذا القضاء ، النزاع املاثل وعدم اإلحاطة بظروفه ومالبساته 

.. واغفل ماله سند وأصل .. ألوراق يل ماال أصل له وال سند يف اإالطعني ينتهي 

دائرة األراضي " ات امللكية الصادرة عن جهة اإلدارة املعنية أن سندك ذل

دليل قاطع على ملكية املستأنف لقطعتي األرض "  حكومة دبي –واألمالك 

على الشيوع وأن ملكية املستأنف ضدها الثانية امنا جاءت من املستأنف عن 

  .ةطريق اهلب

 -: قضاء التمييز املوقر على أن وحيث جري 
همه ف ال تعين على ةبأسباب مجملة مقتضب في تسبيب حكمها محكمة الموضوع إذا اكتفت

لي نفي دفاع الخصم إ ال تؤدي بمجردها عبارات عامة رقابتها أو علىز عن يوتعجز محكمة التمي
 .ب ًحاطتها به فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيإأو تنم عن عدم 

 ) تجاري٢٠٠٩ لسنة ٥٦ الطعن رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣١١ الطعن رقم ٥/٤/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (
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ومن أحكام حمكمة التمييز املوقرة أيضا 
ً

: 

 تنم عن تحصيل ةأن األحكام يجب أن تقوم على أسباب واضح

أن الحقيقة التي  وىالمحكمة وفهمها الواقع في الدعو

، استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون 

فإذا كان الحكم لم يبين سنده لما قضي به فإن هذا يكون من 

شأنه أن يجهل األساس الذي قام عليه الحكم المطعون فيه 

قضاءه مما يعجز محكمة التميز عن مراقبة صحة تطبيقه 

 .ً مشوبا بالقصور ألحكام القانون ويكون الحكم

 ) تجاري٢٠٠٨ لسنة ٢٦١ الطعن رقم ٢/٣/٢٠٠٩محكمة التميز بتاريخ  (

 ملا كان ذلك

U� �%� �$wא�� 2(Fא� ��و��ن �و��م G��א��� L� �وא+� ,&/%� ��Q�	�#�Oو!}��
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�א�%�ز �1%�� ��7:ن �א��	�ون �%دد3	 �א��! &���
�و3!�א�


�&���	מ��.�

 ملا كان ذلك 
قـد طرحـت .. ومما تقـدم جميعـه يتجلـى ظـاهرا أن محكمـة أول درجـة مصـدرة الحكـم الطعـين 

جمـلــة األدـلــة الدامغـــة والقاطعـــة أنـفــة البـيــان وأغفلتهـــا تمامـــا معتكـــزة فـقــط عـلــي عـــدم إثـبــات المـــدعي 
 إلـي المسـتأنف ضـدها اشتراطه عدم جواز الحجز علي قطعتي األرض محل الحجز كونها آلت منه

وذلك يـنم علـي أن المحكمـة مصـدره هـذا الحكـم لـم تحـط بظـروف النـزاع ومالبسـاته .. الثانية بالهبة 
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ــــي هـــــذا النحـــــو القاصـــــر المعـيــــب الواجـــــب اإللغـــــاء تصـــــويبا .. إلمامـــــا صـــــحيحا  فجـــــاء حكمهـــــا عـل
 .وتصحيحا

أنف ضـدها علي فرض صحة ما ذهب إليه احلكم الطعني مـن أن املسـت: الوجه الثاني 

الثانية ساندت املستأنف يف دعواه ابتداءا وأنها كان ينبغـي عليهـا أن تنازعـه 

ملـا إذن تنـازع املسـتأنف .. فالسـؤال هنـا ) مع التمسك بـرفض ذلـك(يف امللكية 

وحيث خال احلكم الطعني من إجابة هلـذا !.. ضدها الثانية املستأنف يف امللكية ؟

 .ر املبطل يف التسبيب التساؤل األمر الذي يعيبه بالقصو

 حيث استقرت أحكام التمييز املوقرة علي أن 
يتعـين القائمـة بـين طرفيهـا أعرضـت للفصـل فـي الخصـومة المقرر أن محكمة الموضوع إذا 

 عليها 

 وأن يشـتمل حكمهـا فـي أن تقيم قضاءها علي عناصر واضحة مستقاة من أصل ثابت في األوراق
إلـي أنهـا قـد محصـت األدلـة والقـرائن والمسـتندات المطروحـة علـي مـا يطمـئن المطلـع عليـه ذاته 

 بحيـث يكـون اسـتدالل الحكـم مؤديـا إلـي عليها وصـوال إلـي مـا تـري انـه الواقـع الثابـت فـي الـدعوى
 التـي طرحهـا الخصـم عليهـا بمـا الجـوهريالنتيجة التي بني قضاءه عليها وأن ترد علـي وجـه الـدفاع 

اـلـدعوى فـإذا ـمـا أوردت تسـبيبا لقضــائها عبـارات مقتضــبة مجمـلـه يفيـد أن أحاطــت بحقيقـة الواـقـع فـي 
ال تكشــف عــن أنهــا محصــت األدـلـة والقــرائن والمســتندات المــؤثرة فــي الــدعوى والـتـي تمســك الخصــم 

 .بداللتها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 
 ) مدني٢٠١١ لسنة ٤٣ الطعن رقم ٣/٦/٢٠١٢محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 كان ذلك ملا 
وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعـين أنـه كـان يجـب علـي المسـتأنف ضـدها الثانيـة  

 .بل وتساندت معه في طلباته التي أقيمت عليها الدعوى ابتداءا .. منازعة المستأنف في الملكية 
فإذا كان ذلك صحيحا وهو ما اعتبرته محكمة أول درجـة سـندا للـزعم بـأن 

لمجــرد كونــه زوج .. عــواه دون ســند أو إثبــات مــا يدعيــه المســتأنف أقــام د
 ) .مع التمسك بإنكار ذلك جميعه(المستأنف ضدها الثانية 
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 فالسؤال هنا 

ـمـا ـهـو الســبب اـلـذي يجـعـل المســتأنف ضــدها الثانـيـة تـنـازع ـفـي ملكـيـة  

  .علي خالف الحقيقة! المستأنف ؟

 هذا وحيث خال احلكم الطعني 

������Dو�,د�T����HQ��h�"#������!�-א����Tא����®ل��E���^8��..����E��Q�z��D]א�L��38�3�2א���,
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  السبب الثالث

 وذلـك علـي حنـو ميـس سـالمة احلكم املطعون فيه جاء معيبـا بالفسـاد يف االسـتدالل

استنباطه وجعله قائما علي أدلة غري صاحلة مـن الناحيـة املوضـوعية لالقتنـاع بهـا ، 

 .وهو ما جيعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 من املقرر وعلي ما جري عليه قضاء التمييز 
أو موجـود ولكنـه استخلصها من مصدر ال وجود له  في قضائه علي واقعة أن تعويل الحكم 

مـنــاقض لمـــا أثبـتــه أو كاـنــت أســـبابه قـــد انطـــوت عـلــي عـيــب يمـــس ســـالمة االســـتنباط ويتحقـــق ذـلــك 
باســتخالص واقعــة أو نتيجــة ال ـتـؤدي إليهــا ، فإـنـه يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب والفســاد فــي 

 .االستدالل 
 ) عقاري٢٠٠٥ لسنة ٥٥ الطعن رقم ١٨/٤/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

 ملا كان ذلك 
طبـيـق ذـلـك عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء أن هــذا القضــاء ـقـد شــابه الفســاد وبت 

المبطــــل فــــي االســــتدالل ذلــــك أنــــه قــــد جــــاء خاويــــا مــــن االســــتدالل إلــــي أدلــــة تصــــلح مــــن الناحيــــة 
وذـلـك العـيـب هــو .. وذـلـك بـمـا يعـيـب قضــاؤه بـعـدم ســالمة االســتنباط .. الموضــوعية لالســتناد عليـهـا 

ضـاؤه علـي مجـرد اسـتنباط أن المسـتأنف ضـدها الثانيـة لـم تنـازع المسـتأنف فـي أن الحكم قد أسـس ق
الملكية وأنه كان ينبغي وجوبا علي المستأنف أن يثبت عدم جواز الحجز علـي تلـك العقـارات كونهـا 

ومن ذلك ومما سبق يتضح مدي العيب الذي شـاب .. آلت إلي المستأنف ضدها الثانية بالهبة منه 
 لفساد في االستدالل لعدم استناده في قضاؤه علي أدلة صالحة من الناحية الحكم الطعين با
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 .وهو ما يجعل هذا الحكم جديرا باإللغاء . الموضوعية لالستناد عليا 

  السبب الرابع

احلكم املستأنف قد أخل حبقوق الدفاع يف عدم اعتناءه ببحـث وفحـص ومتحـيص دفـاع 

كما مل يعـن بـالرد علـي ذلـك الـدفاع .. جة املستأنف املبدي منه أمام حمكمة أول در

ثم أنه طرح املستندات املقدمة والدالة علي بطالن قرارات قاضي التنفيذ .. اجلوهري 

وذلـك كلـه مبـا جيعلـه معيبـا جـديرا ..  تنفيـذ جتـاري .....الصادرة يف التنفيـذ رقـم 

 .باإللغاء 

 حيث تواترت أحكام التمييز علي أن 
بدفاع من شأنه إن صح أن يتغير سك الخصم أمام محكمة الموضـوع  أنه إذا تممن المقرر 

ٕفإن علي المحكمة تحقيقه بلوغا إلي غاية األمر فيـه واال شـاب حكمهـا  الرأي في الدعوى به وجه
 .القصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع 

 ) مدني٢٠٠٨ لسنة ٣٦١ الطعن رقم ١٤/٢/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (

  احملكمة املوقرة بأن كما قضت هذه
منهـا الفصـل ويطلب الخصم لدي محكمة الموضـوع يدلي به كل طلب أو وجه دفاع جوهري  

فإنـه يجـب علـي محكمـة الموضـوع وجه الرأي فـي الـدعوى  مما قد يتغير به فيه ويكون الفصل فيه

 .ٕأن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها واال كان حكمها قاصر البيان 

 ) مدني٢٠٠٩ لسنة ١٥٣ الطعن رقم ٢٣/٩/٢٠٠٩ بتاريخ  التمييزمحكمة(

 ملا كان ذلك
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 أضف إيل ذلك 
 أغفل تماما إيرادا والـرد علـي المسـتندات الجوهريـة التـي تمسـك بهـا فإن الحكم الطعين قد 

وهـو .. المستأنف في إثبات دعواه المبتدأة وفي دحض مـزاعم الشـركة المسـتأنف ضـدها األولـي 

 :ومن ضمن هذه المستندات ما يلي .. ما يؤكد عيب هذا القضاء بإخالله بحق الدفاع 

 املستند األول 
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 املستند الثاني 
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 وحيث أن هذين السندين 
 ـمــن ـقــانون المـعــامالت ١٢٧٧وحـيــث أن الـمــادة .. مـســجلين ـبــدائرة األراضـــي واألـمــالك  

 : المدنية تؤكد علي أن 

ال تنتقل ملكية العقار وال الحقوق العينية العقارية األخرى بين المتعاقدين وفـي حـق الغيـر 

 .إال بالتسجيل وفقا ألحكام القوانين الخاصة به 

 األمر الذي يقطع
ة بمــا ال يــدع مجــاال للشــك علــي  محــل التــداعي ثابتــبــأن ملكيــة المســتأنف لقطعــي األرض

صــاحب مصــلحة قائمــة ومشــروعه الشــيوع بحــق النصــف مــع المســتأنف ضــدها الثانيــة بمــا يجعلــه 

وبما ال يجوز بحال من األحوال إيقاع الحجز علـي ملكـه حتـى ال يسـتطيل هـذا الضـرر إلـي ملكـه 

 .ألول والثانية  الذي ال عالقة له بالنزاعات الدائرة بين المستأنف ضدها اكونه من الغير



٥١٦ 

 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل زاد عليهــا ـبـأن  .. وحـيـث ـلـم يكتـفـي الحـكـم الطـعـين بأوـجـه اإلـخـالل باـلـدفاع أنـفـة اـلـذكر 

وتحديـدا تنفيذ تجـاري ..... طرح تماما المستندات الدالة والقاطعة يقينا ببطالن إجراءات التنفيذ رقم 

م توثقة من ملكيـة المسـتأنف ومـن بطـالن لعدبطالن قرارات قاضي التنفيذ الصادرة بإيقاع الحجز 

  .إعالنات محضر الحجز التنفيذي علي النحو السالف بيانه

 ملا كان ذلك

���C��~�'א,���K$�����������	א�����(�#�"��#�����VT����:��5!=������5-*�א	������א'�&H�2���,و
��������������������������9�Q&,�و���م��-�	א_א'�א���;��-�א!�HQ9ن��w��"�#א��/���و�pא�(��&ع����E�����lFא

����B7I!�א����lFو��p��=!w������Kא���-�M,§����א�����K&ن��א	��������Tو�����u+�����5א���������	א�
T�YQن�אF)�2א���!x��%��$w���5�C-*�א[د�����)��C#���אT�"�#�������>�:��Uد��������������������..��-����

��������������و�!א���rwKg��5ن�א���&�6א[>�����H_'�و��p>���7א���K&ن�وא�&א%�rو%�#<����T��3د�
��و%��&������l'�א�(!���א	��������=����#�������3�3����"����5��+���..���������=�M-و�5&�א[#�!�א��

����������������������G����pא����K&ن�وא�K/�&,�א	�L�C�wא����wg�L���w|���9"�א�B��G�$#���Tم��g�_9¢و
�����#$�9S@����B=T�Gل���pא����ع�¬���$����q�@����K��S_�..�وא�;��د��LאY��DYل�.�

 بناء عليه 

 :احلكم له باألتي يلتمس املستأنف من عدالة احملكمة املوقرة 

�YوT�:�9(U�"5א�!א�O��P�DYل�א&K�.�
������V�:�������..�و�Lא	&+&ع�����q_�אF)�2א	��������:��%�����EB(�ن�,����א����&�6א[>���

�E�=��Iدא����_�BKوא�:�
��....�و%����و�9��wن���HQ!א_א'�א���;���-�,��2��% −١�����....����¡����:���M,���N�-���;�g�

��א[,ض�����$w%�E����lFא_א'�א!HQ�2%,.....�2%,א[,ض���$w%���-�و#����.....�و
$��#"�HQ!א_א'�g�;�-�وא�K7�Dق�א	�������:�����=. 



٥١٧ 

 

٢− �������2%,�-�;������r%א�&א��lFא�_�q�Q.....���������2�%,א[,ض���$w%�E���M,�N�-�;�g�.....�
��א[,ض�,�2��%��$w%אو������Kw�I����א	���������:����،�و�3g���8�$:��.....�&א%$�����K�]
��&�U��/�א,�א��KI�����"��p=!xא����u��5א��+������:���. 

���....�و%��HQ!א_א'�א���;�-�,������2% −٣���....���������rو������lFא��¡��:���M,�N�-�;�g�
�CV�	א�O��P�DYא�L�C/;א���F��g,&�-	א[,ض�א�¦$w%. 

��u��V�:�i�#א���z�$gT�C��K#/�,=��و	م�وא&D!�����:5�+������	אم�א��Q.��
�������و���Cא	����������

�
�����������E#א���������



٥١٨ 
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 الفهرس
 

 مالحظات من ص إلي ص التهمة المحكمة م

  ١  الغالف ١
  ٣-٢  المقدمة ٢
  ٤٠-٤ براءة ذمة  مدني  ٣
  ٩٥-٤١ ملف تنفيذ مدني ٤
  ١٢٢-٩٦ فسخ  مدني  ٥
  ١٤٨-١٢٣ عقد عمل  مدني  ٦
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