
 

 
 نهيان آلخليفة بن زايد  الشيخ السمو صاحب حضرة باسم

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 -:من  المشكلة  القضائية    المبادئتوحيد   ةهيئإن 

 الهيئة  رئيس محــــــــــمــــــــد حــــمــــــد البادي        :يــد القاض ــالسي ةـــ اســــــبرئ
 شهاب عبد الرحمن الحمادي  :  د القاضـــيـة السيــوعضوي
 محمد عبد الرحمن الجــــــــــراح :    ــــيـاضــ ــــــــــــــــــ ـد القـوالسيـ
 عبدالعزيز يعكوبي :    ــــيـاضــ ــــــــــــــــــ ـد القـوالسيـ
 المبارك العوض حسن:    ــــيـاضــ ــــــــــــــــــ ـد القـوالسيـ

 سعد محمد زويل والسيـــد القــــــــــــــــــاضـــــــي   : 
 عمر يونس جعروروالسيـــد القــــــــــــــــــاضـــــــي   : 
 علي عبدالفتاح جبريلوالسيـــد القــــــــــــــــــاضـــــــي   : 

 : أحمد مصطفى أبوزيد    والسيـــد القــــــــــــــــــاضـــــــي
 صــــــديـــــــق سيـد أحــــــــمــــــد الغول: وأميـــن الســــــــــر الســـيد    

المحكمة    بمقرم    7/7/2021  الموافقهـ  1442/ ذو القعدة /    27األربعاء    يومبالجلسة المنعقدة   
   االتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

 في : اآلتــــي القرارأصـــدرت 

 ة "هيئة توحيد المبادئ القضائية االتحادية والمحلي  2020لسنة   1الطلب رقم 
 المقدم من : النائب العام االتحادي 

  4/10/2020تاريخ الطلب : 
هيئـــــــة توحيـــــــد المبـــــــادئ القضـــــــائية تعـــــــارد المبـــــــادئ الـــــــ   يســـــــ ن   واليـــــــة *

 .  ةاالتحادية والمحلي
ــد ــين مبـــــــ ــاا  بـــــــ ــي التنـــــــ ــل  ـــــــ ــب الفصـــــــ ــول قلـــــــ ــاب ابـــــــ ــي أمنـــــــ ــائيين  ـــــــ ــائين نهـــــــ ين اضـــــــ
عـــــــــــن المحـــــــــــا   العليـــــــــــا  ـــــــــــي  االمســـــــــــ لة الواحـــــــــــدة أد يكـــــــــــود أحـــــــــــد المبـــــــــــدأين صـــــــــــادر  

ــ   ــة أيـــــــــ ــة نقـــــــــــ  أالدولـــــــــ ــما ا ســـــــــــوا  محكمـــــــــ ــاد مســـــــــ ــز أم ا كـــــــــ ــا وا  ـــــــــــر  متمييـــــــــ عليـــــــــ
ــادر   ــد اصــــــ ــود المبــــــ ــ  يكــــــ ــر بحيــــــ ــا   أو أ  ــــــ ــن ماد المحــــــ ــر  مــــــ ــة أ ــــــ ــن جهــــــ ــد آمــــــ د اــــــ



   

        (2 ) 
ــ   ــ  ما معــــــ ــا  تنفيــــــ ــر واجتمــــــ ــد ما علــــــــى ا  ــــــ ــب أحــــــ ــ ر تغليــــــ ــا يتعــــــ ــادما بمــــــ ممــــــــا  اتصــــــ

ــدأين أو يســــــــــتوجب أد تتــــــــــولى الهيئــــــــــة حســــــــــ   ــــــــــ ا التعــــــــــارض بال ــلة بــــــــــين المبــــــــ مفاضــــــــ
ــا مـــــــــــن حيـــــــــــ  ا  ـــــــــــر القـــــــــــانوني علـــــــــــى المنازعـــــــــــاد المتعلقـــــــــــة بـــــــــــين  التو يـــــــــــق بينهمـــــــــ

ــد منــــــــــاب مما كــــــــــاد المبــــــــــدآد صــــــــــادرين عــــــــــن  ــــــــــ ا الين المتعارضــــــــــين  وينتفــــــــــي ئالمبــــــــ
ــدة  ــائية واحــــــــ ــة اضــــــــ ــد ا  ــــــــــي  مــــــــــ دا  :أجهــــــــ ــة وحــــــــ ــا لهــــــــــ   الجهــــــــ ــة العليــــــــ د المحكمــــــــ

ــي التعــــــــارض و قــــــــ   ــا واليــــــــة الفصــــــــل  ــــــ ــي توــــــــود لهــــــ ــد ااجرائيــــــــة المعمــــــــول التــــــ ا للقواعــــــ
ــدأين  ــد المبــــــــ ــرار أحــــــــ ــة ماــــــــ ــ  الجهــــــــ ــة بتلــــــــ ــولى المحكمــــــــ ــ  تتــــــــ ــا حيــــــــ ــي نطااهــــــــ ــا  ــــــــ بهــــــــ

 .المتعارضين أو العدول عن مبدأ مستقر وإصدار مبدأ آ ر يخالفه
 ؟.، وشروط احجية األحكام*

ــ  ــة الحكـــــ ــة  منـــــــاب حجيـــــ ــا المانعـــــ ــي  يهـــــ ــ لة المقضـــــ ــزا   ـــــــي المســـــ ــرح النـــــ ــادة قـــــ مـــــــن معـــــ
ــريحة أو بـــــــــــين  ــ  بصـــــــــــفة صـــــــــ ــ  اـــــــــــد اطـــــــــ ــ ا الحكـــــــــ ــه  أد يكـــــــــــود  ـــــــــ الخصـــــــــــوم أنفســـــــــ

ــي مســــــــــــ لة  ــة بــــــــــــالمنطوم  ــــــــــ ــي ا ســــــــــــباب المرتبطــــــــــ ــي المنطــــــــــــوم أو  ــــــــــ ــمنية  ــــــــــ ضــــــــــ
ــتقرار   ــا اســــــــــ  اأساســــــــــــية بعــــــــــــد أد تنــــــــــــااا  يهــــــــــــا الطر ــــــــــــاد واســــــــــــتقرد حقيقتهــــــــــــا بينهمــــــــــ

ــ لة  اجامعــــــــــ   يمنــــــــــ  ماد الخصــــــــــوم والمحكمــــــــــة مــــــــــن العــــــــــودة ملــــــــــى مناا ــــــــــة ماد المســــــــ
 .ولو ب دلة اانونية أو وااعية ل  يسبق م ارتهاالتي  صل  يها 

 .نسبية أثر األحكام القضائيةمبدأ  *
ــادر بـــــــــ - ــ   ابطالد يكـــــــــود مقصـــــــــور  الأ ـــــــــر حجيـــــــــة الحكـــــــــ  الصـــــــ ا علـــــــــى مـــــــــن كـــــــــاد قر ـــــــ

 . ي   ا الحك  
 .بعقد مسجل الم تري  ينف   ي مواجهةال  ة البائ طالد سند ملويتب*
الحكــــــــ  الصـــــــــادر ابــــــــل البـــــــــائ  بـــــــــبطالد ســــــــند ملويتـــــــــه علـــــــــى العقــــــــار المبيـــــــــ  بعـــــــــد  -

ــتري  ــد البيــــــــ  باعتبــــــــار  ايــــــــر مالــــــــ  للمبيــــــــ  ال يعتبــــــــر حجــــــــة علــــــــى الم ــــــ تســــــــجيل عقــــــ
الـــــــــ ي ســـــــــجل عقـــــــــد شـــــــــرائه ابـــــــــل صـــــــــدور الحكـــــــــ  بـــــــــالبطالد الســـــــــال  البيـــــــــاد ولــــــــــ  

ــ   ــــــــي الــــــــدعو   ــت  أ ر ــــــــا بالنســــــــبة م؛يختصــــــ ــار أد دعــــــــو  الــــــــبطالد ال تنــــــ لــــــــى باعتبــــــ
ا علـــــــــــى ال ـــــــــــإ موضـــــــــــو  التصـــــــــــر  الباقـــــــــــل مال مما تـــــــــــ  الغيـــــــــــر الـــــــــــ ي تلقـــــــــــى حقـــــــــــ  

مد الـــــــــــه  ـــــــــــي الـــــــــــدعو  كخصـــــــــــ  حقيقـــــــــــي   ـــــــــــ د لـــــــــــ  يختصـــــــــــ   يهـــــــــــا  ـــــــــــ د الحكـــــــــــ  



   

        (3 ) 
بــــــــالبطالد حــــــــال صـــــــــدرو  ينــــــــت  أ ـــــــــر   يمــــــــا بـــــــــين قر ــــــــي الخصـــــــــومة  قــــــــ  وال يمتـــــــــد 

ــ   ــ ته لونـــــــه تلقـــــــى أ ـــــــر  ملـــــــى الغيـــــــر الـــــــ ي لـــــــ  يكـــــــن قر ـــــ ا  ـــــــي العقـــــــد الباقـــــــل منـــــــ  ن ـــــ
ــد الـــــــــ ي يا علـــــــــى ال ـــــــــ ن أحـــــــــد المتعااـــــــــدين  المتصـــــــــر  مليـــــــــه  حقـــــــــ  مـــــــــ    محـــــــــل العقـــــــ

تقـــــــــرر بطالنــــــــــه  و ــــــــــو علــــــــــى  ــــــــــال  ا صـــــــــل  ــــــــــي أد العقــــــــــد الباقــــــــــل  ــــــــــي حكــــــــــ  
ــدين  ــادة المتعااــــــــ ــا يقتضــــــــــي معــــــــ ــا بمــــــــ ــار  كلهــــــــ ــى زوال آ ــــــــ ــ دي بطالنــــــــــه ملــــــــ العــــــــــدم ويــــــــ

ــا ابــــــــل مبــــــــرام العقــــــــد  ــى الحالــــــــة التــــــــي كانــــــــا عليهــــــ ــ ا مــــــــا يعبــــــــر عنــــــــه بــــــــا  ر  ملــــــ و ــــــ
 .  على الغيرالرجعي للبطالد  وال يقتصر على قر يه بل يسري أ ر 

   .يؤد  إلى زعزعة اس قرار المعامالتالبطالن المطلق *
لـــــــــى الغيـــــــــر يـــــــــ دي ما  ـــــــــ  بفوـــــــــرة الـــــــــبطالد المطلـــــــــق  ـــــــــي العقـــــــــود وامتـــــــــداد أ ر ـــــــــا -

ملــــــــــى زعزعـــــــــــة اســــــــــتقرار المعـــــــــــامالد ويتعـــــــــــارض مــــــــــ  مبـــــــــــدأ ضــــــــــرورة حمايـــــــــــة مـــــــــــن 
ــر  صـــــــــحي  تلقـــــــــ  ــ د ملـــــــــى مـــــــــا ظهـــــــــر لـــــــــه مـــــــــن تصـــــــ مـــــــــن صـــــــــاحب الحـــــــــق  ىاقمـــــــ

 د  ؛واعتقـــــــــــد بحســــــــــــن نيــــــــــــة بمطابقتـــــــــــه للحقيقــــــــــــة ال ــــــــــــا رة  تعامـــــــــــل علــــــــــــى أساســــــــــــه
مبطـــــــال العقـــــــود التــــــــي أبرمـــــــم علـــــــى أســــــــا   ـــــــ ا ال ـــــــا ر وإزالــــــــة مـــــــا يترتـــــــب عليهــــــــا 

ــ   ــا ســـــــــي دي حتمـــــــ ا ملـــــــــى اضـــــــــطراب المعـــــــــامالد وعـــــــــدم مـــــــــن آ ـــــــــار مـــــــــن واـــــــــم مبرامهـــــــ
ــتقرار ا   ــناســـــــ ــال  عـــــــ ــا   ضـــــــ ــامالد وحمايتهـــــــ ــي المعـــــــ ــة  ـــــــ ــياد ال قـــــــ ــة ومقتضـــــــ أد العدالـــــــ

ة عقـــــــــود ســـــــــلفه  الـــــــــ ين تعااـــــــــدوا بـــــــــ تقتضـــــــــي حمايـــــــــة ا ايـــــــــار حســـــــــني النيـــــــــة مـــــــــن مغ
وأد المصــــــــــلحة العامـــــــــــة   معهــــــــــ  بعــــــــــد أد اقمــــــــــ نوا واعتقــــــــــدوا بصــــــــــحة تلــــــــــ  العقــــــــــود

ــداد  ــام واالعتـــــــ ــاد العـــــــ ــن رعايـــــــــة لالئتمـــــــ ــا  يـــــــــه مـــــــ ــ   الحمايـــــــــة لمـــــــ تقتضـــــــــي مـــــــــنحه   ـــــــ
ــة الم ـــــــــــر  ــي معـــــــــــامالته   وتجـــــــــــد  ـــــــــــ   بال قـــــــــ ــد عليهـــــــــــا النـــــــــــا   ـــــــــ وعة التـــــــــــي يعتمـــــــــ

ــند ا  ــــــــــي أد بطــــــــــالد العقــــــــــد ال يمنــــــــــ  مــــــــــن وجــــــــــود  وجــــــــــود   ــ   االحمايــــــــــة ســــــــ مم ؛اوااعيــــــــ
ا يتعامــــــــل النــــــــا  علــــــــى أساســــــــه متــــــــو مين ا ظــــــــا ر  ين ــــــــإ العقــــــــد راــــــــ  بطالنــــــــه وضــــــــع  

ــد   ــ   اصـــــــــحيح   ابحســـــــــن نيـــــــــة كونـــــــــه عقـــــــ ــ  أو اانونـــــــ ــا لـــــــــ  ينســـــــــب ملـــــــــيه  أي  طـــــــ ا قالمـــــــ
 .تقصير  ي   ا االعتقاد

 . أساسها؟ -ال ا رةحماية ا وضا  ن رية *



   

        (4 ) 
ــد الباقـــــــــــل ينبغـــــــــــي أد يتولـــــــــــد  ــبة للعقـــــــــ ــانود بالنســـــــــ ــال  للقـــــــــ الم هـــــــــــر الـــــــــــوااعي المخـــــــــ
عنـــــــــه بالنســــــــــبة للغيــــــــــر حســــــــــن النيـــــــــة نفــــــــــس ا  ــــــــــار التــــــــــي كانـــــــــم تتولــــــــــد عنــــــــــه لــــــــــو 

بن ريــــــــــة ا اســـــــــتجم  العناصــــــــــر التـــــــــي تحقــــــــــق لــــــــــه الوجـــــــــود القــــــــــانوني الصـــــــــحي  أ ــــــــــ   
ا وضــــــــا  ال ــــــــا رة ممــــــــا يبــــــــرر حمايــــــــة الغيــــــــر حــــــــال تملوــــــــه لل ــــــــإ محــــــــل التصــــــــر  
ــة  ــال  للحقيقــــــــ ــ  ال ــــــــــا ر المخــــــــ ــد  مــــــــــ  صــــــــــاحب الوضــــــــ الباقــــــــــل مــــــــــن  ــــــــــالل تعااــــــــ

ــة لديــــــــــــه  أي الغيــــــــــــر  ــى تــــــــــــوا ر حســــــــــــن النيــــــــــ ــم ن ريــــــــــــة ا وضــــــــــــا  .متــــــــــ ولئن كانــــــــــ
ــا صــــــــراحة أو ضــــــــمن   ــا رة لــــــــ  يــــــــن  عليهــــــ ــي اــــــــانود المعــــــــامالد المدنيــــــــة اال ــــــ مال   ــــــ

ا مم قبقــــــــــ  ؛مقتضــــــــــياد المصــــــــــلحة والعدالــــــــــةملــــــــــى  اأنــــــــــه يمكــــــــــن ا  ــــــــــ  بهــــــــــا اســــــــــتناد  
للقاعـــــــــدة  اتعتبـــــــــر اواعــــــــد العدالـــــــــة والمصـــــــــلحة مصـــــــــدر   ـــــــــ ا القـــــــــانود   مـــــــــن 1للمــــــــادة  

 .القانونية ومل  بعد الت ري  والعر  ومبادئ ال ريعة ااسالمية
 .؟وأثره معيار حسن النية*
ــوا ر  - ــن النيــــــــة متــــــ ــد حســــــ ــى معر ــــــــة يعــــــ ــل ملــــــ ــ  الغيــــــــر التوصــــــ ــي وســــــ ــ  يكــــــــن  ــــــ ا مما لــــــ

ــة  ــر عنايـــــــــ ــ  الغيـــــــــ ــ ل ملـــــــــ ــو بـــــــــ ــا ر ولـــــــــ ــ  ال ـــــــــ ــال  للوضـــــــــ ــي المخـــــــــ المركـــــــــــز الحقيقـــــــــ
ــ   ــال  ال ـــــــــخ  العـــــــــادي ولـــــــــ  يقصـــــــ ــية المخـــــــ ر  ـــــــــي اســـــــــتطال  حقيقـــــــــة ا مـــــــــر وتقصـــــــ

ــ    ــــــــــ لل ــــــــــا ر   ر الغيــــــــــر  ــــــــــي ملــــــــــ  زال عنــــــــــه ا تــــــــــراض حســــــــــن النيــــــــــة و قــــــــــد ما اصــــــــ
التصــــــــــر  المبــــــــــرم بــــــــــين  . مــــــــــ دا  :أدالحمايــــــــــة المقــــــــــررة بمقتضــــــــــى الوضــــــــــ  ال ــــــــــا ر

ــ    ــد نا ــــــ ــن النيــــــــة يعــــــ ــر حســــــ ــ  ال ــــــــا ر والغيــــــ ــاحب  اصــــــــاحب الوضــــــ ــة صــــــ  ــــــــي مواجهــــــ
ــلب   ــه ســـــــــ ــد أســـــــــــه  بخطئـــــــــ ــر اـــــــــ ــى كـــــــــــاد ا  يـــــــــ ــ   االحـــــــــــق متـــــــــ ــور  اأو ميجابـــــــــ ــي ظهـــــــــ  ـــــــــ

ــة ملـــــــــى  ــر حســـــــــن النيـــــــ ــا يـــــــــد   الغيـــــــ ــر صـــــــــاحبه ممـــــــ ــى الحـــــــــق بم هـــــــ ــر  علـــــــ المتصـــــــ
ولــــــــــــد التعااـــــــــــد معــــــــــــه لل ـــــــــــوا د المحيطــــــــــــة بهـــــــــــ ا المركــــــــــــز والتـــــــــــي مــــــــــــن شـــــــــــ نها أد ت

ــب  ــ ا الم هــــــــــر للحقيقــــــــــة دود أد يرتوــــــــ ــد  الوا ــــــــــة بمطابقــــــــــة  ــــــــ ــائ  لــــــــ ــاد ال ــــــــ االعتقــــــــ
 ــــــــــي تحــــــــــري الحقيقــــــــــة والواــــــــــو  عليهــــــــــا  ولمحكمــــــــــة  ا ـــــــــ ا الغيــــــــــر  طــــــــــ  أو تقصــــــــــير  

ــ  الوااـــــــــــ   ـــــــــــي الـــــــــــدعو   ــن ســـــــــــلطة تقـــــــــــدير ا دلـــــــــــة و هـــــــــ ــو  بمـــــــــــا لهـــــــــــا مـــــــــ الموضـــــــــ
ــد  ــا والجهــــــــ ــق  ــــــــــي ايامهــــــــ ــهام صــــــــــاحب الحــــــــ ــد  مســــــــ ــ  ال ــــــــــوا د ومــــــــ اســــــــــتخالا تلــــــــ



   

        (5 ) 
ب لـــــــــه المتعااـــــــــد مـــــــــ  صـــــــــاحب المركــــــــز ال ـــــــــا ر  ـــــــــي اســـــــــتطال  حقيقـــــــــة  ـــــــــ ا  الــــــــ ي

 الم هر.... 
 .الطعن  ي بياناتهالتسجيل وأ ر  و .؟انتقال الملوية  ي العقارادموجباد *

ــر   ــة ا  ــــــــ ــوم العينيــــــــــة العقاريــــــــ ــل وال الحقــــــــ ــة العقــــــــــار ال تنتقــــــــ ــرر أد ملويــــــــ مــــــــــن المقــــــــ
ــين المتعااــــــــدين و ــــــــي حــــــــق الغيــــــــر مال  ــجيل و قــــــــ  بــــــ ا  حكــــــــام القــــــــوانين الخاصــــــــة بالتســــــ

ــق  بــــــــه  ــة أو حــــــ ــق ملويــــــ ــا  حــــــ ــ نها من ــــــ ــن شــــــ ــي مــــــ ــر اد التــــــ ــجيل التصــــــ ــدم تســــــ وأد عــــــ
 -ومنهــــــــــا عقـــــــــد بيـــــــــ  العقــــــــــار – هعينـــــــــي عقـــــــــاري آ ـــــــــر أو نقلــــــــــه أو تغييـــــــــر  أو زوالـــــــــ 

ــبة تالحقــــــــــوم ال تن ــــــــــ  وال تنتلــــــــــ  يترتــــــــــب عليــــــــــه أد  قــــــــــل بــــــــــين موي ال ــــــــــ د وال بالنســــــــ
للعقـــــــــود ايــــــــر المســـــــــجلة مـــــــــن ا  ــــــــر ســـــــــو  االلتزامـــــــــاد ال خصـــــــــية للغيــــــــر وال يكـــــــــود 

ــحيح   ــ  التســـــــجيل صـــــ ــ ما مـــــــا تـــــ ــين المتعااـــــــدين   ـــــ ــود اـــــــد  ابـــــ ــر  مليـــــــه توـــــ  ـــــــ د المتصـــــ
ــه  ــر   ــــــــي ملوــــــ ــ   ــــــــي التصــــــ ــود لــــــــه ســــــــلطة المالــــــ ــة العقــــــــار وتوــــــ انتقلــــــــم مليــــــــه ملويــــــ

نا ـــــــــ ة  ـــــــــي حـــــــــق الغيـــــــــر مـــــــــن تـــــــــاريخ التســـــــــجيل وبالتـــــــــالي  ـــــــــال  تصـــــــــب   تصـــــــــر اته و 
بخصـــــــــوا العقـــــــــار المبيــــــــــ  ائ  ري بـــــــــالحك  الـــــــــ ي يصــــــــــدر ضـــــــــد البـــــــــ يحـــــــــا  الم ـــــــــت

ــابق   ــ ا الحكـــــــ  وملـــــــ  رابـــــــة  ـــــــي حمايـــــــة الغيـــــــر متـــــــى كـــــــاد تســـــــجيل البيـــــــ  ســـــ ا علـــــــى  ـــــ
ــ   ــى حقــــ ــد تلقــــ ــاد اــــ ــى كــــ ــة متــــ ــ  حســــــن النيــــ ــ  ا عينيــــ ــل الحكــــ ــجيله ابــــ ــ  تســــ ــى عقــــــار وتــــ ا علــــ

ــن  ـــــــــي بياناتـــــــــه مال  ــة وال يجـــــــــوز الطعـــــــ ــة  ـــــــــي مواجهـــــــــة الوا ـــــــ ــود التســـــــــجيل حجـــــــ ويكـــــــ
ــد انتقلــــــــــــم ملــــــــــــى مما كــــــــــــ  ــار اــــــــــ اد نتيجــــــــــــة اــــــــــــا أو تزويــــــــــــر  وتوــــــــــــود ملويــــــــــــة العقــــــــــ

ــر   ــا التصـــــــــــ ــر  مـــــــــــ ــتند ملـــــــــــــى ا  ـــــــــــ ــين أحـــــــــــــد ما يســـــــــــ الم ـــــــــــــتري بـــــــــــــ مرين متالزمـــــــــــ
 .الصــــــــــحي  النااــــــــــل للملويــــــــــة  والتســــــــــجيل المســــــــــتند ملــــــــــى  ــــــــــ ا التصــــــــــر  الصـــــــــــحي 

 .حجية عقد بي  الم تري حسن النية ابل الور ة-أ ر  
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 ال يئة 
 

 ا ورام وتالوة تقرير التلخي  والمداولة.بعد االقال  على 

تتحصـــــــــــل  –علـــــــــــى مـــــــــــا يبـــــــــــين مـــــــــــن الطلـــــــــــب وســـــــــــائر ا ورام  –حيـــــــــــ  مد الواـــــــــــائ  

ــي أد  ــود عــــــــــــام  ..... ــــــــــ ــد   2006 ــــــــــــي اضــــــــــ ــام مــــــــــــ  والــــــــــ حــــــــــــال حياتــــــــــــه .....اــــــــــ

ــركة    ــيس شــــــــــــــــ ــدودة بغــــــــــــــــــرض االســــــــــــــــــت مار  .......بت ســــــــــــــــ   ماد مســــــــــــــــــ ولية محــــــــــــــــ

يـــــــــــ  حصــــــــــ  ال ـــــــــــركة  ـــــــــــي عقـــــــــــد العقــــــــــاري وإدارة  روتـــــــــــه العقاريـــــــــــة  واــــــــــد تـــــــــــ  توز 

ــ  ا ــــــــــت   ــيس بحيــــــــ ــبة  ....الت ســــــــ ــت  ابنــــــــــه 99بنســــــــ ــا ا ــــــــ ــن ا ســــــــــه  بينمــــــــ % مــــــــ

ــبة  .... ــ كور 1بنســــــــــــ ــه المــــــــــــ ــال  ابنــــــــــــ ــالتين لصــــــــــــ ــر وكــــــــــــ ــورا بتحريــــــــــــ ــام المــــــــــــ %  اــــــــــــ

ــى بتـــــــــــــــاريخ  ــال اادارة والتصـــــــــــــــر  ا ولـــــــــــــ ــة 22/12/1999لمباشـــــــــــــــرة أعمـــــــــــــ   وال انيـــــــــــــ

ــام  ....  اـــــــــــــام 26/3/2006بتـــــــــــــاريخ  ــام  2006و ـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة مـــــــــــــن عـــــــــــ حتـــــــــــــى عـــــــــــ

بنقـــــــــــل أموالـــــــــــه بجميـــــــــــ  عناصـــــــــــر ا وصـــــــــــور ا بطريـــــــــــق الهبـــــــــــة ملـــــــــــى ال ـــــــــــركة  2011

ــا  ــبع  منهـــــــ ــل الـــــــ ــ  نقـــــــ ــا تـــــــ ــولها العقاريـــــــــة  كمـــــــ ــمن أصـــــــ ــب  ضـــــــ ــا لتصـــــــ المـــــــــ كورة آنفـــــــ

ــة  ــادرة .....ملـــــــــــــى ممـــــــــــ ــة الصـــــــــــ ــب الوكالـــــــــــ ــر بموجـــــــــــ ــام ا  يـــــــــــ ــد اـــــــــــ ــية  واـــــــــــ ال خصـــــــــــ

ــركة ــد ال ــــــــــ ــي عقــــــــــ ــواردة  ــــــــــ ــديل الحصــــــــــــ  الــــــــــ ــالحه بتعــــــــــ ــب  لصــــــــــ ــ  أصــــــــــ  ....بحيــــــــــ

ــبة 25يمتلـــــــــ   ــد  نســـــــ ــ  والـــــــ ــا يمتلـــــــ ــركة بينمـــــــ ــن حصـــــــــ  ال ـــــــ ــام 75% مـــــــ ــ  اـــــــ %   ـــــــ

% مــــــــن أســــــــهمها بينمــــــــا 76بتعـــــــديل العقــــــــد مــــــــرة أ ــــــــر  بحيــــــــ  أصــــــــب  يمتلــــــــ  نســــــــبة 

ببيــــــــــ  أســــــــــهمه  ــــــــــي شـــــــــــركة  ......%  وبعــــــــــد ملــــــــــ  اــــــــــام 24يمتلــــــــــ  والــــــــــد  نســــــــــبة 

 بحي  أصب  ال يمتل   يها أي نسبة  ي أسهمها. .....



   

        (7 ) 
بعــــــــد علمهـــــــــ  بهــــــــ   التصـــــــــر اد الــــــــدعو  راـــــــــ   –حــــــــال حياتـــــــــه  – ......  أاــــــــام أبنـــــــــا

ــنة  ... ــة  ...لســــــــ مــــــــــدني كلــــــــــي أبــــــــــوظبي بطلــــــــــب واــــــــــ  العمــــــــــل بالوكــــــــــاالد الممنوحــــــــ

ــام بهــــــــــ  ــي اــــــــ ــة التــــــــ ــر اد الهبــــــــ ــال تصــــــــ ــ كور وإبطــــــــ ــقيقه  المــــــــ ــى شــــــــ ــد   ملــــــــ ــن والــــــــ  امــــــــ

ــند  ــر علـــــــــى ســـــــ ــيخ زايـــــــــد رحمـــــــــة   ا  يـــــــ ــامي الـــــــــ ي أصـــــــــدر  ال ـــــــ مـــــــــن ا مـــــــــر الســـــــ

ــوية  ــب  ونــــــــــــ   ــــــــــــ بالتســــــــــ ــاة الوا ــــــــــ ــاد حــــــــــــال حيــــــــــ ــين ا والد والزوجــــــــــ ي الهبــــــــــــاد بــــــــــ

مــــــــــن اــــــــــانود ا حــــــــــوال ال خصــــــــــية التـــــــــي تــــــــــن  علــــــــــى أنــــــــــه   تجــــــــــب  62/2المـــــــــادة 

التســــــــوية  ــــــــي الهبــــــــة ومـــــــــا  ــــــــي حكمهــــــــا بــــــــين ا والد وبـــــــــين الزوجــــــــاد مــــــــا لــــــــ  توـــــــــن 

ــن  ــا مـــــــ ــو ســـــــــو   القاضـــــــــي بيـــــــــنه  وأ رجهـــــــ ــ د لـــــــــ  يســـــــ مصـــــــــلحة يقـــــــــدر ا القاضـــــــــي   ـــــــ

واســـــــــــتولى  .....شـــــــــــقيقه  ببيــــــــــ  عقـــــــــــار تجــــــــــاري عبـــــــــــارة عــــــــــن التركــــــــــة    واـــــــــــد اــــــــــام 

علــــــــى  مـــــــــن المبيــــــــ  وأد لـــــــــه  ــــــــي ممتـــــــــه الماليــــــــة  وبيـــــــــ  مجمــــــــ  ســـــــــكني  ــــــــي ممـــــــــارة 

ــدم ..... ــرا   نـــــــــ ــوال  ـــــــــــي شـــــــــ ــ  ا مـــــــــ ــي  ....واســـــــــــتعمال تلـــــــــ ــة  ....باســـــــــــمه  ـــــــــ بقيمـــــــــ

مليــــــــود يـــــــــورو  كمــــــــا اـــــــــام ب  قــــــــال العقـــــــــاراد بر ــــــــود تجـــــــــاوزد مئــــــــاد الماليـــــــــين   46

ــه بطريـــــــــق المـــــــــن  مـــــــــن  ــة لوالـــــــــد   اـــــــــد آلـــــــــم مليـــــــ ــم أالـــــــــب العقـــــــــاراد المملوكـــــــ وكانـــــــ

ــى  ــا ملـــــــ ــل ملويتهـــــــ ــام بنقـــــــ ــه اـــــــ ــاراد  مال أنـــــــ ــام اامـــــــ ــوظبي وبقيـــــــــة حكـــــــ ــارة أبـــــــ ــا   ممـــــــ حـــــــ

ــد  ــة ممـــــــــــا ....ولـــــــــ توـــــــــــود معـــــــــــه  ـــــــــــ   بطريق الهبـــــــــــة دود موا قـــــــــــة الجهـــــــــــاد المانحـــــــــ

ــل بالوكــــــــالتين الصــــــــادرتين  ــ ا أاــــــــاموا دعــــــــوا   بواــــــــ  وإلغــــــــا  العمــــــ ــاد باقلــــــــة  لــــــ الهبــــــ

ــالك  ــى ا مـــــــــ ــواردة علـــــــــ ــر اد الـــــــــ ــاد والتصـــــــــ ــ  الهبـــــــــ ــال جميـــــــــ ــقيقه  وإبطـــــــــ ــال  شـــــــــ لصـــــــــ

بحقــــــــــــــواه  مــــــــــــــ  رد العقـــــــــــــــاراد  امضــــــــــــــرار   ......التــــــــــــــي و بهــــــــــــــا المــــــــــــــورا ل ــــــــــــــركة 

ــاريخ  ــة والـــــــــــــد  . وبتـــــــــــ ــة ملـــــــــــــى ممـــــــــــ ــال  النقديـــــــــــ   ......تـــــــــــــو ي  28/11/2012والمبـــــــــــ



   

        (8 ) 
 30/4/2013 ــــــــــــت  تصــــــــــــحي  شــــــــــــكل الــــــــــــدعو  وإد ــــــــــــال  صــــــــــــوم جــــــــــــدد. وبتــــــــــــاريخ 

ــا  ب مــــــــارة أبــــــــوظبي اــــــــرار   ــائية  اأصــــــــدر ســــــــمو رئــــــــيس دائــــــــرة القضــــــ بت ــــــــكيل  يئــــــــة اضــــــ

 اصـــــــــــــــة للن ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــي جميـــــــــــــــ  النزاعـــــــــــــــاد والخال ـــــــــــــــاد الم ـــــــــــــــارة بـــــــــــــــين ور ـــــــــــــــة 

ن المر وعــــــــــــة مـــــــــــــن أحـــــــــــــد الور ـــــــــــــة أو بعضــــــــــــه  ضـــــــــــــد الور ـــــــــــــة ا  ـــــــــــــري ............

ــ   ــائي م ـــــــــــار حاليـــــــــ ــزا  اضـــــــــ ــام  ما أســـــــــــوا  كانـــــــــــم محـــــــــــل نـــــــــ ــا أمـــــــــ ــ  يســـــــــــبق م ارتهـــــــــ لـــــــــ

ــاريخ  ــا  . وبتـــــــــــــــــ ــة  10/12/2013المحـــــــــــــــــ ــائية الخاصـــــــــــــــــ ــم الهيئـــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــ اضـــــــــــــــــ

ــتئنا  أبـــــــــــوظبي  ـــــــــــي الـــــــــــدعو  راـــــــــــ   مـــــــــــدني  ...لســـــــــــنة  ...الم ـــــــــــكلة بمحكمـــــــــــة اســـــــــ

أبــــــــــــوظبي بـــــــــــــبطالد الهبـــــــــــــاد المنصــــــــــــبة علـــــــــــــى مجموعـــــــــــــة مــــــــــــن أمـــــــــــــالك المـــــــــــــورا 

علـــــــــى ســـــــــند ؛زيعهـــــــــا علـــــــــى الور ـــــــــة و ـــــــــق الفريضـــــــــة ال ـــــــــرعية عقـــــــــارا  وتو  22وعـــــــــدد ا 

ــا  ــتفاد منهــــــ ــام الميــــــــراا مما اســــــ ــل علــــــــى أحكــــــ ــا التحايــــــ مــــــــن أد  ــــــــ   الهبــــــــاد اصــــــــد بهــــــ

ــه  ــة و ــــــــــو ابنــــــــ ــدعو  راــــــــــ  ......أحــــــــــد الور ــــــــ ــام الور ــــــــــة الــــــــ ــد أاــــــــ ــنة  ...  واــــــــ  ...لســــــــ

ــع ــ  الحكــــــــ  الم ــــــــار مليــــــــه  است ــــــــكل واضــــــ اليــــــــد علــــــــى بعــــــــ  العقــــــــاراد  ــــــــي  ولتنفيــــــ

ــ  بالنســــــــــبة  ــرار  بــــــــــر   التنفيــــــــ ــ  اــــــــ ــدر ااضــــــــــي التنفيــــــــ ــراد تنفيــــــــــ      صــــــــ ــ  المــــــــ الحكــــــــ

ماامـــــــــة ملـــــــــى  ...........للعقــــــــاراد التـــــــــي تـــــــــ  التصــــــــر   يهـــــــــا  ممـــــــــا حــــــــدا بـــــــــالوار ين 

ــبطالد  ــي بــــــــ ــاراد المقضــــــــ ــائزي العقــــــــ ــد حــــــــ ــاو  ضــــــــ ــ دعــــــــ ــة  جميــــــــ ــر اد المتعلقــــــــ التصــــــــ

 -ومن بين تل  الدعاو : ها ب

ــ   أوال   ــنة  ...: الـــــــــــــــدعو  راـــــــــــــ ــدعو  ...لســـــــــــــ ــد المـــــــــــــ ــاراة ضـــــــــــــ ــاري كلـــــــــــــــي ال ـــــــــــــ تجـــــــــــــ

ــ   – ........ ــة راـــــــــــ ــائز القطعـــــــــــ ــبطالد .....بمنطقـــــــــــــة  ....حـــــــــــ ــ  بـــــــــــ ــب الحكـــــــــــ   بطلـــــــــــ

ــاريخ  ــا  وبتـــــــــــ ــر   يهـــــــــــ ــة  حكمـــــــــــــم 30/7/2019التصـــــــــــ ــاراة االبتدائيـــــــــــ ــة ال ـــــــــــ محكمـــــــــــ



   

        (9 ) 
علـــــــــــى أد الم ــــــــــتري لــــــــــ  يختصـــــــــــ   ــــــــــي الــــــــــدعو  راـــــــــــ   ات سيســــــــــ   ؛بــــــــــر   الــــــــــدعو  

ــنة ... ــر  بالهبــــــــــــة ...لســــــــــ ــوظبي ب بطــــــــــــال التصــــــــــ ــت ن  المــــــــــــدعياد  .مــــــــــــدني أبــــــــــ اســــــــــ

ــتئنا  راـــــــــــ   ــتئنا  ال ـــــــــــاراة باالســـــــــ ــام محكمـــــــــــة اســـــــــ ــ ا الحكـــــــــــ  أمـــــــــ ــنة  ... ـــــــــ  ...لســـــــــ

ــد ــم بالت ييـــــــ ــتئنا  اضـــــــ ــة االســـــــ ــق  .مـــــــــدني  ومحكمـــــــ ــ  بطريـــــــ ــ ا الحكـــــــ ــى  ـــــــ قعـــــــــن علـــــــ

ــالطعن راـــــــــــــ   ــنة  ...الـــــــــــــنق  بـــــــــــ اضـــــــــــــم  12/5/2020وبتـــــــــــــاريخ  تجـــــــــــــاري  ...لســـــــــــ

ــة ال ــة االتحاديـــــــــ ــة المحكمـــــــــ ــه وااحالـــــــــ ــود  يـــــــــ ــنق  الحكـــــــــــ  المطعـــــــــ ــا بـــــــــ  ات سيســـــــــــ  ؛عليـــــــــ

علــــــــى أنــــــــه يترتــــــــب علــــــــى بطــــــــالد العقــــــــد معــــــــادة الحالــــــــة ملــــــــى مــــــــا كانــــــــم عليــــــــه ابــــــــل 

ــد ــن قر ــــــــي العقــــــــد مــــــــا   التعااــــــ ــلمه مــــــــن الطــــــــر  ا  ــــــــرتو ــــــــو أد يــــــــرد كــــــــل مــــــ  ؛ســــــ

ــل بــــــــــ مرين أحــــــــــد ما  ــه حــــــــــق  وأد الملويــــــــــة تنتقــــــــ ــه بــــــــــه يكــــــــــود دود وجــــــــ  د احتفاظــــــــ

د الصــــــــــحي  النااــــــــــل للملويــــــــــة وال ــــــــــاني تبعــــــــــي ومكمــــــــــل أصـــــــــلي وأساســــــــــي و ــــــــــو العقــــــــــ 

و ــــــــو التســــــــجيل   ــــــــ ما انعــــــــدم ا صــــــــل  ــــــــال يغنــــــــي عنــــــــه المكمــــــــل وبالتــــــــالي  ـــــــــالعقود 

الباقلـــــــــــة ال يصـــــــــــححها التســـــــــــجيل الـــــــــــ ي ال يحـــــــــــول دود الطعـــــــــــن  ـــــــــــي العقـــــــــــد ب نـــــــــــه 

ــ   ـــــــــي حـــــــــق الغيـــــــــر  وعابـــــــــم المحكمـــــــــة االتحاديـــــــــة  باقـــــــــل ومعـــــــــدوم وأنـــــــــه ايـــــــــر نا ـــــــ

ــه لــــــــ  يفطــــــــن ملــــــــىالعليــــــــا علــــــــى الحكــــــــ  الم ــنة  ...الــــــــدعو  راــــــــ  أد نقــــــــوض أنــــــ  ...لســــــ

ضـــــــــــــد مــــــــــــــور ه  الوا ـــــــــــــب وشــــــــــــــركة  ......مـــــــــــــدني أبـــــــــــــوظبي ر عــــــــــــــم مـــــــــــــن ور ــــــــــــــة 

بطلــــــــــــب مبطــــــــــــال كا ــــــــــــة الهبــــــــــــاد والتنــــــــــــازالد  المو ــــــــــــوب لــــــــــــه  ......وشـــــــــــقيقهما ....

التـــــــــــي أتا ـــــــــــا المــــــــــــورا لصـــــــــــال  ال ــــــــــــركة المـــــــــــ كورة وال ــــــــــــقيق بالمخالفـــــــــــة  حكــــــــــــام 

ــانو  ــريعة ااســــــــــــــالمية واــــــــــــ ــام العــــــــــــــام واــــــــــــــانود ال ــــــــــــ د ا حــــــــــــــوال ال خصــــــــــــــية والن ــــــــــــ

ــامالد المدنيــــــــة ولــــــــ  يكــــــــن موضــــــــو  الــــــــدعو  رجوعــــــــ   عــــــــن الهبــــــــة مــــــــن قــــــــر   االمعــــــ



   

       (10 ) 
ــادة  الوا ـــــــــب عمـــــــــال   ــ   646بالمـــــــ ــانود ا  يـــــــــر ويكـــــــــود مـــــــــن أ ـــــــــر ملـــــــــ  و قـــــــ ا مـــــــــن القـــــــ

ــادتين  ــام المــــــــــــ ــانود أد أصــــــــــــــب  الور ــــــــــــــة  ــــــــــــــ  275   210 حكــــــــــــ ــ ا القــــــــــــ   مــــــــــــــن  ــــــــــــ

ــ ا الــــــــبطالد ملــــــــى الغيــــــــريالمــــــــالك الحقيقيــــــــ   –ن للقطعــــــــة محــــــــل النــــــــزا   ويمتــــــــد أ ــــــــر  ــــــ

الـــــــــــ ي نقلـــــــــــم لـــــــــــه ال ـــــــــــركة المو ـــــــــــوب لهـــــــــــا ملويـــــــــــة اطعـــــــــــة  – ...........المـــــــــــدعو 

ــد البيــــــــــــــ  المــــــــــــــ ر   ورتبــــــــــــــم المحكمــــــــــــــة علــــــــــــــى  23/7/2009ا رض بموجــــــــــــــب عقــــــــــــ

ــين  ــالوين الحقيقيــــــ ــي حــــــــق المــــــ ــ   ــــــ ــالبي  ايــــــــر نا ــــــ ــا بــــــ ملــــــــ  أد تصــــــــر  المو ــــــــوب لهــــــ

بتســــــــــجيل عقــــــــــد البيــــــــــ   ــــــــــي الســــــــــجل  –الم ــــــــــتري  –ام الغيــــــــــر ولــــــــــو اــــــــــ  –الور ــــــــــة  –

ــن  ــل  وال ينـــــــــــال مـــــــــــن ملـــــــــــ  حســـــــــ ــد الباقـــــــــ العقـــــــــــاري  د التســـــــــــجيل ال يصـــــــــــح  العقـــــــــ

ــا  كـــــــــــاد وجـــــــــــه الـــــــــــرأي  يهـــــــــــا -  يي أورد  الحكـــــــــــ  المنقـــــــــــوض والـــــــــــ  النيـــــــــــة الـــــــــــ   -أيـــــــــ

 يضحي اير منت .

بطلــــــــــب  ......مــــــــــدني كلــــــــــي أبــــــــــوظبي ضــــــــــد  ...لســــــــــنة  ...الــــــــــدعو  راــــــــــ   -ا : انيــــــــــ  

ــا  ....كـــــــــ  بعـــــــــدم نفـــــــــام عقـــــــــد البيـــــــــ  المحـــــــــرر بينـــــــــه وبـــــــــين ال ـــــــــركة الح المو ـــــــــوب لهـــــــ

ــار راــــــــــ     ــن ال ــــــــــواال  205بخصــــــــــوا العقــــــــ ــليمه  اليــــــــــا مــــــــ ــه بــــــــــرد  وتســــــــ   وإلزامــــــــ

  بمحـــــــــــو ايــــــــــــد الملويــــــــــــة مــــــــــــن مدارة  ....وتوليــــــــــــ  المــــــــــــدعى عليهــــــــــــا    ......لور ـــــــــــة

در  ـــــــــي ملـــــــــى الحكـــــــــ  الصـــــــــا اتســـــــــجيل العقـــــــــاراد وإعـــــــــادة ايـــــــــد  باســـــــــ  الور ـــــــــة اســـــــــتناد  

ــنة  ...الــــــــــــدعو  راــــــــــــ   م حكمــــــــــــ  27/10/2019مــــــــــــدني أبــــــــــــوظبي  وبتــــــــــــاريخ  ...لســــــــــ

ــدعو   ــر   الـــــــــ ــة بـــــــــ ــوظبي االبتدائيـــــــــ ــة أبـــــــــ ــ   ؛محكمـــــــــ ــ  اليـــــــــــد  ات سيســـــــــ ــى أد واضـــــــــ علـــــــــ

علــــــــى العقـــــــــار محــــــــل التـــــــــداعي مــــــــن الغيـــــــــر حســـــــــن النيــــــــة. واـــــــــد ت يــــــــد  ـــــــــ ا القضـــــــــا  

ــ   ــتئنا  راـــــــ ــنة  ...باالســـــــ ــوظبي ..لســـــــ ــدني أبـــــــ ــق  .مـــــــ ــ  بطريـــــــ ــ ا الحكـــــــ ــي  ـــــــ قعـــــــــن  ـــــــ



   

       (11 ) 
ــالطعن راــــــــــــــ   ــنة  ...الــــــــــــــنق  بــــــــــــ اــــــــــــــررد  30/6/2020مــــــــــــــدني  وبتــــــــــــــاريخ  ...لســــــــــــ

ــن  ــند مـــــ ــى ســـــ ــن علـــــ ــدم ابـــــــول الطعـــــ ــورة بعـــــ ــة م ـــــ ــي ار ـــــ ــنق   ـــــ ــانود محكمـــــــة الـــــ أد اـــــ

ــا ال ـــــــ  ــ   يهـــــ ــة التـــــــي يقـــــ ــى الحالـــــ ــن  علـــــ ــ  يـــــ ــة لـــــ ــن  ي المعـــــــامالد المدنيـــــ ــد مـــــ ــي يـــــ  ـــــ

ــر عـــــــــال  بـــــــــالبطالد الـــــــــ ي  ــحي  مما كـــــــــاد حســـــــــن النيـــــــــة وايـــــــ ــل مليـــــــــه بعقـــــــــد صـــــــ انتقـــــــ

حســـــــــب بو ـــــــــو حســـــــــن النيـــــــــة   .......شـــــــــاب العقـــــــــد الســـــــــابق عليـــــــــه وكـــــــــاد الم ـــــــــتري 

ائعــــــــــة لـــــــــــه ملــــــــــى ملويـــــــــــة الب ااشـــــــــــتر  العقــــــــــار ســــــــــال  البيـــــــــــاد اســــــــــتناد  اــــــــــد ا صــــــــــل 

ملــــــــ  ابــــــــل ماامـــــــــة  ادالمســــــــجلة لــــــــد  دائــــــــرة البلديــــــــة وتــــــــ  تســــــــجيل عقــــــــد شــــــــرائه وكــــــــ 

ــ   ــدعو  راـــــــ ــبطالد الهبـــــــــاد ...لســـــــــنة  ...الـــــــ ــ ا الحكـــــــــ    بـــــــ ــال يعـــــــــد  ـــــــ ــن  ـــــــــ   ـــــــ ومـــــــ

ــار اــــــــد انتقلــــــــم  ــود ملويــــــــة العقــــــ ــبية ا حكــــــــام وتوــــــ ــتري عمــــــــال  بنســــــ ــة علــــــــى الم ــــــ حجــــــ

ــا التصـــــــــر  الصـــــــــ  ــتند ملـــــــــى ا  ـــــــــر  مـــــــ حي  النااـــــــــل بـــــــــ مرين متالزمـــــــــين أحـــــــــد ما يســـــــ

 للملوية والتسجيل المستند ملى   ا التصر  الصحي .

ــ   ــن راـــــ ــي الطعـــــ ــا  ـــــ ــة العليـــــ ــة االتحاديـــــ ــن المحكمـــــ ــادر مـــــ ــ  الصـــــ ــن الحكـــــ ــفر عـــــ واـــــــد أســـــ

ــ بوظبي  ــــــــــــي  ...لســــــــــــنة ... ــادر مــــــــــــن محكمــــــــــــة الــــــــــــنق  بــــــــــ تجــــــــــــاري والحكــــــــــــ  الصــــــــــ

مـــــــــــدني  صـــــــــــدور مبـــــــــــدأين متعارضـــــــــــين حـــــــــــول مســـــــــــ لة  ...لســـــــــــنة  ...الطعـــــــــــن راـــــــــــ  

 ...واحـــــــــــدة ملــــــــــــ  أد الحكــــــــــــ  ا ول اعتبــــــــــــر الحكـــــــــــ  الصــــــــــــادر  ــــــــــــي الــــــــــــدعو  راــــــــــــ  

مــــــــــدني أبــــــــــوظبي بــــــــــبطالد الهبـــــــــــاد الصــــــــــادرة مــــــــــن الوا ــــــــــب ملــــــــــى أحـــــــــــد  ...لســــــــــنة 

ا ولــــــــــيس من ـــــــــــئا  ومـــــــــــن  ـــــــــــ  يمتـــــــــــد أ ـــــــــــر كاشـــــــــــف   اأبنائــــــــــه ال يعـــــــــــدو أد يكـــــــــــود حكمـــــــــــ  

ب مليـــــــه مــــــــ  الغيـــــــر حتــــــــى ولـــــــو تــــــــ  و ا المو ــــــــ الـــــــبطالد ملــــــــى التصـــــــر اد التــــــــي أبرمهـــــــ 

تســــــــجيل عقـــــــــد   د التســــــــجيل ال يصـــــــــح  العقــــــــد الباقـــــــــل  بينمــــــــا الحكـــــــــ  ال ــــــــاني لـــــــــ  
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علــــــــى أد الغيــــــــر  ات سيســــــــ   ؛يعتــــــــد بــــــــا  ر الرجعــــــــى لــــــــبطالد الهبــــــــاد  ــــــــي حــــــــق الغيــــــــر

حســـــــن النيــــــــة وعقـــــــد  صــــــــحي  وأد الملويـــــــة انتقلــــــــم مليـــــــه بتســــــــجيله. وعلـــــــى م ــــــــر  ــــــــ ا 

ــين المبــــــــدأين ــارض بــــــ ــة توحيــــــــد  التعــــــ ــب ملــــــــى  يئــــــ ــام بطلــــــ ــدم النائــــــــب العــــــ ــالفين تقــــــ الســــــ

المبــــــــــادئ القضــــــــــائية االتحاديـــــــــــة والمحليــــــــــة بموجــــــــــب صـــــــــــحيفة أودعــــــــــم مكتـــــــــــب مدارة 

ــا بتـــــــــــــاريخ  ــدعو  بالمحكمـــــــــــــة االتحاديـــــــــــــة العليـــــــــــ  1ايـــــــــــــدد بـــــــــــــرا   18/10/2020الـــــــــــ

   يئــــــــة توحيــــــــد المبــــــــادئ  قلـــــــــب  ــــــــي  تامهــــــــا الن ــــــــر  ــــــــي التعـــــــــارض  2020لســــــــنة 

 السال  بيانه.

ــادة   وحيــــــــــــ  ــدا  ملــــــــــــى أد نــــــــــــ  المــــــــــ ــو  ابتــــــــــ ــة تنــــــــــ ــن القــــــــــــانود  15  مد الهيئــــــــــ   مــــــــــ

ب ـــــــــــــ د تن ــــــــــــي  العالاـــــــــــــاد القضــــــــــــائية بـــــــــــــين  2019  لســــــــــــنة 10االتحــــــــــــادي راـــــــــــــ   

ــد  ــة بتوحيــــــــــ ــى أد   تخــــــــــــت  الهيئــــــــــ ــة علــــــــــ ــائية االتحاديــــــــــــة والمحليــــــــــ الســــــــــــلطاد القضــــــــــ

ــن محكمتـــــــــين أو أ  ـــــــــر مـــــــــن المحـــــــــا    ــادئ القضـــــــــائية المتعارضـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــ المبـــــــ

ــا  ــبق العليــــــ ــدأ ســــــ ــن مبــــــ ــدول عــــــ ــاد العــــــ ــي قلبــــــ ــالن ر  ــــــ ــت  بــــــ ــا تخــــــ ــة  كمــــــ ــي الدولــــــ  ــــــ

مـــــــــن  ـــــــــ ا القــــــــــانود  .  16لهـــــــــا أد اررتـــــــــه و قـــــــــا ل جـــــــــرا اد المحــــــــــددة  ـــــــــي المـــــــــادة 

ــدأين اضــــــــائييــــــــ  ــاا  بــــــــين مبــــــ ــي التنــــــ ــب الفصــــــــل  ــــــ ــول قلــــــ ــى أد منــــــــاب ابــــــ ن يدل علــــــ

ــادر   ــد المبــــــــــدأين صــــــــ ــ لة الواحــــــــــدة أد يكــــــــــود أحــــــــ ــا    انهــــــــــائيين  ــــــــــي المســــــــ عــــــــــن المحــــــــ

ــا  ــز أو عليـــــــــا العليـــــــ ــة نقـــــــــ  أو تمييـــــــ ــوا  محكمـــــــ ــاد مســـــــــما ا ســـــــ ــا كـــــــ ــة أيـــــــ ــي الدولـــــــ  ـــــــ

ــر صــــــــــادر   ــا   أو أ  ــــــــــر بحيــــــــــ  يكــــــــــود  اوا  ــــــــ ــة أ ــــــــــر  مــــــــــن ماد المحــــــــ مــــــــــن جهــــــــ

ــادما بمــــــــــــا يتعــــــــــــ ر تغليــــــــــــب أحــــــــــــد ما علــــــــــــى ا  ــــــــــــر واجتمــــــــــــا   آدالمبــــــــــــد اــــــــــــد تصــــــــــ

ــ  ما مع   ــارض بالمفاضـــــــــلة  اتنفيـــــــ ــ ا التعـــــــ ــ   ـــــــ ــولى الهيئـــــــــة حســـــــ ــتوجب أد تتـــــــ ــا يســـــــ ممـــــــ
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ــين المبـــــــــدأين أ ــ  ا  ـــــــــر القـــــــــانوني علـــــــــى المنازعـــــــــاد بـــــــ و التو يـــــــــق بينهمـــــــــا مـــــــــن حيـــــــ

ــب مما كـــــــــــاد  ــول الطلـــــــــ ــاب ابـــــــــ ــي منـــــــــ ــين  وينتفـــــــــ ــدأين المتعارضـــــــــ ــين المبـــــــــ ــة بـــــــــ المتعلقـــــــــ

ــة  ــ   الجهــــــ ــا لهــــــ ــة العليــــــ ــ د المحكمــــــ ــدة  ــــــ ــائية واحــــــ ــة اضــــــ ــن جهــــــ ــادرين عــــــ المبــــــــدآد صــــــ

ــ   ــارض و قـــــــــ ــي التعـــــــــ ــل  ـــــــــ ــا واليـــــــــــة الفصـــــــــ ــود لهـــــــــ ــي توـــــــــ ــي التـــــــــ ــد وحـــــــــــد ا  ـــــــــ ا للقواعـــــــــ

ــرار ااجرائيــــــــة الم ــة ماــــــ ــ  الجهــــــ ــولى المحكمــــــــة بتلــــــ ــ  تتــــــ ــا حيــــــ ــا  ــــــــي نطااهــــــ ــول بهــــــ عمــــــ

ــر  ــدأ آ ـــــــ ــدار مبـــــــ ــتقر وإصـــــــ ــدأ مســـــــ ــن مبـــــــ ــين أو العـــــــــدول عـــــــ ــدأين المتعارضـــــــ أحـــــــــد المبـــــــ

يخالفــــــــــه. لمــــــــــا كــــــــــاد ملـــــــــــ  وكــــــــــاد ال ابــــــــــم مــــــــــن الحكـــــــــــ  الصــــــــــادر مــــــــــن المحكمـــــــــــة 

ــ   ــن راـــــــ ــي الطعـــــــ ــا  ـــــــ ــنة  ...االتحاديـــــــــة العليـــــــ ــن  ...لســـــــ ــادر مـــــــ ــ  الصـــــــ ــاري والحكـــــــ تجـــــــ

مـــــــــدني  أد الحكمــــــــــين  ...لســـــــــنة  ...محكمـــــــــة الـــــــــنق  بـــــــــ بوظبي  ـــــــــي الطعــــــــــن راـــــــــ  

ــد ــ لة واحـــــــــدة علـــــــــى النحـــــــــو المبـــــــــين أأصـــــــــدرا مبـــــــ ــائيين متعارضـــــــــين حـــــــــول مســـــــ ين اضـــــــ

ــي المســــــــــام المتقــــــــــدم ــا ينعقــــــــــد    ــــــــ ــاا لهيئــــــــــة توحيــــــــــد المبــــــــــادئ معــــــــــه ممــــــــ اال تصــــــــ

ــ ا ن ــــــــــــر قلــــــــــــب النائــــــــــــب بالقضــــــــــــائية االتحاديــــــــــــة والمحليــــــــــــة  ــام بخصــــــــــــوا  ــــــــــ العــــــــــ

حــــــــــــــ  أوجــــــــــــــه النــــــــــــــزا  ملــــــــــــــى بالتعــــــــــــــارض  علــــــــــــــى أال يمتــــــــــــــد ا تصــــــــــــــاا الهيئــــــــــــــة 

 الموضوعية بين الخصوم والفصل  يه.

ين المتعارضـــــــــــين أابـــــــــــل الفصـــــــــــل  ــــــــــي التعـــــــــــارض بـــــــــــين المبـــــــــــد –وحيــــــــــ  مد الهيئـــــــــــة 

ــه ــال  بيانــــــ ــو الســــــ ــة  -علــــــــى النحــــــ ــية الزمــــــ ــ لة أساســــــ ــاك مســــــ ــى أد  نــــــ ــدا  ملــــــ ــو  ابتــــــ تنــــــ

ــي ا ــا الفصـــــــــــل  ـــــــــ ــادر يتواـــــــــــ  عليهـــــــــ ــرياد الحكـــــــــــ  الصـــــــــ ــي مـــــــــــد  ســـــــــ لتعـــــــــــارض و ـــــــــ

ــادرة مــــــــــن المــــــــــورا حــــــــــال حياتــــــــــه بــــــــــ  ر رجعــــــــــي  ــــــــــي حــــــــــق  بــــــــــبطالد الهبــــــــــاد الصــــــــ

ــتحقام  ــن اســــــــ ــه مــــــــ ــا رتبــــــــ ــجل ومــــــــ ــد بيــــــــــ  مســــــــ ــب عقــــــــ ــة بموجــــــــ ــن النيــــــــ الم ــــــــــتري حســــــــ



   

       (14 ) 
وعلــــــــى مــــــــا جــــــــر   –المبيـــــــ  وحجيــــــــة  ــــــــ ا العقــــــــد ابــــــــل الور ــــــــة   ــــــــ د المســــــــتقر عليــــــــه 

ــادة  ــانود اا بـــــــــاد  49عليـــــــــه نـــــــــ  المـــــــ المانعـــــــــة نـــــــــاب حجيـــــــــة الحكـــــــــ  أد م –مـــــــــن اـــــــ

مــــــــن معـــــــــادة قــــــــرح النـــــــــزا   ــــــــي المســـــــــ لة المقضــــــــي  يهـــــــــا بــــــــين الخصـــــــــوم أنفســـــــــه  أد 

يكــــــــود  ـــــــــ ا الحكـــــــــ  اـــــــــد اطـــــــــ  بصــــــــفة صـــــــــريحة أو ضـــــــــمنية  ـــــــــي المنطـــــــــوم أو  ـــــــــي 

ا ســـــــــــــباب المرتبطـــــــــــــة بـــــــــــــالمنطوم  ـــــــــــــي مســـــــــــــ لة أساســـــــــــــية بعـــــــــــــد أد تنـــــــــــــااا  يهـــــــــــــا 

نــــــــــــــ  ماد الخصــــــــــــــوم يم اجامعــــــــــــــ   االطر ــــــــــــــاد واســــــــــــــتقرد حقيقتهــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا اســــــــــــــتقرار  

ــا ولــــــــو ب دلــــــــة  ــي  صــــــــل  يهــــــ ــة ماد المســــــــ لة التــــــ ــودة ملــــــــى مناا ــــــ ــة مــــــــن العــــــ والمحكمــــــ

ــ   ــا. ومـــــــــــ د  ملـــــــــــ  أد أ ـــــــــــر حجيـــــــــــة الحكـــــــــ ــة لـــــــــــ  يســـــــــــبق م ارتهـــــــــ اانونيـــــــــــة أو وااعيـــــــــ

ــادر بــــــــــــبطالد الهبــــــــــــاد الصــــــــــــادر  ــن المــــــــــــورا  ةالصــــــــــ  ايكــــــــــــود مقصــــــــــــور   .........مــــــــــ

لعقـــــــاراد وا عيـــــــاد ا  ـــــــي  ـــــــ ا الحكـــــــ  بمـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه بقـــــــا  اعلـــــــى مـــــــن كـــــــاد قر ـــــــ  

ــود الهبـــــــة  ــو  عقـــــ ــم ن ـــــ ــى واـــــ ــي ملـــــ ــ  بـــــــ  ر رجعـــــ ــحب الحكـــــ ــورا وينســـــ ــ  المـــــ ــى ملـــــ علـــــ

ــد بح ــ ا ا  ــــــــر وال يعتــــــ ــا جوال يمتــــــــد  ــــــ ــي أبرمهــــــ ــ د التصــــــــر اد التــــــ ــي شــــــ ــ   ــــــ ــة الحكــــــ يــــــ

ــه  ــفته  يــــــ ــا كانــــــــم صــــــ ــ  أيــــــ ــر م ــــــــل البيــــــ ــال  الغيــــــ ــحته لصــــــ ــي صــــــ ــورا  ــــــ  النتفــــــــا المــــــ

ــ ا  ــه و ــــــ ــورا حــــــــال حياتــــــ ــين المــــــ ــاد اانونيــــــــة بــــــ ــب وجــــــــود عالاــــــ ــن أد ترتــــــ الغيــــــــر يمكــــــ

ا لنقــــــــل الملويــــــــة لصــــــــال  الم ـــــــــترين حســــــــنى النيــــــــة  وعليــــــــه  ــــــــ د الحكـــــــــ  اانونيــــــــ   اأ ــــــــر  

ــجيل  ــد تســـــــ ــ  بعـــــــ ــار المبيـــــــ ــى العقـــــــ ــه علـــــــ ــند ملويتـــــــ ــبطالد ســـــــ ــائ  بـــــــ ــل البـــــــ ــادر ابـــــــ الصـــــــ

عقـــــــــد البيـــــــــ  باعتبـــــــــار  ايـــــــــر مالـــــــــ  للمبيـــــــــ  ال يعتبـــــــــر حجـــــــــة علـــــــــى الم ـــــــــتري الـــــــــ ي 

ســــــــجل عقــــــــد شــــــــرائه ابــــــــل صــــــــدور الحكــــــــ  بــــــــالبطالد الســــــــال  البيــــــــاد ولــــــــ  يختصــــــــ  

و  باعتبــــــــــار أد دعــــــــــو  الــــــــــبطالد ال تنــــــــــت  أ ر ــــــــــا بالنســــــــــبة ملــــــــــى الغيــــــــــر  ــــــــــي الــــــــــدع



   

       (15 ) 
موضــــــــــو  التصــــــــــر  الباقــــــــــل مال مما تــــــــــ  مد الــــــــــه   ال ــــــــــيالــــــــــ ي تلقــــــــــى حقــــــــــا علــــــــــى 

ــال  ــالبطالد حـــــ ــ  بـــــ ــا  ـــــــ د الحكـــــ ــ   يهـــــ ــ  يختصـــــ ــ د لـــــ ــي   ـــــ ــ  حقيقـــــ ــدعو  كخصـــــ  ـــــــي الـــــ

ــد أ ــــــــر  ملــــــــى الغيــــــــر  ــا بــــــــين قر ــــــــي الخصــــــــومة  قــــــــ  وال يمتــــــ صــــــــدرو  ينــــــــت  أ ــــــــر   يمــــــ

  يكـــــــــن قر ـــــــــا  ـــــــــي العقـــــــــد الباقـــــــــل منـــــــــ  ن ـــــــــ ته لونـــــــــه تلقـــــــــى مـــــــــن أحــــــــــد الـــــــــ ي لـــــــــ 

ا علـــــــــى محــــــــــل المتصــــــــــر  مليـــــــــه  ــــــــــي العقـــــــــد الباقـــــــــل   حقــــــــــ   االمتعااـــــــــدين   وتحديـــــــــد  

العقـــــــــد الـــــــــ ي تقـــــــــرر بطالنـــــــــه  و ـــــــــو علـــــــــى  ـــــــــال  ا صـــــــــل  ـــــــــي أد العقـــــــــد الباقـــــــــل 

ــادة  ــا يقتضــــــــــي معــــــــ ــا بمــــــــ ــى زوال آ ــــــــــار  كلهــــــــ ــدم ويــــــــــ دي بطالنــــــــــه ملــــــــ ــ  العــــــــ  ــــــــــي حكــــــــ

ــدين  ــر عنـــــــه المتعااـــــ ــ ا مـــــــا يعبـــــ ــرام العقـــــــد و ـــــ ــا ابـــــــل مبـــــ ــي كانـــــــا عليهـــــ ــى الحالـــــــة التـــــ ملـــــ

ــى  ــل يســـــــــــري أ ـــــــــــر  علـــــــــ ــر علـــــــــــى قر يـــــــــــه بـــــــــ بـــــــــــا  ر الرجعـــــــــــي للـــــــــــبطالد  وال يقتصـــــــــ

ــة العليـــــــــا  ـــــــــي  ــن المحكمـــــــــة االتحاديـــــــ ــ  الصـــــــــادر مـــــــ ــا اعتنقـــــــــه الحكـــــــ ــر  و ـــــــــو مـــــــ الغيـــــــ

ــنة  ..الطعـــــــــــــن راـــــــــــــ   ــرة  ...لســـــــــــ ــا ســـــــــــــل  بيانـــــــــــــه مال أد ا  ـــــــــــــ  بفوـــــــــــ تجـــــــــــــاري كمـــــــــــ

لــــــــــى الغيـــــــــر يــــــــــ دي ملــــــــــى زعزعــــــــــة ممطلــــــــــق  ــــــــــي العقـــــــــود وامتــــــــــداد أ ر ــــــــــا الـــــــــبطالد ال

اســــــــتقرار المعــــــــامالد ويتعــــــــارض مــــــــ  مبــــــــدأ ضــــــــرورة حمايــــــــة مــــــــن اقمــــــــ د ملــــــــى مــــــــا 

ــد بحســــــــن نيــــــــة  ــاحب الحــــــــق واعتقــــــ ــحي  تلقــــــــى مــــــــن صــــــ ــن تصــــــــر  صــــــ ــر لــــــــه مــــــ ظهــــــ

بمطابقتـــــــــــه للحقيقــــــــــــة ال ـــــــــــا رة  تعامــــــــــــل علـــــــــــى أساســــــــــــه  د مبطـــــــــــال العقــــــــــــود التــــــــــــي 

ــ ا ال ـــــــ  ــا   ـــــ ــى أســـــ ــم أبرمـــــــم علـــــ ــن واـــــ ــار مـــــ ــن آ ـــــ ــا مـــــ ــب عليهـــــ ــا يترتـــــ ــة مـــــ ا ر وإزالـــــ

ــ   ــا ســـــــــــي دي حتمـــــــــ ــ  مبرامهـــــــــ ــتقرار ا  أضـــــــــ ــامالد وعـــــــــــدم اســـــــــ ا ملـــــــــــى اضـــــــــــطراب المعـــــــــ

ــا تقتضـــــــــــي  ــامالد وحمايتهـــــــــ ــة  ـــــــــــي المعـــــــــ ــياد ال قـــــــــ ــ  أد العدالـــــــــــة ومقتضـــــــــ ــى ملـــــــــ ملـــــــــ

ــة مـــــــن مغ ــار حســـــــني النيـــــ ــة ا ايـــــ ــ  بعـــــــد بـــــــ حمايـــــ ــ ين تعااـــــــدوا معهـــــ ــود ســـــــلفه  الـــــ ة عقـــــ



   

       (16 ) 
ــحة  ــ نوا واعتقـــــــــــــدوا بصـــــــــــ ــلحة العامـــــــــــــة تقتضـــــــــــــي أد اقمـــــــــــ تلـــــــــــــ  العقـــــــــــــود وأد المصـــــــــــ

مـــــــــن رعايـــــــــة لالئتمــــــــــاد العـــــــــام واالعتـــــــــداد بال قــــــــــة  هـــــــــامـــــــــنحه   ـــــــــ   الحمايـــــــــة لمــــــــــا  ي

الم ــــــــــروعة التــــــــــي يعتمــــــــــد عليهــــــــــا النـــــــــــا   ــــــــــي معــــــــــامالته   وتجــــــــــد  ــــــــــ   الحمايـــــــــــة 

ــود  وجــــــــــود   ــن وجــــــــ ــد ال يمنــــــــــ  مــــــــ ــي أد بطــــــــــالد العقــــــــ ــند ا  ــــــــ ــ   اســــــــ مم ين ــــــــــإ  ؛اوااعيــــــــ

ــه وضـــــــــــع   ــ  بطالنـــــــــ ــا ر  ا العقـــــــــــد راـــــــــ ــو مين ظـــــــــ ــه متـــــــــ ــى أساســـــــــ ــل النـــــــــــا  علـــــــــ ا يتعامـــــــــ

ــد   ــ   اصـــــــــحيح   ابحســـــــــن نيـــــــــة كونـــــــــه عقـــــــ ــ  أو اانونـــــــ ــا لـــــــــ  ينســـــــــب ملـــــــــيه  أي  طـــــــ ا قالمـــــــ

ــانود  ــال  للقـــــــ ــوااعي المخـــــــ ــ د الم هـــــــــر الـــــــ ــالي  ـــــــ ــاد  وبالتـــــــ ــ ا االعتقـــــــ ــي  ـــــــ تقصـــــــــير  ـــــــ

ــن النيــــــــة نفــــــــس  ــه بالنســــــــبة للغيــــــــر حســــــ ــل ينبغــــــــي أد يتولــــــــد عنــــــ ــبة للعقــــــــد الباقــــــ بالنســــــ

ــار التــــــــي كانــــــــم ت ــود ا  ــــــ ــه لــــــــو اســــــــتجم  العناصــــــــر التــــــــي تحقــــــــق لــــــــه الوجــــــ تولــــــــد عنــــــ

ــة الغيـــــــــر  ــا يبـــــــــرر حمايـــــــ ــا رة ممـــــــ ــة ا وضـــــــــا  ال ـــــــ ــحي  أ ـــــــــ ا بن ريـــــــ ــانوني الصـــــــ القـــــــ

محـــــــــل التصـــــــــر  الباقـــــــــل مـــــــــن  ـــــــــالل تعااـــــــــد  مـــــــــ  صـــــــــاحب  ي حـــــــــال تملوـــــــــه لل ـــــــــ 

الوضــــــــ  ال ـــــــــا ر المخــــــــال  للحقيقـــــــــة متـــــــــى تــــــــوا ر حســـــــــن النيــــــــة لديـــــــــه   أي الغيـــــــــر  

مما لـــــــ  يكـــــــن  ـــــــي وســـــــ  ملـــــــ  الغيـــــــر التوصـــــــل  امتـــــــو ر   ومـــــــن  ـــــــ  يعـــــــد حســـــــن النيـــــــة 

ــ ل ملــــــــ  الغيــــــــر  ــ  ال ــــــــا ر ولــــــــو بــــــ ــز الحقيقــــــــي المخــــــــال  للوضــــــ ــى معر ــــــــة المركــــــ ملــــــ

ــر وتقصــــــــــية  ــتطال  حقيقــــــــــة ا مــــــــ ــي اســــــــ ــ  يقصــــــــــر  ــــــــ ــة ال ــــــــــخ  العــــــــــادي ولــــــــ عنايــــــــ

ــ   ــاما اصــــــ ــا ر   ــــــ ــال  لل ــــــ ــة المخــــــ ــن النيــــــ ــراض حســــــ ــه ا تــــــ ــ  زال عنــــــ ــي ملــــــ ــر  ــــــ ر الغيــــــ

ضـــــــــى الوضـــــــــ  ال ـــــــــا ر  لـــــــــ ل   ـــــــــ د التصـــــــــر  المبـــــــــرم و قـــــــــد الحمايـــــــــة المقـــــــــررة بمقت

بـــــــــين صـــــــــاحب الوضـــــــــ  ال ـــــــــا ر  المالـــــــــ  ال ـــــــــا ر الـــــــــ ي بطـــــــــل تصـــــــــر ه أو ســـــــــند 

ــ    ــد نا ـــــ ــن النيـــــــة يعـــــ ــر حســـــ ــه   والغيـــــ ــى كـــــــاد  املويتـــــ ــق متـــــ ــاحب الحـــــ ــي مواجهـــــــة صـــــ  ـــــ



   

       (17 ) 
 ـــــــــي ظهـــــــــور المتصــــــــر  علـــــــــى الحـــــــــق  اأو ميجابــــــــ   اا  يــــــــر اـــــــــد أســــــــه  بخطئـــــــــه ســـــــــلب  

ــر حســــــــــ  ــد   الغيــــــــ ــا يــــــــ ــاحبه ممــــــــ ــوا د بم هــــــــــر صــــــــ ــه لل ــــــــ ــد معــــــــ ــى التعااــــــــ ــة ملــــــــ ن النيــــــــ

ــ نها أد تولــــــــد االعتقــــــــاد ال ــــــــائ  لــــــــد  الوا ــــــــة  المحيطــــــــة بهــــــــ ا المركــــــــز والتــــــــي مــــــــن شــــــ

ــر  طــــــــــ  أو تقصــــــــــيرا   ــب  ــــــــــ ا الغيــــــــ ــر للحقيقــــــــــة دود أد يرتوــــــــ ــة  ــــــــــ ا الم هــــــــ بمطابقــــــــ

ــن ســــــــلطة  ــا مــــــ ــو  بمــــــــا لهــــــ ــة الموضــــــ ــا  ولمحكمــــــ ــة والواــــــــو  عليهــــــ ــري الحقيقــــــ ــي تحــــــ  ــــــ

ي الــــــــدعو  اســــــــتخالا تلــــــــ  ال ــــــــوا د ومــــــــد  مســــــــهام تقــــــــدير ا دلــــــــة و هــــــــ  الوااــــــــ   ــــــــ 

صــــــــاحب الحـــــــــق  ـــــــــي ايامهــــــــا والجهـــــــــد الـــــــــ ي ب لـــــــــه المتعااــــــــد مـــــــــ  صـــــــــاحب المركـــــــــز 

ال ــــــــا ر  ـــــــــي اســــــــتطال  حقيقـــــــــة  ـــــــــ ا الم هــــــــر.... ولـــــــــئن كانــــــــم ن ريـــــــــة ا وضـــــــــا  

ــا صــــــــراحة أو ضــــــــمن   ــا رة لــــــــ  يــــــــن  عليهــــــ ــي اــــــــانود المعــــــــامالد المدنيــــــــة مال  اال ــــــ  ــــــ

ــتناد   ــا اســــــــ ــةملــــــــــى  اأنــــــــــه يمكــــــــــن ا  ــــــــــ  بهــــــــ ــ  ؛ مقتضــــــــــياد المصــــــــــلحة والعدالــــــــ ا مم قبقــــــــ

ــادة    ــلحة مصــــــــــــدر   1للمــــــــــ ــة والمصــــــــــ ــد العدالــــــــــ ــانود تعتبــــــــــــر اواعــــــــــ ــ ا القــــــــــ ــن  ــــــــــ  ا  مــــــــــ

ــالمية أمــــــــا  ــريعة ااســــــ ــر  ومبــــــــادئ ال ــــــ ــري  والعــــــ ــ  بعــــــــد الت ــــــ ــة وملــــــ ــدة القانونيــــــ للقاعــــــ

ــة ــل الور ـــــــ ــة ابـــــــ ــتري حســـــــــن النيـــــــ ــ  الم ـــــــ ــد بيـــــــ ــة عقـــــــ ــق بحجيـــــــ ــا يتعلـــــــ ــن    يمـــــــ ــ د مـــــــ  ـــــــ

المقــــــــــرر أد ملويــــــــــة العقــــــــــار ال تنتقــــــــــل وال الحقــــــــــوم العينيــــــــــة العقاريــــــــــة ا  ــــــــــر  بــــــــــين 

قــــــــوانين الخاصــــــــة بـــــــــه  المتعااــــــــدين و ــــــــي حــــــــق الغيــــــــر مال بالتســـــــــجيل و قــــــــا  حكــــــــام ال

وأد عـــــــــــدم تســـــــــــجيل التصـــــــــــر اد التـــــــــــي مـــــــــــن شـــــــــــ نها من ـــــــــــا  حـــــــــــق ملويـــــــــــة أو حـــــــــــق 

 -ومنهــــــــــا عقـــــــــد بيـــــــــ  العقــــــــــار – هعينـــــــــي عقـــــــــاري آ ـــــــــر أو نقلــــــــــه أو تغييـــــــــر  أو زوالـــــــــ 

قـــــــــــــل بـــــــــــــين موي ال ـــــــــــــ د وال تيترتـــــــــــــب عليـــــــــــــه أد الحقـــــــــــــوم المـــــــــــــ كورة ال تن ـــــــــــــ  وال تن

ــر  ــبة للغيــــــــــ ــجلة مــــــــــــ  بالنســــــــــ ــر المســــــــــ ــود للعقــــــــــــود ايــــــــــ ــر ســــــــــــو  وأنــــــــــــه ال يكــــــــــ ن ا  ــــــــــ



   

       (18 ) 
ــ  التســــــــــجيل صــــــــــحيح   ــ ما مــــــــــا تــــــــ ــية بــــــــــين المتعااــــــــــدين   ــــــــ  ــــــــــ د  اااللتزامــــــــــاد ال خصــــــــ

المتصـــــــر  مليـــــــه توـــــــود اـــــــد انتقلـــــــم مليــــــــه ملويـــــــة العقـــــــار وتوـــــــود لـــــــه ســـــــلطة المالــــــــ  

ــه ــر   ــــــــي ملوــــــ ــي التصــــــ ــر اته و    ــــــ ــن تــــــــاريخ  تصب  تصــــــ ــق الغيــــــــر مــــــ ــي حــــــ نا ــــــــ ة  ــــــ

ــجيل ــدر  التســــــــ ــالحك  الــــــــــ ي يصــــــــ ــال يحــــــــــا  الم ــــــــــتري بــــــــ  بــــــــــائ ضــــــــــد ال وبالتــــــــــالي  ــــــــ

ــ  ســـــــــابق   ــاد تســـــــــجيل البيـــــــ ــ  متـــــــــى كـــــــ ــى  ـــــــــ ا الحكـــــــــ  بخصـــــــــوا العقـــــــــار المبيـــــــ ا علـــــــ

ــ   ــاد اــــــد تلقــــــى حقــــ ــن النيــــــة متــــــى كــــ ــي حمايــــــة الغيــــــر حســــ ــ  رابــــــة  ــــ ا علــــــى ا عينيــــــ  وملــــ

  ويكــــــــود التســـــــــجيل حجـــــــــة  ـــــــــي مواجهـــــــــة الوا ـــــــــة عقــــــــار وتـــــــــ  تســـــــــجيله ابـــــــــل الحكـــــــــ  

ويـــــــــــر  وتوــــــــــــود وال يجـــــــــــوز الطعـــــــــــن  ـــــــــــي بياناتـــــــــــه مال مما كــــــــــــاد نتيجـــــــــــة اـــــــــــا أو تز 

ــى  ــتند ملــــــ ــين أحــــــــد ما يســــــ ــتري بــــــــ مرين متالزمــــــ ــم ملــــــــى الم ــــــ ــد انتقلــــــ ــار اــــــ ملويــــــــة العقــــــ

ــ ا  ــى  ـــــــ ــتند ملـــــــ ــة  والتســـــــــجيل المســـــــ ــل للملويـــــــ ــر  الصـــــــــحي  النااـــــــ ــا التصـــــــ ا  ـــــــــر  مـــــــ

ــورا  ــ  وكـــــــــاد المـــــــ ــا كـــــــــاد ملـــــــ ــر  الصـــــــــحي . لمـــــــ رحمـــــــــه   باعتبـــــــــار   .......التصـــــــ

ــود و ــــــــــو ســــــــــل  ا –المالــــــــــ  الحقيقــــــــــي للعقــــــــــار موضــــــــــو  النــــــــــزا   لور ــــــــــة الــــــــــ ين يتلقــــــــ

 .....اــــــــد أســــــــه  بموجــــــــب مبرامــــــــه للهبــــــــة الباقلــــــــة  ــــــــي ظهــــــــور شــــــــركة  –الحــــــــق عنــــــــه 

ــا  ــد معهـــــ ــى التعااـــــ ــة ملـــــ ــن النيـــــ ــتري حســـــ ــ  الم ـــــ ــا د ـــــ ــاحبه بمـــــ ــر صـــــ ــق بم هـــــ ــى الحـــــ علـــــ

ــة  ـــــــــ ا  ــد االعتقـــــــــاد بمطابقـــــــ ــن شـــــــــ نها أد تولـــــــ ــد والتـــــــــي مـــــــ ــوا د المحيطـــــــــة بالتعااـــــــ لل ـــــــ

ــ د ــا مـــــــــ ــة بمـــــــــ ــام التصـــــــــــر  الا الم هـــــــــــر للحقيقـــــــــ ــ    نفـــــــــ ــاحب الوضـــــــــ ــين صـــــــــ ــرم بـــــــــ مبـــــــــ

ــد   ــه مـــــــــن بعـــــــ ــة المالـــــــــ  الحقيقـــــــــي وور تـــــــ ــن النيـــــــــة  ـــــــــي مواجهـــــــ ال ـــــــــا ر والغيـــــــــر حســـــــ

ملـــــــــ  أد مــــــــــا واــــــــــ  مـــــــــن المــــــــــورا مــــــــــن التصــــــــــر  بالهبـــــــــة ملــــــــــى ال ــــــــــركة المــــــــــ كورة 

ــا ر ا مـــــــــر  ــإ  ـــــــــي ظـــــــ ــاد ينبـــــــ ــار منمـــــــــا كـــــــ ــة للعقـــــــ ــجل باعتبار ـــــــــا مالوـــــــ ــد ا بالســـــــ وايـــــــ
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جازتـــــــــه لهـــــــــا بالتعامـــــــــل عـــــــــن انصـــــــــرا  مرادتـــــــــه ملـــــــــى نقـــــــــل الملويـــــــــة ملـــــــــى ال ـــــــــركة وإ

ــر ويجعلـــــــــــه  ــ نه أد يـــــــــــو   الغيـــــــــ ــن شـــــــــ ــر  ـــــــــــارجي مـــــــــ ــمها وك ـــــــــــ  عـــــــــــن م هـــــــــ باســـــــــ

ــاد  بــــــــــــ د ال ــــــــــــركة ومــــــــــــدير ا  ــي  –أحــــــــــــد الور ــــــــــــة  – .......معــــــــــــ ورا   ــــــــــــي اعتقــــــــــ  ــــــــــ

ــار ــي   المالوــــــــة الحقيقيــــــــة للعقــــــ ــود مــــــــن حــــــــق الم ــــــــتري حســــــــن النيــــــــة  ــــــ ومــــــــن  ــــــــ  يكــــــ

ــ   ــه مـــــــ ــ ي أبرمـــــــ ــل الـــــــ ــر التعامـــــــ ــرا  أ ـــــــ ــ  بانصـــــــ ــة أد يتمســـــــ ــد  ـــــــــ   الحالـــــــ ــن اعتقـــــــ مـــــــ

بحـــــــق أنـــــــه مالـــــــ  للمبيــــــــ  الـــــــ ي انتقـــــــل مليـــــــه وال ســــــــيما أد عقـــــــد البيـــــــ  الصـــــــادر مــــــــن 

ــ   اممـــــــــا يكـــــــــود صـــــــــحيح    ال ـــــــــركة كـــــــــاد ابـــــــــل صـــــــــدور الحكـــــــــ  بـــــــــبطالد الهبـــــــــة  امنتجـــــــ

ــة ــة     ــــــــار  القانونيــــــ ــورية المطلقــــــ ــ  البيــــــــ  بالصــــــ ــوا علــــــــى ملــــــ ــة لــــــــ  يطعنــــــ وكــــــــاد الور ــــــ

ا وإنمـــــــا أاـــــــاموا دعـــــــوا   بعــــــــدم نفـــــــام العقـــــــد  ـــــــي مــــــــواجهته  باعتبـــــــار   اـــــــد كســـــــبوا حقــــــــ  

ــفته  ور ــــــــــة  - ــق القائمــــــــــة  ــــــــــي ســــــــــبيل  –بصــــــــ ــ  بغــــــــــرض مزالــــــــــة العوائــــــــ علــــــــــى المبيــــــــ

ــادر  عـــــــــدم ســـــــــرياد أ ـــــــــر ملـــــــــ  العقـــــــــد المســـــــــجل  ـــــــــي مـــــــــواجهته   وكـــــــــاد الحكـــــــــ  الصـــــــ

ــي دعـــــــــ  ــرم بـــــــــين ال ـــــــــركة  ـــــــ ــورية العقـــــــــد المبـــــــ ــ  ي بـــــــــم صـــــــ ــالد التصـــــــــر اد لـــــــ و  بطـــــــ

والم ــــــــتري   نــــــــه يبقــــــــى صــــــــحيحا  مرتبــــــــا أ ــــــــر  القــــــــانوني مــــــــن حيــــــــ  انتقــــــــال الملويـــــــــة 

ــا  لصــــــــم مليــــــــه الهيئــــــــة مــــــــن تقريــــــــراد اانونيــــــــة  ويكــــــــود حجــــــــة علــــــــى الــــــــوراا  وأد مــــــ

عقــــــــود البيـــــــ  التــــــــي أبرمتهــــــــا  جميــــــــ  ـــــــي نطــــــــام النــــــــزا  المطـــــــروح منمــــــــا يســــــــري علـــــــى 

متــــــــــــى تــــــــــــوا رد موجبــــــــــــاد صــــــــــــحتها واســــــــــــتوملم شــــــــــــرائطها القانونيــــــــــــة  .....ركة شــــــــــــ 

 و ق ا سباب الم ار مليها  ي المسام المتقدم.

ا علـــــــى مــــــــا تقــــــــدم  ـــــــ د الحكــــــــ  الصــــــــادر مـــــــن المحكمــــــــة االتحاديــــــــة وحيـــــــ  منــــــــه ترتيبــــــــ  

ــن راــــــــ   ــي الطعــــــ ــا  ــــــ ــنة  ...العليــــــ ــ   ....لســــــ ــي للحكــــــ ــا  ر الرجعــــــ ــد بــــــ ــد اعتــــــ ــاري اــــــ تجــــــ
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ــن ــبطالد ســـــ ــادر بـــــ ــد الصـــــ ــة بعقـــــ ــن النيـــــ ــار حســـــ ــتري العقـــــ ــق م ـــــ ــي حـــــ ــائ   ـــــ ــة البـــــ د ملويـــــ

ــجيل ــام التســـــ ــد تمـــــ ــجل بعـــــ ــانوني الـــــــ ي   مســـــ ــدأ القـــــ ــرار المبـــــ ــة ماـــــ ــه الهيئـــــ ــا تـــــــر  معـــــ ممـــــ

ــ   ــن راـــــــ ــ بوظبي  ـــــــــي الطعـــــــ ــنق  بـــــــ ــن محكمـــــــــة الـــــــ ــادر مـــــــ ــه الحكـــــــــ  الصـــــــ  لـــــــــ  مليـــــــ

                             وترتيب ا  ار القانونية على وااعة النزا .  ...لسنة  ...

  ــلــــهـــــ   ا ســـــباب                                

  ...اررد الهيئة االعتداد بالمبدأ القانوني ال ي اررته محكمة النق  ب بوظبي  ي الطعن را   

 مدني.  ...لسنة 
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