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 اإلمـارات  العربية المتحـدة دولـة  
 
 

 
 الرهـن التأمـيني عـقـد شـكلـي 

 فيه التضـامـن  ال يفـترض

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

 .الرهن التأميني ال ينعقد إال بتسجيله  -

يفترض وإنما يكون بنص في القانون أو  التضامن ال -

 .االتفاق

إذا كان العقار المرهون مملوكا لغير المدين كان الراهن  -

 .كفيال عينيا 
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 المحكمة االتحادية العليا
 أبو ظبي

 
 السمو صاحب حضرة باسم
 نهيان آلخليفة بن زايد  الشيخ

 المتحدة رئيس دولة اإلمارات العربية

 
 :إن دائرة النقض المدنية المؤلفة 

 
  دولاب عبالوه دعب :  برئاسة السيد القاضي

  المحكمةرئيس 
 

 صالح محمود عويس: وعضوية السيد القاضي
 خالد يحيى دراز : والسيد القاضي

 
صديق سيد  : وحضور أمين سر الجلسة السيد

   .أحمد الغول
     

الثالثاء م بالجلسة العلنية المنعقدة في يو
ق ـــالمواف ـه8416 /األول ربيع / 81
م بمقر المحكمة االتحادية العليا 16/4/1225

 .بمدينة أبو ظبي
 

 يم اآلتدرت الحكأص
 

ع .ق  14لسنة  333: في الطعن رقم
 .نقض مدني

 
                                    .بنك الشارقة الوطني : الطاعن

 
 : مالمطعون ضده

ورز لصاحبها عثمان محمد راشد أمير موت -8
 .أميري

 .أبو بكر محمد راشد أميري -1
 .فاطمة محمـد صالح عبيد -3

محكمة  عنصادر  : الحكم المطعون فيه
 مـرق تئنافـاالس يف الشارقـةتئناف ـاس

 .م83/8/1221بتاريخ  421/1228
 

                                                  م14/4/1221 :تاريخ رفع الطعن
 ( مع الرسم والتأمين)                     

 
 ةالمحكمـ

 ـــ
 

بعد اإلطالع على األوراق وتالوة تقرير 
 .التلخيص وبعد المداولة

 
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 
على ما يبين من  –وحيث إن الوقائع 

 –الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
قام على المطعون تتحصل في ان الطاعن أ

مدني كلي  33لسنة  136ضدهم الدعوى رقم 
بإلزامهم بالتضامن  -8الشارقة بطلب الحكم 
درهماً  51.888.46..1والتكافل أن يدفعوا له 

م حتى 15/88/8333والفوائد القانونية من 
تثبيت الرهن المسجل على  -1السداد التام 

. قطعتي األرض المنوه عنها بصحيفة الدعوى
شرحاً للدعوى أنه منح المطعون ضدهما وقال 

األول والثاني تسهيالت إئتمانية بضمان رهن 
تأميني على قطعتي األرض المبينتين بصحيفة 
الدعوى والمملوكتين للمطعون ضدها الثالثة وإذ 
ترصد في ذمة األولى والثاني المبلغ المطالب به 
وامتنعا عن الوفاء به كما لم تبادر المطعون 

لثة بالسداد برغم أنها تضمن المديونية ضدها الثا
بموجب عقد الرهن التأميني سالف البيان لذلك 

ندبت محكمة أول درجة خبيراً . أقام الدعوى
وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 

 / م بإلزام المدعي عليهما األولى 84/4/1228
 

أميري موتورز لصاحبها عثمان محمد راشد 
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أن يؤديا على سبيل والثاني أبو بكر محمد راشد ب
التضامن للمدعي بنك الشارقة الوطني مبلغ 

 الفائدة  إلىدرهماً باإلضافة  12..1.453/
٪ اعتباراً من 84القانونية على هذا المبلغ بواقع 

م وحتى 81/81/8333تاريخ إقامة الدعوى 
السداد التام ورفض الدعوى قبل المدعي عليها 

اعن ذلك الثالثة فاطمة محمد صالح استأنف الط
لدى  1228لسنة  421القضاء باإلستئناف رقم 

محكمة استئناف الشارقة التي قضت فيه بتاريخ 
طعن . م بتأييد الحكم المستأنف83/8/1221

الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 
 .الماثل

 
وحيثثث إن الطعثثن أقثثيم علثثى سثثببين ينعثثى 
الطثثاعن بهمثثا علثثى الحكثثم المطعثثون فيثثه مخالفثثة 

ون والقصثثثثور فثثثثي التسثثثثبيب والفسثثثثاد فثثثثي القثثثثان
اإلستثثثثـدالل وفثثثثي بيثثثثان ذلثثثثك يقثثثثول أن الحكثثثثم 
المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة برفض 
الثثثدعوى بالنسثثثبة للمطعثثثون ضثثثدها الثالثثثثة وأقثثثام 
قضثثثاءه فثثثي هثثثذا الخصثثثوص علثثثى أن المطعثثثون 
ضدها الثالثة كفيل عيني وهي بذلك ال تلثزم بثأداء 

لتثثأمين وكفالثثة السثثداد تقثثع الثثدين مثثع المثثدين ألن ا
على المال المرهون عند التنفيذ عليثه ولثيس علثى 

وأن طلثثثثب تثبيثثثثت الثثثثرهن  ذمثثثثة الكفيثثثثل العينثثثثي
التأميني ال مبثرر لثه ألن الثرهن يثتم تسثجليه أمثام 
الموظثثف المخثثتص ويثبثثت بورقثثة رسثثمية ممثثا ال 

حالثة أن مثؤدى . مصلحة للطاعن فثي هثذا الطلثب
مثثثثن قثثثثانون المعثثثثامالت  8428/1نثثثثص المثثثثادة 

المدنيثثة أن الكفيثثل العينثثي فثثي مرتبثثة واحثثدة مثثع 
لثثثذي يجثثثوز أن المثثثدين بالنسثثثبة للثثثدائن المثثثرتهن ا

يطالثثثب أيهمثثثا بسثثثداد الثثثدين وأن تثبيثثثت الثثثرهن 
مقصود منه حماية حق الطثاعن حتثى ال يتعثرض 
ضثثثمان علثثثى العقثثثار المرهثثثون أليثثثة منازعثثثات 
تنفيذيثثة عنثثد التنفيثثذ عليثثه مثثن الكفيثثل العينثثي وألن 
ذلك مظهر من مظاهر الحماية القانونية وهو أمثر 

قه الطثاعن جائز قانوناً للدائن المرتهن وهو ما سثا
كمبثررات لطلبثه غيثر أن الحكثم المطعثون فيثه لثم 

يمحثثثص ذلثثثك الطلثثثب وأيثثثد قضثثثاء محكمثثثة أول 
درجثثة بثثرفض الثثدعوى بالنسثثبة للمطعثثون ضثثدها 
الثالثثثثة بتقريثثثرات غيثثثر سثثثائغة وال تكفثثثي لحمثثثل 
قضثثائه فشثثابه القصثثور فثثي التسثثبيب والفسثثاد فثثي 

 .مخالفة القانون إلىاإلستدالل وأدى ذلك به 
  

ذلك أنه لما . إن هذا النعي مردودوحيث 
من قانون   8333كان مؤدى المواد من 

المعامالت المدنية وما بعدها أن الرهن التأميني 
عقد شكلي ال ينعقد إال بتسجيله لدى الجهة 
المختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية وإذا 
كان العقار المرهون مملوكاً لغير المدين كان 

ياً يقدم رهناً لمصلحة المدين الراهن كفيالً عين
وهو بذلك ال يكون متضامناً معه في أداء الدين 
إذا حل أجله إال إذا نص في عقد الرهن التأميني 
على ذلك ألن التضامن ال يفترض وإنما يكون 
بنص في القانون أو اإلتفاق وألن عقد الرهن 
التأميني يترتب عليه لمصلحة الدائن المرتهن حق 

لى العقار المرهون من الكفيل عيني عقاري ع
العيني الذي يلتزم عينياً بموجب ذلك العقد بوفاء 
الدين المضمون وهو ما يوجب للدائن حق تتبع 

المرهون في أي يد كانت وحق التقدم في  العقار
استيفاء حقه على الدائن العادي والمرتهن طبقاً 
لمرتبة التسجيل وكذلك فإن هذا التسجيل يحقق 

رتهن فائدتين األولى أنه يتثبت تماماً من للدائن الم
ملكية الراهن للمال المرهون فيتقي بذلك منازعة 
الغير في هذا الصدد والثانية ان التسجيل يضع 
في يد الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً يجيز التنفيذ 
على العقار المرهون بمجرد وضع الصيغة 
التنفيذية على عقد الرهن التأميني طبقاً لنص 

من قانون اإلجراءات المدنية ومن  115المادة 
حكم على الكفيل العيني الذي  إلىثم فال يحتاج 

ينص عقده على التزامه بالتضامن مع المدين 
بأداء الدين إذا حل أجله ويتأدى من ذلك كله أن 
طلب الدائن المرتهن بإلزام الكفيل العيني 
بالتضامن مع المدين بأداء الدين وطلبه تثبيت 

رهن حالة خلو عقد الرهن التأميني من التزامه ال
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بالتضامن وعدم تضمين النصوص المنظمة لذلك 
العقد اعتبار أن الكفيل العيني ملزم بالتضامن مع 
المدين وحالة أن تسجيل العقد يجعله من 
المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق 
والتصديق وهو بذلك يصلح ألن يكون سنداً 

ياً بعد استيفاء اإلجراءات التي يستلزمها تنفيذ
القانون في هذا الصدد وفق ما سلف، كالهما ال 

أساس قانوني ومن ثم فإن الحكم  إلىيستند 
رفضهما يكون قد  إلىالمطعون فيه إذ انتهى 

صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه 
 .بسبب الطعن على غير أساس

  

 .ولما سلف يتعين رفض الطعن
 

 ـكذلــل
 ـــ

  
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت 
الطاعن الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة 

 .التأمين
 
 سر                       الرئيسالأمين   
 

 


