
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتفاقات الدولية
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 دةـدولـة  االمارات  العربية  المتح
 
 

 شرط  لتملك   غير المواطنين للعقاراتاكم  ـموافقة الح
 واالتفاقيات لقوانينعـدم  رجـعية ا -

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

 نمةةةواطنياللتملةةةك غيةةةر شةةةرط مةةةارة اإلموافقةةةة حةةةاكم   -
 . للعقارات

 
 إالأثر رجعةة  بةة ال تسةةر القةةوانين واالتفاقةةات الدوليةةة   -

 .إذا تقرر ذلك بنص خاص
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 باسم صاحب السمو 
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 دةرئيس دولة اإلمارات العربية المتح

 
- :إن دائرة النقض المدنية المؤلفة

 
عبد الوهاب عبدول رئيس : برئاسة السيد القاضي

أمين أحمد : المحكمة وعضوية السيد القاضي
 الهاجري

 
 خالد يحي دراز: والسيد القاضي

صديق سيد : وحضور أمين سر الجلسة السيد
 .أحمد الغول

 
دة في يوم الثالثـاء ـة العلنية المنعقـبالجلس
م 11/3/1002هـ الموافق 2211/فرص/21

 .بمقر المحكمة االتحادية العليا بمدينة أبو ظبي
 

  أصدرت الحكم اآلت
 ــــ
 
ع نقض .ق 12لسنة  280في الطعن رقم 

 .مدني
 

يوسف راشد بورسلي / ورثة المرحوم :الطاعنين
 :وهم

 راشد يوسف راشد بورسلي  -2
 عادل يوسف راشد بورسلي  -1
 بورسلي فوزي يوسف راشد  -3
 يعقوب يوسف راشد بورسلي  -2
 غنيمة يوسف راشد بورسلي  -2
 صبحة يوسف راشد بورسلي  -1
 فوزية يوسف راشد بورسلي  -7
 زينب حافظ محمد وهبه  -8

 
 سيف راشد حمر عين: المطعون ضده

صادر عن محكمة إستئناف  : الحكم المطعون فيه
الشااااااااارقة فااااااااي ا سااااااااتئناف رقاااااااام 

 .م18/2/1001بتاريخ  21/1000
 

 مااال الرسااام)م 3/3/1001: تةةةاريخ رفةةةن الطعةةةن
 (.والتأمين

 
 المحكمـة
 ـــ
 

بعد ا طالع على األوراق وتالوة تقرير 
 .التلخيص والمداولة

 
 ه ـاعـتوفي أوضـن اسـحيث إن الطع

 .الشكلية
 

على ما يبين من الحكم  -وحيث إن الوقائل
تتحصل في أن  -المطعون فيه وسائر األوراق

مدني  2998لسنة  17أقاموا الدعوى  الطاعنين
كلي الشارقة على المطعون ضده بطلب الحكم 
بثبوت ملكيتهم لألرض موضوع الدعوى المبينة 

 1202باألوراق وشطب عقد التسجيل رقم 
م ، على سند من أن 18/8/2979بتاريخ 

مورثهم وهو كويتي الجنسية قد حصل على إذن 
الكائنة من حكومة الشارقة بتعمير هذه األرض 

بالمنطقة الصناعية األولى وأسس فيها شركتين 
 ها أمواالً طائلة  حيائها إال أنوأنفق علي

ستغل التفويض الممنوح له من االمطعون ضده 
مورثهم وتمكن بمعاونة الموظفين المختصين 
العبث بالخريطة المساحية وشطب اسم مورثهم 
وتسجيل األرض باسمه ، فأقاموا الدعوى 

ل درجة حكمت برفض الدعوى ، ومحكمة أو
 21استأنف الطاعنون هذا الحكم باالستئناف رقم 

م 18/2/1001الشارقة ، وبجلسة  1000لسنة 
قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنون في هذا 

 .الحكم بالطعن الماثل
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وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى 
بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة 

والفساد في االستدالل والقصور في  القانون
التسبيب وا خالل بحق الدفاع ، ذلك أنهم تمسكوا 
في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكية مورثهم 
ألرض النزاع منذ حيازته لها وحصوله على 
موافقة حكومة الشارقة ممثلة في بلديتها على 

بتاريخ  2118منحه إجازة البناء رقم 
ألرض بإنشاء شركتين م وتعميره ل8/21/2972

عليها وهو ما ال يتوقف على أي إجراء آخر 
وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها 
واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده 
، فأهدر الحكم المطعون فيه الثابت من تقرير 
الخبير الجنائي بإمارة الشارقة من أن اسم مورث 

الملكية قد شطب في الطاعنين المثبت بخرطة 
وقت الحق لتحرير المستند والدليل المستمد من 
أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة وما ورد 
بتقرير الخبرة والقرينة القضائية المستفادة من 
دفل المطعون ضده بعدم سماع الدعوى لمرور 
الزمان والتي تفيد تملك مورثهم ألرض النزاع ، 

ول بأن إحياء األرض واكتفي الحكم بمجرد الق
الموات يعد من التصرفات التي يجب تسجيلها 
بمقتضي المادة الخامسة من قانون التسجيل 
العقاري  مارة الشارقة وأن مورثهم لم يكن 
مالكاً ألرض النزاع التي سجلت بإسم المطعون 

ولم يطعن على ذلك  2979ضده منذ عام 
التسجيل وقد امتد به العمر ألكثر من خمسة 

شر عاماً منذ هذا التاريخ في حين أن التسجيل ع
ال يرد إال على التصرفات وأن تملك مورثهم 
لألرض تحقق بواقعة مادية هي التعمير المقترن 
بالحيازة المادية ، وأن تسجيل المطعون ضده 
لألرض تم بينه والجهة المختصة ولم يكن 
مورثهم طرفاً فيه ولم يعلم به وليس للتسجيل 

في ذاته باعتباره نظام شخصي  حجية كاملة
فضالً عن أنه ال يصحح التصرف أو يحصنه من 
الطعن عليه سيما وأن سند الملكية ليس قراراً 

إدارياً مما يجوز الطعن عليه بما يعيب الحكم 
 .ويستوجب نقضه

 
وحيث إن النعي في جملته غير مقبول ذلك 
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان 

إلى نتيجة صحيحة ، فإن النعي  ىانته الحكم قد
عليه بخطئه في األسباب التي أقام عليها قضاءه 
 –يكون غير منتج وكانت دعوى تثبيت الملكية 

إنما  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
تكون من مالك يستند فيها إلى مصدر قانوني من 
مصادر كسب الملكية ، وأن الشرط الذي يكون 

عد من عناصر الحق ذاته وال مصدره القانون ي
يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم ال يجوز الحكم 
المشروط وال يثبت إال عند تحقق شرطه ، أما 
قبل ذلك فال يثبت ألن األصل أن األثر ال يسبق 
المؤثر ، وكان مؤدي نص المادة الرابعة من 

 مارة  2971لسنة  20قانون التسجيل العقاري 
أن حق  –ى الدعوى المنطبق عل –الشارقة 

التملك قاصر على مواطني دولة ا مارات 
العربية المتحدة وأنه ال يجوز تملك غيرهم عقاراً 
ة ـبأي سبب من أسباب كسب الملكية إال بموافق

م وبالشروط التي يقررها وكانت موافقة ـالحاك
حاكم إمارة الشارقة على هذا النحو لتملك غير 

المتحدة للعقارات  مواطني دولة االمارات العربية
تعد من عناصر الحق ذاته ال يتصور قيامه 
بدونها ، لما كان ذلك وكان مورث الطاعنين من 
 –غير مواطني دولة ا مارات العربية المتحدة 

وأن إذناً أو موافقة لمورث  –كويتي الجنسية 
دية ا مارة من تصريح الطاعنين لم يصدر عن بل

وثها أن تكون ها ال تعدو بفرض حدبالبناء فإن
تصريحاً باالنتفاع باألرض وتكون دعوى تثبيت 
الملكية المقامة من الطاعنين فاقدة لسندها وال 
ينال من ذلك النظر ما ورد باتفاقية التعاون 
الخليجي من معاملة مواطني دول مجلس التعاون 

س معاملة مواطنيها ، ذلك أن هذه االتفاقية لم ـنف
إال بعد أن تملك  –دولة تصبح قانوناً من قوانين ال

المطعون ضده أرض النزاع بالعقد المسجل 
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م باعتبار أن القوانين 28/8/2979بتاريخ  202
وا تفاقيات تطبق بوجه عام على الوقائل 
والمراكز القانونية التي تقل بعد تاريخ العمل به 
وليس له أثر رجعي على الوقائل السابقة عليه إال 

و ما خلت منه إذا تقرر ذلك بنص خاص وه
ا تفاقية المذكورة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه 
إلي هذه النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض 
أن تبين التطبيق القانوني السليم مقومة الحكم 
على أساسه ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن 

 .يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
 

 لذلـــك

 ـــ
 

لزمت حكمت المحكمة برفض الطعن وأ
الطاعنين الرسم والمصروفات ومبلغ ألفي درهم 

ادرة ـابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصـمق
 .ينـالتأم
 
 الرئيس   أمين السر  
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 دولـة  الكويـتذ
 
 

 من اتفاقية وارسو المعدلة 91النص  ف  م 
 مت إليها ـدة المكملة لها  والت  انضـوالمعاه

 يرـن التأخـو  عـل مسئولية الناقل الجعـدولة الكويت تج
 انبهـفترض  ف   جـطأ مـبنية على خـمسئولية م 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

  
 

الةةنص فةة  المعاهةةدات الدوليةةة والتةة  انضةةمت إليهةةا   

دولة الكويت يدل على أن مسؤولية الناقةل عةن التةأخير فة  

نقةةل الركةةاب هةة  مسةةؤولية مبنيةةة علةةى خطةةأ مفتةةرض فةة  

جانبه وال تنتف  هذه المسؤولية إال إذا أثبةت أنةه وتابعةه قةد 

ن مةن اتخذوا كافةة التةدابير الضةرورة لتفةاد  الضةرر أو كةا

المستحيل عليهم اتخاذها أ  أن عبء إثبات نف  هذا الخطأ 

 .المفترض يقن على عاتق الناقل وليس المضرور
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 باسم صاحب السمو أمير الكويت 
 الشيخ سعد العبد هللا السالم الصباح

 
 محكمة التمييز

 الدائرة التجارية األولى واإلدارية
 

 12بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 
  12/2/1001هـ الموافق 2211ذو الحجة 

محمااد خياارى الجناادى / برئاسااة الساايد المستشااار
 ،  رئيس الدائرة

 
عبد الحميد عمران / وعضوية السادة المستشارين

محماااد وعباااد المااانعم أحماااد إباااراهيم وأحماااد عباااد 
 الفتاح حسن وجودة عبد المقصود فرحات

 
 حاتم موسى رئيس النيابة/ وحضور األستاذ

ساااامي أباااو العيناااين أماااين سااار / السااايدوحضاااور 
 .الجلسة

 صدر الحكم اآلت 
 ــ

 
: في الطعناين باالتمييز المرفاوع أولهماا مان
الممثل القانوني لشاركة الخطاوط الجوياة الكويتياة 

 .بصفته
 ضـــد

 

 .عادل سالم عبد هللا بوتلف
 

رئاااايس مجلااااس إدارة : والمرفةةةةون ثانيهمةةةةا مةةةةن
 .مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفته

 

 ضـــد
 

 .عادل سالم عبد هللا يوتلف
 

،  805: والمقيدين بالجدول برقم 
 .9/تجار  895/4005

 ـةالمحكم

 ـــ
 

بعاااااد ا طاااااالع علاااااى األوراق ، وساااااماع 
 .المرافعة ، وبعد المداولة

 
حياااااث إن الطعناااااين اساااااتوفيا أوضااااااعهما 

 .الشكلية
 

علاااى ماااا يباااين مااان  –وحياااث إن الوقاااائل 
تتحصاال  –الحكاام المطعااون فيااه وسااائر األوراق 

مؤسسة "المطعون ضده أقام على الطاعنة  في أن
 3311الادعوى رقاام " الخطاوط الجوياة الكويتياة 

ك بطلاااب الحكااام بإلزامهاااا باااأن .ت 1003لسااانة 
. ك تعويضاااا مؤقتاااا.د 2002ياااه مبلاااغ تاااؤدي إل

جاوا  وشرحاً لدعواه قال أنه تعاقد معها علاى نقلاه
علاااااى طائرتهاااااا القادماااااة مااااان القااااااهرة بتااااااريخ 

التاي تحادد "  2802" رحلة رقام  22/8/1003
م ذلك اليوم إال أنهاا تاأخرت عان 3لقيامها الساعة 

ا قالع مدة عشرين ساعة دون أن تعلان الطاعناة 
عان ساابب التاأخير ، ولاام تقادم لااه أيااً ماان خاادمات 
الضاايافة فاضااطر الفتاارام أرض مطااار القاااهرة 

سابب لاه آالماا اساتأدت حجازه بغرفاة الحجاز مما 
الصحي به فضالً عن تأخره عان عملاه وتلاف ماا 
كااان يحملااه ماان مااواد غذائيااة ، كمااا أنهااا لاام تقاام 
بتنفيااذ عقااد النقاال إال علااى طااائرة صااغيرة عااانى 
منها الكثير من المتاعب ومن ثم أقام دعواه بطلبه 

حكماااات  21/2/1002بتاااااريخ  .سااااالف البيااااان 
عنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ بإلزام الطا
اسااتأنفت الطاعنةهااذا . ك تعويضااا نهائيااا .ألفااى د

 2/ت 1002لساانة  178الحكاام با سااتئناف رقاام 
بصااحيفة موقعااة ماان محااام أهلااى ، وبا سااتئناف 

بصااحيفة ممهااورة  2/ت 1002لساانة  207رقاام 
بتوقيل أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريل ، وبعد 

سااتئناف الثااانى إلااى األول أن ضاامت المحكمااة ا 
باابطالن ا سااتئناف : أوالا  7/2/1002قضاات فااى 

ت لعاادم توقياال صااحيفته  1002لساانة  178رقاام 
-:ماان احااد اعضاااء إدارة الفتااوى والتشااريل ثانيااا 
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وبتأييد  1002سنة ل 207برفض ا ستئناف رقم 
طعناات الطاعنااة فااى هااذا الحكاام  .الحكاام المسااتانف

ودعات نياباة أثلين وبطريق التميياز باالطعنين الماا
التمييااز مااذكرة فيهمااا ارتااأت فيهااا رفضااهما ، وإذ 
عرضااا علااى هااذه المحكمااة فااى غرفااة المشااورة 
حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضام 

ت إلاااى الطعااان رقااام  1002لسااانة  222الطعااان 
 .ت ، والتزمت النيابة رأيها 1002لسنة  208

 
 1002لساااانة  208بالنساااابة للطعاااان رقاااام  :أوالً 
  2/ت
 

وحيااث إن الطعاان أقاايم علااى سااببين تنعااي 
بهمااا الطاعنااة علااى الحكاام المطعااون فيااه مخالفااة 
القااانون والثاباات باااألوراق وفااي بيااان ذلااك تقااول 
أنهااااا تمسااااكت أمااااام محكمااااة ا سااااتئناف بإنتفاااااء 
مسئوليتها عن التاأخير لحادوث خلال مفااجأ طارأ 
علااى أجهاازة الطااائرة التااي كاناات معاادة ل قااالع 

حاال التااداعي وأن هااذا الخلاال لاام يكاان بالرحلااة م
ممكناااً توقعااه أو تفاديااه وأنهااا بااذلت كاال التاادابير 
الالزمة لتداركاه مماا يعاد سابباً أجنبيااً ترتفال معاه 

مان قاانون التجاارة  122مسئوليتها عماالً بالماادة 
مااان القاااانون المااادني ، ولااام يقااادم  133والماااادة 

المطعاااون ضاااده ماااا ينفاااي ذلاااك إال أن المحكماااة 
هااذا الاادفاع ، كمااا أنهااا لاام تفطاان إلااى أن  أطرحاات

انها تضامنت " تذكرة السفر " الثابت بوثيقة النقل 
خير أعفائهاااا مااان المسااائولية عااان تاااإالااانص علاااى 

ثاار أوصااول الرحلااة ، ولاام تعاان المحكمااة ببحااث 
ذلااك األماار الااذى يعيااب حكمهااا المطعااون فيااه بمااا 

 .يستوجب تمييزه 
 

أنه ن هذا النعى فى غير محله ذلك أوحيث 
من المقرر فى قضاء هذه المحكماة أن الانص فاى 

ماان اتفاقيااة وارسااو الخاصااة بتوحياااد  29المااادة 
أكتوبر  21بعض قواعد النقل الجوى المبرمة فى 

 18والمعدلااة ببروتوكااول الهاااى بتاااريخ  2919
والمعاهدة المكملة لها الموقعة  2922من سبتمبر 

والتاااى انضااامت  2912مااان سااابتمبر 28بتااااريخ 
 – 2972لساانة  10الكوياات بالقااانون رقاام إليهااا 
وال عن الضارر الاذى ؤيكون الناقل مس "ن أعلى 

ينشااأ عاان التااأخير فااى نقاال الركاااب او االمتعااة أو 
أن  ىعلا 10، وفي المادة " البضائل بطريق الجو

اليكون الناقل مساؤوال إذا أثبات أناه وتابعياه قاد " 
ه اتخذوا من التدابير الالزمة لتفادي الضارر أو أنا

يااادل علاااى أن " مااان المساااتحيل علااايهم اتخاذهاااا 
مساااؤولية الناقااال الجاااوى عااان التاااأخير فاااى نقااال 
الركاااب هااي مسااؤولية مبنيااة علااى خطااا مفتاارض 
فااى جانبااه وال تنتفااى إال إذا أثباات أنااه وتااابعوه قااد 

الضاارر  ياتخااذوا كافااة التاادابير الضاارورية لتااوق
أوأنااه كااان ماان المسااتحيل علاايهم اتخاذهااا أي أن 

المفتارض يقال علاى  أهاذا الخطا يات نفاعبء إثبا
خالص باذل عاتق الناقل وليس المضارور ، واسات

و عاادم اتخاذهااا أالضاارر  التاادابير الالزمااة لتفااادي
هااو ماان األمااور الواقعيااة التااى تاادخل فااى ساالطة 
محكمااة الموضااوع فااى اسااتنباط القاارائن وبحااث 
الاادالئل والمسااتندات المقدمااة فيهااا وتقااديرها بمااا 

الدعوى بغير معقب متاى أقامات  يتفق والواقل فى
قضاءها علاى أساباب ساائغة لهاا معينهاا الصاحيح 
 باألوراق ويؤدي إلاى النتيجاة التاى انتهات إليهاا ،
 لمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 كاااان ذلاااك وكاااان الحكااام المطعاااون فياااه المؤياااد 
للحكم االبتادائى قاد اساتخلص مان أوراق الادعوى 

ن أومااان بينهاااا التقريااار المقااادم مااان الطاعناااة  –
 22/8/1003بتااريخ  2802قم طائرة الرحلة ر

التى كان المطعون ضده متعاقدا على نقله على  –
 22,20تأخرت فى االقاالع مان السااعة  –متنها 
م 21,20حتاااااااااااااى السااااااااااااااعة  22/8/1003م 
وأن الطاعناااة قعااادت عااان إثباااات  22/8/1003

الضااارر الاااذى  ياتخاذهاااا التااادابير الالزماااة لتفااااد
عليهاا نه كاان مان المساتحيل أ وأترتب على ذلك  

ورتاااااب الحكااااام علاااااى ذلاااااك ثباااااوت  اتخاذهاااااا ،
مساااااؤوليتها عااااان التاااااأخير  وهاااااو مااااان الحكااااام 
اسااااتخالص سااااائغ لااااه أصااااله الثاباااات باااااألوراق 
ويؤدى إِلى النتيجة التى انتهى اليها  وال ينال مناه 
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 ن وثيقااااااة النقاااااال أتحاااااادى الطاعنااااااة بااااااالقول باااااا
قااد تضاامنت شاارطا بإعفائهااا ماان "تااذكرة الساافر "

ماااان  19خير إذ أن المااااادة المسااااؤولية عاااان التااااأ
يقاال باااطال كاال شاارط  االتفاقيااة فااد نصاات علااى أن

 .."ماان المسااؤولية  بإعفاااء الناقاال الجااوى يقضااي
وهاااذا الااابطالن يتعلاااق بالنظاااام العاااام فاااال يجاااوز 
مخالفتااه األماار الااذى اليعاادو معااه النعااي بسااببي 
الطعاان إال أن يكااون جاادال فااى الساالطة التقديريااة 

ثارتااه لاادى محكمااة لمحكمااة الموضااوع اليجااوز إ
التمييز بما يكون معه الحكم المطعون فياه بمنجااة 

 .من التمييز
 

 :ت  1002لسنة  222الطعن رقم :  ثانيا
 

وحيااث إن مبنااى الطعاان هااو مخالفااة الحكاام 
فى تطبيقاه إذ قضاى  أه للقانون والخطيالمطعون ف

بعاادم قبااول االسااتئناف المقااام ماان الطاعنااة باارقم 
أن صاحيفته موقعاة  ت بمقولة 1002لسنة  178

مااان محاااام أهلاااي ولااايس مااان أحاااد أعضااااء إدارة 
الفتوى والتشريل فى حين أن المنازعة موضاوعه 
هاى منازعااة تجاريااة وليساات إداريااة وبالتااالى فااال 
يساارى عليااه مااا اشااترطه المرسااوم بالقااانون رقاام 

نشاااء دائاارة إداريااة بالمحكمااة إب 2982لساانة  10
اف ماان الكليااة ماان وجااوب توقياال صااحيفة االسااتئن

أحااد أعضاااء إدارة الفتااوى  والتشااريل فضااال عاان 
أن الطاعناااة رغااام  كونهاااا مؤسساااة عاماااة فهاااى 

وقاااد أصااادر رئيساااها  يتحاااتفظ بطابعهاااا التجاااار

للمحامى رافل الطعن توكيال يبيح له ذلك ومان ثام 
 .يكون الحكم معيبا بما يستوجب تمييزه 

 
أياااا كاااان وجاااه  – يوحياااث إن هاااذا النعااا

ناااه وقاااد انتهااات أج ذلاااك غيااار منااات –الااارأي فياااه 
المحكماااة فاااى الطعااان األول إلاااى ساااالمة الحكااام 

ن إه بما مؤداه تأييد الحكم المساتأنف فايالمطعون ف
محااااال  – 1002لسااااانة  178االساااااتئناف رقااااام 
وقاااد دارت أسااابابه حاااول ذات  -الطعااان الماثااال  

مضاامون أسااباب االسااتئناف األول ساايكون م لااه 
ل الاارفض حتمااا وهااو مااا يتساااوى فااى النتيجااة ماا

قضاااء الحكاام المطعااون فيااه بعاادم قبولااه لاابطالن 
 .صحيفته 
 

 .وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين
 

 لذلــك
 ـــ
 

 : حكمت المحكمة 
 

بقبااااول الطعنااااين شااااكال وفااااى الموضااااوع 
برفضاااهما وألزمااات الطاعناااة المصاااروفات فاااى 

ت ماال مصااادرة  1002لساانة  222الطعاان رقاام 
 . الكفالة فيه
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