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دعوى صحة ونفاذ عقد بيع
(رفض  -عدم ثبوت ملكية البائع)
الرابط إىل احلكم:
https://dirbal.ly/17925

[صحة ونفاذ عقد البيع – ملكية البائع ما باع – شرط – العقد غير المسجل – ال ينقل الملكية
الى البائع  -الغاية من نظام التسجيل العقاري]
[القاعدة]

[ال يكون مجرد التعاقد على بيع العقار ً
ناقال للملكية ،وانما تبقى الملكية على ذمة البائع ،وال
تنتقل الى المشتري اال بتسجيل عقد البيع او الحكم الصادر بصحة تعاقده.
حيث ان ما استند اليه المدعي في البرهنة على ملكية البائعة ماا باعتاه ايااه مان االرض انحصار فاي
عقد القسمة العرفي ،فان هذا ال يسعفه ليؤتى سؤله بالصحة والنفاذ .فجدوى هاذا العقاد ههناا تتوقاع علاى
صااالحيته القانونيااة لنقاال الملكيااة اليهااا .وحيااث انااه بذاتااه ال يصاالل لااذل  ،باال يسااتو امااا تسااجيله فااي
السجل العقااري ،واماا حكم ًاا ق ا ً
ائيا بصاحته ونفااذه وتساجيل هاذا الحكام باذل الساجل .لهاذا ،ااان علاى
المدعي التدليل على تحقق واحد من هذين الشرطين .فان لم يكن ،امتنع حسبان المدعى عليها مالك ًاة ماا
باعا  ،وانعاادم  ،ماان اام ،قاادرتها علااى نقاال الملكيااة ،ولاام يبااق امااام الماادعي اال ان يختصاام اطارا عقااد
ً
توطئة للحكم بصحة عقاده ونفااذه .فااذا ماا ُا يا طلباه وساجل
القسمة ميعهم ليطل الحكم بصحته،
الحكاام الصااادر بصااحة العقاادين انتقلا الملكيااة اليااه .فهااذا وحااده مااا يوافااق االحكااام المقاارر فااي انتقااا
الملكية واسباب نقلها ،وي من تسلسل اسباب اااتسابها من المال الى المدعي.
وال ري في فساد القو بكافاية عقد ال هو بالمسجل ،وال بالمحكوم بصحتهً ،
سببا النتقا الملكية
الااى البااائع؛ اذ لااو اااان لااه ذل ا  ،لمااا اان ا هنااا حا ااة فااي المقااام االو لمثاال الاادعوى المطروحااة وال
للتسجيل في السجل العقاري؛ وحس المادعي ،عنادها ،ماا بياده مان عقاد لتحقاق ملكيتاه .ام ان تاساي
الحكم بصحة عقد ونفاذه من ا ل تسجيله فترتيبه اال ر الناقل للملكية ،على عقاد ال يصالل فاي ذاتاه نااقالً
آ
آ
للملكية ،بل يحتاج هو االخر لمثل هذا الحكم ،ومن بعد ،للتسجيل لينتج ا اره ،لهو تاسي فاسد بساب
ما ينطوي عليه من مغالطة منطقية.
ال يوافق ما تقدم من تسبي نصوص القانون فحس  ،بل يجري اي ًا مع غاية المشرع من انشاء
ابتداء .فباشتراطه تسجيل المعامالت العقاريةّ ،
ً
نظام التسجيل العقاري
تقصد تثبي الحالة المادية
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ً
تحقيقا الستقرارها وتامين التعامالت في
والقانونية للعقار بما يرسي الملكية العقارية على راائز متينة ابتة
َّ
العقار .فهو بمثابة ّ
سجل الحالة المدنية للعقار يكشع عن حالته المادية والقانونيةّ ،
ويدون ال ما يطرا
عليها من تغير او يتعلق بها من تصر بما يتيل لذي الشان التعر على مرازه ّ
ويقلل من التنازع بشانه.
آ
وعليه ،فان المحكمة تابى في الدعوى الما لة االعتداد بملكية غير مسجلة ،وال ابتة بحكم ق ائي ماله
المشر عن ان تتحقق ،وس ً
التسجيل ،وا َّال تفعل تكن ً
ببا في مزيد من اضعا للتو يق
عائقا لغاية
ّع
العقاري في البالد ،ومستثي ًرا لمنازعات من اليسير منعها].
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ِِ
ص ْحبِ ِه.
الس َالم َعلَى َرسولِه مَ َّمد النَِّ ِِ
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 7 :شوال 1442هـ .املوافق2021-5-19 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2021-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
....
المدعى عليه:
....

ملخص الدعوى
اختصم املدعي املدعى عليها بصحيفة أعلنها وفق القانون .شرح الدعوى مبا فحواه أنه يف
 ،2013-1-19اشرتى منها 1800م 2من األرض بثمن  42500د.ل ..حدود األرض :من
الشمال... ،؛ من اجلنوب والشرق... ،؛ من الغرب .... ،وهو إذ يقيم هذه الدعوى ،إمنا سعياً
للقضاء له بصحة العقد ونفاذه ،مع مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال كفالة.
نظر الدعوى جبلسة  .2021-3-24أمامها ،حضر املدعي ومعه ماميه
بدأت احملكمة َ
األستاذة  ،...وحضرت املدعى عليها .قدم املدعي مستنداته يف الدعوى فكانت:
 صورة ضوئية للعقد موضوعها .إنه عقد عريفي مربم يف التاريخ املشار إليه .مبوجبه تبيعاألرض املوصوفة؛
املدعى عليها للمدعي ،ابلثمن املذكور،
َ
عريف مربم يف  2012-12-20بني ورثة  ،...املدعى عليها أحدهم،
 صورة ضوئية لعقد ِاختصت املدعى عليها
بقسمة أرض مساحتها هكتاران وثالثة آالف مرت مربع تقريباً.
ِ
بقطعة مساحتها 3646م2؛
موضوع عقد القسمة.
األرض
 شهادة مكتوبة ألربعة رجال مبلكية ورثة ...َ
َ
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انتهى مامي املدعي إىل طلب حجز الدعوى للحكم.
أقرت املدعى عليها ابلبيع ،وابستالم الثمن ،ووافقت على حجز الدعوى للحكم.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد ابملنطوق.

األسباب
يسره ومبا يسوءه ليمتحن
كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها ابحلق
َ
السداد يف ما قضت به
والعدل القانوين ،تسأل للاَ تعاىل
التوفيق يف فهمها هلا ويف اإلملام أبحكامها ،و َ
َ
كل
بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِِ
جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
حي ـ جــرى نظ ــر الــدعوى عل ــى النحــو املبــني مبحض ــر جلســا ا ،وفيه ــا حضــر طرفاه ــا ،وإذن
فاحلكم حضوري عمالً ابملادة  92من قانون املرافعات.

ِ
صحة عقد بيع وارد على عقار .وحي إهنا ،هبذه الطبيعة،
حي إن الدعوى املاثلة دعوى
حق عيين على عقار .فهي من دعاوى
حق شخصي طلباً لتقرير ِ
دعوى شخصية عقارية تستند إىل ِ
االستحقاق مآالً .واهلدف احلقيقي من رفعها هو إجبار البائع على تنفيذ االلتزام بنقل ملكية املبيع
مقام
ليقوم تسجيله ابلسجل العقاري َ
تنفيذاً عينياً ،واحلصول على حكم قضائي ابنتقال هذه امللكية َ
فيتحقق االنتقال ابلطريق املقرر قانوانً يف املادة  48من القانون  17لسنة 2010
تسجيل العقد ذاته،
َ
بشأن التسجيل العقاري وأمالك الدولة ،ووفق املشروط بنصي املادتني  207و )1(938من القانون
املدين .فكما تقول احملكمة العليا يف الطعن املدين 20/32ق :يف املواد العقارية" ،يكون املشرتي
احلكم،
مبقتضى العقد العريف ملزماً بطلب احلكم بصحة ونفاذ العقد ،حىت إذا قضي له بذلك وسجل َ
انتقلت إليه ملكية البائع ".وتؤكد هذا يف الطعن املدين 23/96ق بقوهلا" :ال يكون جمرد التعاقد على
بيع العقار انقالً للملكية ،وإمنا تبقى امللكية على ذمة البائع ،وال تنتقل إىل املشرتي إال بتسجيل عقد
البيع أو احلكم الصادر بصحة تعاقده ".وعليه ،فإن علَّةَ هذه الدعوى هي ابتغاء نقل امللكية إىل
مبجرده ال يكفي حلصول ذلك ،وال يتجاوز أثره إنشاءَ التزامات شخصية ال يكون
املشرتي؛ ألن العقد ِ
ِ
الناشئة عن العقد.
أكثر من دائن شخص ِي حبقوقه
فيها البائع َ
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وحي إنه ملا كانت هذه الـدعوى كـذلك ،لـزم للقضـاء بصـحة العقـد موضـوعها ونفـاذه التحقـق
مــن صـ ِ
ـحة البيــع ،ومــن اســتيفائِه شــروطَه وأركانَـه ،ومــن صــالحيتِه لنقــل ملكيــة املبيــع .واحملكمــة يف ســبيل
التحقق من سالمته ،جتري عليه األحكام املقررة يف القانون املدين للعقود عمومـاً ،وتلـك املنظمـة بشـكل
خاص لعقد البيع.
وحيـ إنــه وفقـاً لتلــك لشحكــام ،يشــرتط لصــحة هــذا العقــد قيامــه علــى ثالثـة أركــان :الرتاضــي،
اق خاليةً مما يثبت سالمةَ ركـ ِن احمل ِِـل فيـه.
واحملل ،والسبب .وحي إنه ابختبار احملكمة له ،وجدت األور َ
ورود العقـد علـى م ِـل مملـوك للمتص ِِـرف (البائعـة)،
ـات املـدعي َ
ذلك أن من لـوازم اجلـزم هبـذه السـالمة إثب َ
ـدم إنفاذهــا تصــرفاً يف ملــك الغــك؛ ملــا يشـ ِِكله مــن لالفــة لــنص املــادة  135مــن
ـمن احملكمــة عـ َ
حــىت تضـ َ
القانون املدين وتعارض مع القانون يف الكثـك مـن أحكامـه .زد عليـه أن هـذا اإلنفـا َذ متعـذر قـانوانً حبكـم
أي ح ِـق عيــين آخــر ينقــل
املـادتني  207و ،936حيـ تــنص األوىل علـى أن "االلتـزام بنقــل امللكيــة أو ِِ

مــن تلقــاء نفســه هــذا احلـ َّـق إذا كــاحم ــل االت ـئاً مــياا لعي ــا ملك ـ ا لتــئً" ،وتــنص الثانيــة علــى أن
"تنتق ــل امللكي ــة واكه ــا م ــن احلق ــوق العيني ــة يف املنق ــول والعق ــار ابلعق ــد ،ل ــد ورد علـ ـ

ــل ممل ــو

للمتصــر " .وعلــى هــذا ،يكــون لزام ـاً علــى احملكمــة التثبُّـت مــن أن البائع ـةَ متلــك املبيـ َـع ملكي ـةً قققــت

ـزم أبهن ـ ـا تص ـ ـرفت يف ش ــيء متلك ــه ،فيك ــون ابلت ــا انتق ــال امللكي ــة
بس ــبب م ــن أس ــباب اكتس ــاهبا لتج ـ َ
1
للمتصرف له ممكناً.
َّ
ال يغــك مــن هــذا املــذهب وال مــن قناعــة احملكمــة جبوهريــة الشــرط مــا تقضــي بــه املــادة  455مــن
عــدم س ــرقن العق ــد يف ح ــق املالــك للعق ــار املتص ـ َّـرف في ــه ،وذل ــك يف األح ـوال ال ـ ال يك ــون فيه ــا ه ــو
ِِ
املتصرف .بل إن هلذا تعلقاً ابملذهب وتوكيداً للقناعة .فهذه املادة وال تليها تفيـدان أن عق َـد بيـع ملـك
ِ
ـدام احملكمــة علــى القضــاء
الغـك ال ينقلــب صــحيحاً يف ح ِِـق املشــرتي إال رقـرار املالــك البي َـع ،ولــذا فــإن إق َ
بصحة ونفاذ عقـد انقـل للملكيـة دون أخـذ خطـوات أساسـية تضـمن ابلقـدر املتيسـر فاعليـةَ حكمهـا يف
ذلــك النقــل ،واضــعةً يف حســباهنا تلــك الضــمانةَ ال ـ وضــعها املشــرع للمالــك ،هل ـ َو ســلوك قاصــر عــن
التدقيق ،واك سديد ،وابع على فتح الباب واسعاً أمام التصرف يف أمـالك الغـك .عـالوة علـى ذلـك،
 1على هذا الشرط من ثبوت امللكية يف مثل احلالة املطروحة جيري قضاء مكمة النقض املصرية يف الكثك من أحكامها ،كما يبني ،على سبيل املثال ،من الطعون 290 :لسنة ،32
جلسة 1966-5-19؛  1293لسنة 51ق ،جلسة 1985-3-21؛  1703لسنة 64ق ،جلسة 2003-5-27؛  1564لسنة 65ق ،جلسة 2006-4-11؛ 2629
لسنة 73ق ،جلسة .2005-6-13
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املالك مل َكه ،وال يتنقص من حقوقه يف شيء،
فإن
استحضار قاعدة أن ُّ
تصرف من ال ميلك ال يسلب َ
َ
عمالً ابملـادتني  455و ،456إذ يظ ُّـل متفظـاً حب ِِقـه يف التسـجيل بوصـفه املالـك وإن حـاز اـكه حكمـاً
بصــحة التعاقــد علــى عقــاره ونفــاذه ،استحضــار هــذا يقصــي فكــرَة عــدم لــزوم تثبُّـت احملكمــة مــن مســألة
امللكية ،ويستحيل معه حكمها ابلصـحة والنفـاذ ،دون هـذا التثبـت ،حكمـاً يفتقـد للمس ِِـوغ القـانوين بـل
عبثـاً .مث إن القــول بغــك هــذا يســتتبع أن التســل َيم ابنتقــال امللكيــة بتســجيل ذي الشــأن احلكـ َـم القضــائي،
وبعــدم انتقاهلــا بتســجيله العقـ َـد العــريف ودون حاجــة لتحقيــق امللكيــة ،يصــك مــن قبيــل املفارقــة الـ ال جتــد
احملكمة معىن مقبوالً هلا ،اللهم إال ابفرتاض هزال دورها يف هذا الشأن ،وهو ما ال يصح.

ـلح جســم للتحقــق مــن
إن املعــىن احلقيقــي لــدور احملكمــة يتجســد يف أهنــا ،وهــي األكفــأ ،تعـ ُّـد أصـ َ
سالمة االنعقاد واستحقاق النفاذ ،وابلتبعيـة ،لتوكيـد جـدوى العقـد يف انتقـال امللكيـة وكفايتـه ،مـن بعـد،
لتمــام إجـراءات التســجيل ،السـ ِ
ـبيل املشــروط يف القــانون النتقــال امللكيــة ويف أوعــر بيئــة ممكنــة للمنازعــة.
املتصرف له إىل طلبه ابلصـحة والنفـاذ إال إذا تـوافرت ك ُّـل الشـرائط املـذكورة ،وثبتـت،
وهكذا ،فال جياب َّ
ابإلضافة هلا ،ملكية ِِ
املتصرف فيه.
املتصرف للعقار َّ

ملا كان ذلك ،وحيـ إن مـا اسـتند إليـه املـدعي يف الربهنـة علـى ملكيـة البائعـة مـا ابعتـه إقه مـن
األرض احنصــر يف مــا ســبقت اإلشــارة إليــه مــن عقــد القســمة العــريف ،فــإن هــذا ال يســعفه لي ـؤتَى س ـؤلَه
ابلصــحة والنفــاذ .فجــدوى هــذا العقــد ههنــا تتوقــى علــى صــالحيته القانونيــة لنقــل امللكيــة .وحي ـ إنــه
مر ،إما تسجيلَه يف السجل العقاري ،وإما حكماً قضائياً
بذاته ال يصلح لذلك ،بل يستوجب ،وفق ما َّ
ـجيل هـذا احلكـم بـذلك السـجل .هلـذا ،كـان علـى املـدعي التـدليل علـى ققـق واحـد
بصحته ونفـاذه وتس َ
مــن هــذين الشــرطني .فـإن مل يكــن ،امتنــع حســبان املــدعى عليهــا مالك ـةً مــا ابعــت ،وانعــدمت ،مــن مث،
ـب احلك َـم
قدر ا على نقل امللكية ،ومل يبق أمام املدعي إال أن خيتصم أطر َ
اف عقد القسمة مج َ
ـيعهم ليطل َ
بصــحته ،توطئ ـةً للحكــم بصــحة عقــده ونفــاذه .فــإذا مــا ســجل احلكــم الصــادر بصــحة العقــدين انتقلــت
ـام املقــررَة يف انتقــال امللكيــة وأســباب نقلهــا ،ويضــمن تسلسـ َـل
امللكيــة إليــه .فهــذا وحـ َـده مــا يوافــق األحكـ َ
أسباب اكتساهبا من املالك إىل املدعي .وهو أيضاً ما جيري عليه قضاء مكمة النقض املصرية كما يبني
2
يف مجلة من أحكامها.
 2الطعون41/32 :ق ،جلسة 1975-6-3؛ 80/13952ق ،جلسة 2018-5-26؛  ،80/7738جلسة 2018-1-23؛ 5671،79ق ،جلسة 2017-4-26؛
74/4381ق ،جلسة 2014-2-13؛ 67/1654ق ،جلسة 2010-5-4؛ 63/7299ق ،جلسة .2002-3-10
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وال ريــب يف فســاد القــول بكفايــة عقــد ال هــو ابملســجل ،وال ابحملكــوم بصــحته ،ســبباً النتقــال
ِ
امللكية إىل البائع؛ إذ لو كان له ذلك ،ملا كانت هناك حاجة يف املقام األول ملثـل الـدعوى املطروحـة وال
للتس ــجيل يف الس ــجل العق ــاري؛ وحس ــب امل ــدعي ،عن ــدها ،م ــا بي ــده م ــن عق ــد لتحق ــق ملكيت ــه .مث إن
أتسيس احلكم بصحة عقد ونفاذه مـن أجـل تسـجيله فرتتيبـه األث َـر الناقـل للملكيـة ،علـى عقـد ال يصـلح
َ
يف ذاتــه انق ـالً للملكيــة ،بــل حيتــا هــو اآلخــر ملثــل هــذا احلك ـ ِم ،ومــن بعــد ،للتســجيل لينــت َ آاثره ،هلــو
أتسيس فاسد بسبب ما ينطوي عليه من مغالطة منطقية.
ـوص القــانون فحســب ،بــل جيــري أيضـاً مــع اايــة املشــرع مــن
ال يوافــق مــا تقــدم مــن تســبيب نصـ َ
تثبيت احلالـة املاديـة
إنشاء نظام التسجيل العقاري ابتداءً .فباشرتاطه
تقصد َ
تسجيل املعامالت العقاريةِ ،
َ
كائز متينة اثبتة ققيقاً الستقرارها وأتمـ ِ
ني التعـامالت يف
والقانونية للعقار مبا يرسي امللكيةَ العقاريةَ على ر َ
سجل احلالة املدنية للعقـار يكشـى عـن حالتـه املادي ِـة والقانونيـة ،وي ِِ
ـدون ك َّـل مـا يطـرأ
العقار .فهو مبثابة ِِ
ـرف علــى مركــزه ويقلِِـل مــن التنــازع
عليهــا مــن تغـ ُّـك أو يتعلــق هبــا مــن تصــرف مبــا يتــيح لــذي الشــأن التعـ َ
االعتداد مبلكية اك مسجلة ،وال اثبتـة حبكـم قضـائي
بشأنه .وعليه ،فإن احملكمة أتىب يف الدعوى املاثلة
َ
وإال تفعل تكن عائقاً ِ
لغاية ِِ
املشرع عن أن تتحقـق ،وسـبباً يف مزيـد مـن إضـعاف للتوثيـق
مآله التسجيلْ ْ َّ ،
العقاري يف البالد ،ومستثكاً ملنازعات من اليسك منعها.
لكل ذلك ،وقـد خلـت األوراق ممـا يثبـت ملكيـة املـدعى عليهـا ملـا تصـرفت فيـه ابلـدليل املشـرتط
قانوانً ،فإن إجابة الدعوى ،حبالتها هذه ،مينعها القانون يف لفظه وفحواه ،وهلذا فهي حقيقة ابلرفض.
وحي ـ إنــه عــن املصــاريى ،فيتحملهــا املــدعي ،خاســر الــدعوى ،وذلــك وفق ـاً للمــادتني 281
و 282من قانون املرافعات.
الحكم
حكمت احملكمة حضورقً برفض الدعوى ،ورلزام رافعها ابملصاريى[ .انتهى منطوق الحكم]
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