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[القاعدة]
[قبول الودعلى العينيو تثببيوم كيةيو عقووا يسوثيم ققودش اوةاسة يويبي سالو عيو
العقوا لوويل و ا إلجوءاتاحت يقيومل اييةيو ؛ ال قنو يف ذلو الشوةاسة القدةو ل توز ييووم ققوودش
اةاسة حديب قفيد

العقا ابحلال ايشءوط وقم فو الودعلى؛ ال يةفوي ليةوا هواا ايعوىن

تشةز ظ ل وال ييم عنلنثةا ابلشةاسة السيبي .
ال وجه ليثحدي تعد لمو الشةاسة السويبي ايوثناسا ىل ايواسة البالبو كور قوءا ا يول

اللط االنثقايل تشأ ىلعاسة قنظيم ويديد ضولات العلوز لحويح الثسوييز العقوا ي و كو

الدول و ؛ نحووةا ةن و ايحوويح كوور ااعلووا واإلج وءاتاحت ايثعيق و ابلثحووءفاحت الناقي و ليليةي و
فقو و ؛ ىلص وودا الش ووةاسة الس وويبي ي وودفز يف طائفو و ااعل ووا اإلسا يو و ل مث ىل حةلو و الثشو وءي
ايثلبي يف احلؤو سو العبث حبمل اييةي يف الفرتة االنثقالي ال ققثضي كنعةا].
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 8 :رمضان 1439هـ .املوافق2018-5-23 :م
تءائي س .عيواس عيي س اب القاضيل وحضل  ...كاقب اجليس ل
ص وود حت احملةل ل تثلفيمل هللا قعا ل هاا احلةووم
ـعا العــام ـ ر ـ  2018-... :مــدي كلـ الزاويــة املرفوعــة مــن:
يف الــدعوا املقدةــدة ابلسـ ة
 ...عن نفسه وبصفته وكدالً عن كا من... :
ض وود
... .1؛
.... .2
كيخص الدعلى
ختلص الدعـوا يف اختصام املدع عن نفسه وبصفته للمدعى علدهما بصحدفة أُعلن
إلدهما شارحاً هلا على حنـو من القـول جممله أنه ومن ميثله ميلكون بسبب املرياث عن والده أرضاً
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زراعدة مبنطقة  ...مساحتها هكتار ونصف اهلكتار تقريباً .حيدها من الشمال ...؛ ومن اجلنوب
...؛ ومن الشرق ...؛ ومن الغرب  ....كان جزء من هذه األرض د آل إىل مورثه مبقتضى عقد
مغارسة مع  ...املالكني هلذه األرض فدما اجلزء اآلخر اشرتاه هذا املورث من بعض الشركاء بعدما
حدازمه لعشرا السنني لكن املدعى علده انزعاه يف
مت سمة األرض .مل تزل األرض
ملكدتها من دون وجه حق .وبعدما استنفدوا احللول الودية صاروا إىل القضاء رافعني هذه الدعوا
للحك هل يف مواجهتهما إبثبا ملكدة األرض املوصوفة مع إلزامهما ابملصاريف واألتعاب ومشول
احلك ابلنفاذ املععا وبال كفالة.
أمام احملكمة حضر املدع األول عن نفسه وبصفته وكدالً عن املدعني البا ني وحضر معه
حمامده  ....وعن املدعى علدهما حضر حمامدهما  ....دم دفاع املدع حافظة مستندا ضم :
توكدالً يفدد صفة موكله يف متثدا املذكورين وحزمة من الصور الضوئدة للمستندا التالدة :فريضة
شرعدة؛ رس هندس ؛ عقد املغارسة؛ شهادة شهود؛ عقد بدع جزء من األرض؛ حمضر جلنة فض
املنازعا ؛ رار اجمللس الوطين االنتقايل  .2011-102وطلب إحالة الدعوا للتحقدق.
دفع احلاضر عن املدعى علدهما بعدم ديد املدع لقدمة العقار موضوع الدعوا ما حيول
دون التحقق من اختصاص هذه احملكمة دمداً بنظرها داعداً دفاعه إىل تقدير دمته أو ندب خبري
لذلك .كما دفع بعدم تقدمي الشهادة السلبدة املشرتطة لنظر الدعوا.
رد دفاع املدع أبن مساحة العقار تقطع بتعاوز دمتها لالختصاص القدم للمحكمة
اجلزئدة وأبن مصلحة التسعدا العقاري ممنوعة مبوجب القرار  102لسنة  2011من منح الشهادة
املذكورة .ويف اجللسة التالدة دم حافظة مستندا أخرا ضم تقديراً مكتوابً لقدمة العقار موضوع
الدعوا وصورة ضوئدة لشهادة سلبدة صادرة عام  2005وإفادة من مصلحة التسعدا العقاري
أبن إجراءا قدق امللكدة بشأن العقار موضوع الدعوا "مل تت " وصورة ضوئدة حملضر لتحقدق
الندابة العامة .خت الدفاع مرافعته يف هذا الشأن بطلب االكتفاء ابإلفادة املذكورة.
دفع دفاع املدعى علدهما بعدم جواز االعتداد ابلشهادة السلبدة املقدمة لكوهنا صورة ضوئدة
ولقدمها وتعلقها بدعوا أخرا منتهداً إىل طلب احلك بعدم بول الدعوا.
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إدراكاً من احملكمة للعدل القائ بشأن تفسري رار اجمللس االنتقايل املشار إلده منح
املدع أجالً لتقدمي الشهادة املطلوبة بعد إبالغ وكدله بعدم جدوا ما دم .يف اجللسة التالدة دم
رسالة من مدير إدارة التسعدا العقاري  ...رداً على طلبه مبنحه شهادة سلبدة من أجا هذه
الدعوا يعتذر فدها عن ذلك حبعة أن العما مو وف ابملصلحة تنفدذاً لذلك القرار.
حعز احملكمة الدعوا للحك آبخر اجللسة وهنا ض ابلوارد ابملنطوق.
اايباب
بعد مساع املرافعة الشفوية ومطالعة األوراق أصدر احملكمة احلك التالدة أسبابه ومنطو ه:
حدــمت ن نظــر الــدعوا علــى النحــو املبــني مبحضــر جلســامها وفدهــا حضــر املــدع عــن نفســه
وبصــفته وحمامدــه املــذكور فدمــا حضــر عــن املــدعى علدهمــا دفاعهمــا املــذكور إذاً فـاحلك الصــادر فدهــا
يكون حضورايً ابلنسبة لطرفدها عمالً ابملادة  92من انون املرافعا .
حدمت إن املدع يطلب وبشكا جل احلك له ومن ميثله بثبو حقه يف ملكدة األرض
موضــوع الــدعوا .وحدــمت إن الــدعوا علــى هــذا النحــو تعــد دعــوا عدندــة تتعلــق بتثبدـ ملكدــة عقــار
تنطبق بشأهنا الشروط املقـررة لقبـول هـذا الصـنف مـن الـدعاوا أمـام القضـاء .وحدـمت إنـه ملـا كـان نصـا
املادتني التاسعة والسبعني من انون املرافعا والرابعـة مـن القـانون  17لسـنة  2010بشـأن التسـعدا
العقــاري وأمــالك الدولــة يقضــدان بعــدم جـواز رفــع أي دعــوا أمــام القضــاء بشــأن اســتحقاق أو تثبدـ
ملكد ــة عق ــار أو أي حق ــوق عدند ــة أخ ــرا م ــا مل تق ــدم معه ــا ش ــهادة م ــن اإلدارة أو مكت ــب التس ــعدا
املختص دالة علـى أن العقـار موضـوع النـزاع لـدس حمـال إلجـراءا قدـق امللكدـة .وحدـمت إن املـدع مل
يلتزم هبـذا الشـرط فلـ يقـدم شـهادة سـلبدة تـدل علـى أن العقـار موضـوع الـدعوا لـدس حمـالً إلجـراءا
قدق امللكدة فإن دعواه من مث تكون خلدقة بعدم القبول وفق الوارد ابملنطوق.
وال يغري من هذا املنتهى يف ش ء ما دمه املدع من صورة ضوئدة لشهادة سلبدة صادرة
تقصدها املشرع من وراء اشرتاط تقدمي الشهادة السلبدة ال
خالل عام  .2005ذلك أن احلكمة اليت َّ
تتحقق مبثا هذه الشهادة .فه وإن نف كون العقار موضوع الدعوا حمالً للنزاع أثناء ريرها ال
تكف للقطع أبن هذه احلالة الزل مستمرة إىل حني رفع الدعوا املاثلة و د مضى على صدورها
زمن طويا .ولذلك كان لزاماً على املدع تقدمي شهادة حديثة تفدد أن العقار ابحلالة املشروطة و
رفع الدعوا.
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كما ال يغري من ذلك ما ُ ةِّدم من إفادة من املصلحة جاء فدها "مل تت إجراءا قدق امللكدة
ر ملف 17417م" .ذلك أنه وإن كان لدس يف القانون ما يوجب
صحدفة دعوا مسعلة
عنونة الشهادة املطلوبة لقبول هذه الدعوا ابلشهادة السلبدة إال أنه ال غىن على وجوب أن يكون

حمتواها مفدداً املطلوب أي مفدداً أن العقار موضوع النزاع لدس اآل حمالً إلجراءا

قدق امللكدة.

وحدمت إن النص الوارد يف اإلفادة املذكورة ال حيما هذا املعىن بشكا اطع با يدل برتكدبته الركدكة
ووفقاً ملا صدغ به من مفردا على أحد املعاي اآلتدة :إما أن إجراءا قدق امللكدة مل صا يف
الر املذكور؛ أو أهنا حصل يف
املاض مطلقاً؛ أو أهنا مل صا حال إ امة الدعوا املسعلة
املاض ولكنها ومل تنته .وابلتايل فإهنا جاء مبهمة ظندة املفهوم مبا حيما احملكمة على عدم االعتداد
هبا فدما دم من أجله.

كما أن الدفع ابملانع القانوي من إصدار مصلحة التسعدا العقاري للشهادة السلبدة مردود
من دون أن جتد احملكمة نفسها مضطرة لبحمت مسألة التوفدق بني إجياب القانون الشهادة السلبدة من
جهة ومنعه املزعوم للمصلحة من إصدارها من جهة اثندة .ذلك أن املادة الثالثة من رار اجمللس
الوطين االنتقايل  102لسنة  2011بشأن إعادة تنظد و ديد ضوابط العما مبصلحة التسعدا
العقاري وأمالك الدولة تنص على أن" :تعلق مجدع التصرفا النا لة للملكدة ابملصلحة ويقتصر دورها
خالل املرحلة االنتقالدة على العما اإلداري فقط  "....وه هبذا ال متنع املصلحة إال من األعمال
واإلجراءا املتعلقة ابلتصرفا النا لة للملكدة .أما غريها من األعمال اإلدارية فالنص صريح على
عدم مشوهلا ابملنع .وال ترا احملكمة أنه من الفه السوي للنص حسبان إصدار الشهادة السلبدة مما
خيرج عن طائفة األعمال اإلدارية واحلال أهنا جمرد إفادة حبالة ائمة ال متنح وال متنع حقاً يف امللكدة
اليت هنا مناط احلظر .فه وما تعلق هبا خصوصاً من إجراءا وتصرفا ما ابتغى مصدر القرار
احلؤول دون العبمت هبا يف الفرتة االنتقالدة اليت متر هبا البالد.
لكا ما سلف تتو ف احملكمة يف فحصها للدعوا عند هذا احلد فال تتطرق إىل موضوعها
المتناع ذلك بطبدعة حكمها الوارد ابملنطوق.
وحدــمت إنــه ملــا كــان رافــع الــدعوا هــو خاســرها فإنةـه يتعـ ةـني إلزامــه مبصــاريفها عم ـالً مبقتضــى
املادتني  282 281مرافعا .
هلذه األسباب
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حكم ـ احملكمــة حضــورايً بعــدم بــول الــدعوا لعــدم تقــدمي شــهادة ســلبدة صــادرة مــن اجلهــة
املختصـ ــة تفدـ ــد أن العقـ ــار موضـ ــوع الـ ــدعوا لـ ــدس حم ـ ـالً إلج ـ ـراءا قدـ ــق امللكدـ ــة وإبل ـ ـزام رافعهـ ــا
ابملصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]
القاضي

الةاقب
أ
ُاودعت السباب في2018-6-20 :
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