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دعوى إبطال عقد
(تعديل التكييف  -عدم قبول)
الرابط إىل احلكم:
https://dirbal.ly/17931

[عقد – تكييفه – العبرة بحقيقته ال باسمه وصورته الظاهرية – ادخال الغير في الدعوى –
حكمه]
[القاعدة]

أ أ
[ولئن كانت الوثيقة المطعون فيها تحمل في ذاتها مدلول عقد الهبة ،اال ان االوراق كشفت
أ أ
للمحكمة بجالء عن أانه هذا العقد ليس ً
ً
منفردا ال عوض له ،وانما هو مرتبط بتصرفات اخرى افضى
تصرفا
اتفاق أا َّ
عم اجتمعت
استحضارها الى انجالء حقيقته المخالفة لصورته الظاهرية.
فهو في أالواقع جزء من ٍ
أ
أ
أ
تركة مورثهم .فقد َّ
تبنى هؤالء
فيه ارادات اطرافه على توزيع
موال يظهر انها اعيان آ ِ
حصص بينهم في ا ٍ
ٍ
َّ أ
طر ً
مؤداها ان الواحد فيهم يختص بنصيبه بموجب "تنازل" االخرين عن حقهم فيه ،ليتنازل
يقة للقسمة
أ
هو ،في المقابل ،عن حقه فيما اختص به غيره منهم .وفي المحصلة ،فان ما اثمر عليه هذا التصرف في
أ
جملته أان توزعت أاالموال بينهم و ً
فقا لما تراضوا عليه َّ
وعبروا عنه في ثالث وثائق اسموها بالتنازالت.
ِ
ال يطعن في سالمة الحكمم بعمد قبمول المدعوى مما تمنص عليمه الممادة  144ممن قمانون المرافعمات
أ أ
أ
أ
أ أ
أ
من ان للمحكمة ان تامر بادخال الغير في المدعوى اذا رات ان لمه ارتباط ًما بموضموعها او سمندها .ذلمأ ان
هذا أاالمر مقرر لها على سبيل الجواز ال اال لزا  .وحيث انه ً
فضال عن داللته على جواز الفصل في الدعوى
مومة
بحالتها ،فان المحكمة تؤ ِثر هذا الحكم على ادخال الخصو لما
تستشعره فيه من ٍ
مدعاة النهماء خص ٍ
أ
أ أ
أ
ٍّ
مث عليمه .وتتا َّممل انهما بقطعهما السمبيل امما تطماول همذه الخصمومة ،تمدفع
بين افراد العائل ِمة الواح أمدة وح ٍ
نحو التصالح ً
بعيدا عن اروقة المحاكم].
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسوله مَ َّمد النَّ ِِ

ابجللسة املنعقدة علناً يف 11 :شعبان 1442هـ .املوافق2021-3-24 :م،

برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2019-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
 ،...موطنها املختار ،مكتب احملامية ....
المدعى عليه:
.... .4 ~ ... .1

ملخص الدعوى
اختصمت املدعية املدعى عليهم بصحيفة أعلنتها وفق القانون .شرحت الدعوى مبا فحواه أهنا
يف  ،2016-9-30تنازلت للمدعى عليهم عن نصيبها يف تركة زوجها  ...يف أرض كائنة مبدينة
الزاوية ،ملة الشرفاء ،عليها عمارة من أربعة طوابق .مل تسلِِم العقار ،ومل تكن تعلم خبطورة تصرفها
الذي هو يف حقيقته عقد هبة .وهي إذ تقيم هذه الدعوى ،إمنا للقضاء ببطالن هذا العقد النعدام
صب اهلبة يف ورقة رمسية عمالً ابملاةة  477من القانون املدين ،وقرار اللجنة
ركن الشكل املوجب َّ
الشعبية العامة  447لسنة  1425بتحديد مناذج احملررات الالزمة ألةاء مرري العقوة أعماهلم.
بدأت احملكمة نرر الدعوى لجلسة  .2020-3-11أمامها ،حضر عن املدعية ماميها
األستاذة  ....وعن املدعى عليهم ،حضرت األستاذة  ...من مكتب احملاماة العامة .قدم مامي
املدعية مستنداهتا يف الدعوى ،وطلب حجزها للحكم .املستندات هي:
كل من  ...ووالده  ،...واحنصار اإلرث يف اخلصوم
 فريضة شرعية تثبت وفاةَ ِو بنات األخري ،... :و ،...و...؛

 2من 5

 2019-...م .ك .الزاوية
القاضي

 84م د

نسخة محررة من الحكم .منشورة على مدونة القاضيwww.dirbal.ly :

 العقد موضوع الدعوى .هو عقد عريفي مربم يف  ،2016-9-3مصدق عليهيف  2016-9-18من مرر العقوة  ...مبحضر التصديق  .2016/118مبوجبه تتنازل
املدعية وبنات  ،... :...و ،...و ،...للمدعى عليهم األول والثاين والثالث وأوالة الرابعة
عن عمارة من أربع طوابق هي ذاهتا املوصوفة بصحيفة الدعوى .العقد مذيل بتوقيع
أطرافه ،والشاهدين ،... :و....
الدفوع التالية:
ضمنه
قدم مامي املدعى عليهم ةفاعاً مكتوابً َّ
َ
 إن التكييف السليم للدعوى هو أهنا ةعوى نقض عقد قسمة رضائية بنيورثة  ....فقد اختص كل وارث بنصيب من الرتكة ،وتَّ ذلك بعقوة تنازالت متباةلة بني
كل الورثة،
الورثة .ويشهد هلذا أن
َ
العقوة أبرمت يف اتريخ واحد ،وبشأن تركة املورث ،وبني ِِ
وقد قيدت أبرقام متسلسلة؛
كل منهم
 يشهد  ...وأخوه و ...بقسمة الرتكة بني الورثة ابلرتاضي ،وابستالم ِنصيبَه وفق الثابت مبحضر االتفاق 2017/119؛

 سقوط احلق يف ةعوى نقض القسمة مبرور أكثر من سنة عليها وفق ما تنصعليه املاةة  849من القانون املدين.
قدم الدفاع صوراً ضوئية ،حتققت احملكمة من مطابقتها لألصل ،للواثئق التالية:
-

العقد موضوع الدعوى؛

-

عقد "تنازل عن عقار" .هو عقد مربم يف  ،2016-9-3مصدق عليه يف

 2016-9-18من مرر العقوة  ...مبحضر التصديق  .2016/116مبوجبه يتنازل
املدعى عليهم ،و ،... :...و ،...و ،...للمدعية عن "ملحق سكين من غرفة نوم ومطبخ
وْحام وحجرة ةرج" .العقد مذيل بتوقيع أطرافه ،والشاهدين ،... :و...؛
 عقد "تنازل عن عقار" .هو اآلخر عقد عريف مربم يف ،2016-9-3مصدق عليه يف  2016-9-18من مرر العقوة  ...مبحضر التصديق .2016/117
مبوجبه يتنازل املدعى عليهم لبنات  ،... :...و ،...و ،...عن "قطعة أرض كائنة ابلزاوية
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ملة احلي القدي مساحتها (543م ،)2حيدها ".... :العقد مذيل بتوقيع أطرافه،
والشاهدين ،... :و....
وانتهى إىل طلب القضاء برفض الدعوى ،واحتياطاً بسقوط احلق يف رفعها ابلتقاةم.
طلب مامي املدعية أجالً للرة ،لكنه مل ميثل أمام احملكمة بعد ،فحجزت احملكمة الدعوى
للحكم لجلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارة ابملنطوق.

األسباب

كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا يسره ومبا يسوءه ليمتحن
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها ابحلق
َ
التوفيق يف فهمها هلا ويف اإلملام أبحكامها ،والسد َاة يف قضائها بشأهنا .وإنه
والعدل ،تسأل هللا تعاىل
َ
كل جوانبها.
لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان يف النرر يف ِِ
وهذه أسبابه فمنطوقه.
حيث ت نرر الدعوى على النحـو املبـني مبحضـر جلسـاهتا ،وفيهـا حضـر عـن ك ِِـل طـر ةفاعـه،
ي لكليهما عمالً ابملاةة  92من قانون املرافعات.
وإذن فاحلكم حضور ي
حيث إن تكييف الدعوى من تصريف احملكمة .وحيث إن العربةَ فيه ،كما تقضي احملكمة العليا
يف الطعــن املــدين 27/27ق ،ابلســبب املباشــر املولِِـد هلــا ،وحبقيقــة العالقــة بــني طرفيهــا ،بصــر النرــر
عما يسـتند إليـه املـدعي يف أتييـد طلبـه أو الـنص القـانوين الـذي يقيمـه عليـه .وحيـث إن الـذي اسـتبانته
ـوع طرفيهــا ومســتنداهتما أهن ـا ،يف حقيقتهــا ،ليســت ةعــوى
احملكمــة مــن اســتقرائها لوقــائع الــدعوى وةفـ ِ
إبطـ ِ
ـال عقــد هبــة كمــا وصــفتها املدعيــة ،بــل هــي ،كمــا كيَّفهــا ةفــاع املــدعى علــيهم ،ةعــوى إبطــال عقــد
ـدلول عقــد اهلبــة ،إال أن األوراق
قســمة .ذلــك أنــه ول ـ ن كانــت الوثيقــة املطعــون فيهــا حتمــل يف ذاهتــا مـ َ
عوض له ،وإمنا هو مرتبط بتصرفات
كشفت للمحكمة لجالء عن أن هذا العقد ليس تصرفاً منفرةاً ال َ
أخرى أفضى استحضارها إىل اجنالء حقيقته املخالفة لصورته الراهريـة .فهـو يف الواقـع جـزء مـن اتفـاق
أعـ َّـم اجتمعــت فيــه إراةات أطرافــه علــى توزيــع حصــص بيــنهم يف أمـوال يرهــر أهنــا أعيــان تركـ ِـة مــورثهم.
مءةاهــا أن الواحـ َـد فــيهم خيــتص بنصــيبه مبوجــب "تنــازل" اآلخـرين عــن
فقــد تبـ َّـّ هــءالء طريقـةً للقســمة َّ

حقهم فيه ،ليتنازل هو ،يف املقابل ،عن حقه فيما اختص به غريه منهم .ويف احملصلة ،فإن ما أمثر عليه
هــذا التصــر يف مجلتــه أ ْن توزعـ ِ
ـت األم ـوال بيــنهم وفق ـاً ملــا تراض ـوا عليــه وعـ َّـربوا عنــه يف ثــالث واثئــق
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أمسوها ابلتنازالت .والذي يءكد سالمةَ هـذا التكييـف مـا عليـه الواثئـق مـن حـال التشـابه الشـديد .فقـد
أبرمــت يف وقــت واحــد ،وص ـ ِدق عليهــا مــرر العقــوة نفس ـه يف اليـ ِ
ـوم ذاتِـه ،وأعطاهــا أرقام ـاً متسلســلة،
وشــهد عليهــا الشــاهدان نفســهما .بــل إهنــا مترهــرت يف قالــب واحــد تطابقــت فيــه املفــرةات والعبــارات
وتنسيقها اللهم ابستثناء ما اختصت به كل وثيقة من بياانت أطرافها وموضوعتها.
ـام املقــررة لنوعهــا وفــق هــذا التكييــف.
ملــا كــان ذلــك ،فــإن احملكمــة جتــري عل ـى الــدعوى األحكـ َ
وحيث إنه ملا كانت الدعوى ةعوى إبطال عقـد قسـمة ،وكـان أطـرا هـذا العقـد هـم أطـرا َ الـدعوى
عــالوة علــى بنــات  ،... :...و ،...و ،...لــذا كــان يلــزم لقبوهلــا إقامتهــا ضــد كـ ِِـل أط ـرا العقــد ال
بعضهم .وحيث إن املدعيةَ مل ختتصم هءالء البنات ،فإن ةعواها تكون غري مقبولة.

وال يطع ــن يف س ــالمة ه ــذا احلك ــم مـ ــا تـ ــنص عليـ ــه املـ ــاةة  144مـ ــن قـ ــانون املرافعـ ــات مـ ــن أن
للمحكمــة أن أتمـ َـر إبةخــال ال ــري يف الــدعوى إذا رأت أن لــه ارتباط ـاً مبوضــوعها أو ســندها .ذلــك أن
هــذا األمـ َـر مقــرر هلــا علــى ســبيل اجلـواز ال اإللـزام .وحيــث إنـه فضـالً عـن ةاللتـه علــى جـواز الفصــل يف
ِ
احلكم على إةخـال اخلصـوم ملـا تستشـعره فيـه مـن مـدعاة إلهنـاء
الدعوى حبالتها ،فإن احملكمة ْتءثر هذا َ
ِ
سبيل أمام تطـاول هـذه اخلصـومة،
خصومة بني أفراة
وحث عليهَّ .
العائلة الواحدة ِ
وتتأمل أهنا بقطعها ال َ
تدفع حنو التصاحل بعيداً عن أروقة احملاكم.
وحيـث إنــه عـن املصــاريف ،فاحملكمــة تلـزم املدعيـة هبــا ،اسـتناةاً إىل نصــي املــاةتني  281و282
من قانون املرافعات.

الحكم
حكمت احملكمة حضورايً بعدم قبول الدعوى ،وإبلزام رافعتها
الكاتب

ابملصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]

القاضي

أُودعت األسباب يف2021-4-7 :م
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