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الق�ضية� :أ�سا�س  1473لعام 2015
قرار 1380 :لعام 2015
تاريخ 2015/12/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية.
ال�سادة :ديبو �شحادة – عدنان الحم�صي
– محمد جمال الدين الخطيب.
ال���م���ب���د�أ :ب��ي��ع ع���ق���اري – ال��م��دع��ي
�سعودي الجن�سية – وج��وب الح�صول
على الترخي�ص من وزارة الداخلية.
�إذا ك��ان المدعي يحمل الجن�سية ال�سعودية
ف�إن طلبه تثبيت عقد �شرائه للمقا�سم مو�ضوع
الدعوى يقت�ضي منه الح�صول على الترخي�ص
الالزم من وزارة الداخلية وفقاً لأحكام المادة
الأول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  /11/ل�ع��ام .2011
�أ�سباب الطعن:
 -1خالف القرار املطعون فيه البند ال�ساد�س
من عقد البيع املوقع بني اجلهة الطاعنة
واملطعون �ضدها مما يجعله متناق�ض ًا مع
�أحكام املادة  396من القانون املدين.
 -2موافقة وزارة الداخلية يجب توفرها حني
تثبيت نقل امللكية يف ال�سجل العقاري ال حني
االتفاق �أو الت�سليم.
 -3خالف القرار املطعون فيه امل��ادة  403من
القانون املدين.
 -4مل ت�ع�ل��ل امل �ح �ك �م��ة ق ��راره ��ا جل �ه��ة عدم

اال�ستجابة لطلبات اجلهة الطاعنة �سواء
جلهة تثبيت عقد البيع �أو ف�سخه.
	-5اغفل القرار ما ورد يف �شهادة زكريا ...
التي ت�ؤكد العقد.
في الق�ضاء:
حيث �أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي
تثبيت عقد البيع المبرم م��ع المدعى عليه
والمن�صب على �شرائه المقا�سم ذوات الأرقام
 12-6-5-2-1من العقار رقم  99من المنطقة
العقارية بيت �سركي�س.
وح �ي��ث �أن ال��ق��رار ال�م�ط�ع��ون ف�ي��ه ق�ضى
بت�صديق الفقرة الأولى من القرار الم�ست�أنف
وف�سخ الفقرة الثانية المتعلقة ب�إبطال عقد
البيع ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر للطعن
فيه طالب ًا نق�ضه.
وحيث �أن��ه من الثابت ب���أوراق ال��دع��وى �أن
المدعي يجعل الجن�سية ال�سعودية وبالتالي
ف�إن طلبه تثبيت عقد �شرائه للمقا�سم مو�ضوع
الدعوى يقت�ضي منه الح�صول على الترخي�ص
الالزم من وزارة الداخلية وفق ًا لأحكام المادة
الأول��ى من القانون رق��م  11لعام  2011و�إن
�إقامته للدعوى قبل ح�صوله على الترخي�ص
يقت�ضي رد دع��واه تطبيق ًا لأحكام الفقرة ب
من المادة التا�سعة من القانون المذكور مما
يجعل ما تو�صلت �إليه المحكمة م�صدرة القرار
المطعون فيه لجهة رد الدعوى �شك ًال في محله
القانوني �إال �أن المحكمة �سهت عن البت بطلبات
الجهة الطاعنة ال ��واردة في طلبها العار�ض
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82
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المبرز بجل�سة  2015/6/7لجهة الف�سخ و�إعادة
الحال �إلى ما كان عليه قبل التعاقد وهي لم ترد
عليه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا وما ورد في الئحة ا�ستئناف
الجهة الطاعنة الم�ؤرخ في .2014/4/15
مما يجعل �أ�سباب الطعن تنال من القرار
المطعون فيه ويتعين معه نق�ضه.
لذلك تقرر باالتفاق:
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه.
� -2إعادة الإ�ضبارة ملرجعها.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1472لعام 2015
قرار 1379 :لعام 2015
تاريخ 2015/12/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية.
ال�سادة :ديبو �شحادة – عدنان الحم�صي
– محمد جمال الدين الخطيب.
المبد�أ :عقد بيع -دعوى تثبيت البيع
– ت��را���ض��ي ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ي��ة بطلب
الفراغ والت�سليم – �أثره على التعوي�ض.
 �إن ترا�ضي الجهة المدعية بدعوى تثبيتالبيع في مطالبتها بالت�سليم والفراغ �ضمن
المدة المتفق عليها بالعقد ودون قيامها ب�إثبات
ت�سديد الثمن يحجب عنها طلب التعوي�ض.
�أ�سباب الطعن:
 -1مل ينفذ املطعون �ضده التزاماته العقدية
بت�سليم ون�ق��ل ملكية املبيع ال��س��م اجلهة
ال�ط��اع�ن��ة خ�ل�ال امل ��دة امل�ن���ص��و���ص عنها
بالعقد.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

 -2دفع الثلث الثاين من الثمن مرهون بفراغ
املبيع والثلث الثالث مرهون بت�سليم املبيع
واجل �ه��ة ال�ط��اع�ن��ة دع ��ت امل �ط �ع��ون �ضده
للح�ضور �أم ��ام مكتب التوثيق العقاري
لإجراء الفراغ �إال �أنه امتنع دون �سبب.
	-3املبيع من�سوب بالإ�شغاالت كما هو ثابت
مبح�ضر الك�شف ومل يتم الت�سليم.
 -4ما تو�صلت �إليه املحكمة م�صدرة القرار من
�أن دف��ع الثمن �شرط �أ�سا�سي من �شروط
عقد البيع خمالف للقانون واالتفاق على
الثمن يجعل البيع منعقد.
 -5خالف القرار املطعون فيه العقد املربم بني
الطرفني.
	-6املطعون �ضده يتحمل م�س�ؤولية ت�أخره يف
تنفيذ التزاماته مما �ضاعف من النفقات
ال�ت��ي تكبدتها اجل�ه��ة الطاعنة يف تنفيذ
امل�شروع مما يوجب احلكم بالتعوي�ض.
في الق�ضاء:
حيث �أن الدعوى تهدف �إلى مطالبة الجهة
المدعية تثبيت عقد البيع المبرم مع المدعى
عليه والمن�صب على �شرائها لكامل العقار رقم
 /222/من منطقة بزاق العقارية والم�سجل
با�سم المدعى عليه وفق ًا لقيود ال�سجل العقاري
وت�سديد الثمن ح�سب ال�شروط الواردة بالعقد
و�إلزامه بت�سليم المبيع ونقل الملكية ال�سمها.
وح �ي��ث �أن ال��ق��رار ال�م�ط�ع��ون ف�ي��ه ق�ضى
بت�صديق القرار البدائي المت�ضمن بتثبيت عقد
البيع و�إلزام المدعى عليه بنقل وت�سليم المبيع
متزامن ًا مع ت�سديد الجهة المدعية لر�صيد
الثمن.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت
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للطعن فيه طالبة نق�ضه للأ�سباب المثارة في
طعنها.
وحيث �أنه ال جدال بين طرفي الدعوى حول
ثبوت عقد البيع المبرم بين الطرفين واالتفاق
على ت�سديد الثمن ح�سب ال�شروط بالمادة
الرابعة م��ن العقد مقابل نقل ملكية المبيع
والت�سليم.
وحيث �أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار
المطعون فيه النتيجة التي خل�ص �إليها وهي
تعليق ن�ق��ل ملكية ال�ع�ق��ار م��و��ض��وع الدعوى
وت�سليمه على ت�سديدها للثلث الثاني والثلث
الثالث من الثمن وعدم الحكم لها بالتعوي�ض
عن ال�ضرر الذي لحق بها.
وحيث �أن العقد �شريعة المتعاقدين و�أن
م��ا خل�صت �إل�ي��ه المحكمة م���ص��درة القرار
المطعون فيه من حيث النتيجة يتوافق مع ما
ت�ضمنه العقد المبرم وال يخرج عنه و�أن تذرع
الجهة الطاعنة واحتجاجها بت�أخر المطعون
�ضده عن الح�ضور �إلى مكتب التوثيق العقاري
لنقل ملكية المبيع ال ي�سعفها بالتمل�ص من
التزاماتها بت�سديد الثلث الثاني و�أن �أعمال
المحكمة لأحكام المادة  /162/من القانون
المدني في محله القانوني كما �أن تراخي الجهة
الطاعنة في مطالبتها بالت�سليم والفراغ �ضمن
المدة المتفق عليها بالعقد ودون قيامها ب�إثبات
ت�سديد الثمن يحجب عنها طلب التعوي�ض
خا�صة و�إن المطعون �ضده �أب��دى ا�ستعداده
بتنفيذ التزاماته العقدية �أمام محكمة الدرجة
الأولى و�أمام المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه م�شروط ًا بت�سديد الثمن المتفق عليه و�إن

ادعاء الجهة الطاعنة بوجود �إ�شغاالت بالعقار
خالف ًا لما جاء بقرار و�صف الحالة الراهنة لم
ي�ؤيد بدليل مما يجعل مجمل الأ�سباب المثارة
بالطعن قا�صرة عن النيل من القرار المطعون
فيه الذي جاء موافق ًا للأ�صول والقانون ويتعين
معه رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
لذلك تقرر باالتفاق:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ت�ضمني اجلهة الطاعنة الر�سوم وامل�صاريف
وم�صادرة الت�أمني.
� -3إعادة الإ�ضبارة ملرجعها.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1471لعام 2015
قرار 1378 :لعام 2015
تاريخ 2015/12/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية.
ال�سادة :ديبو �شحادة – عدنان الحم�صي
– محمد جمال الدين الخطيب.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – عقد – مخا�صمة
الوكيل ال��ذي �أب��رم العقد – �أث��ره��ا –
�شخ�صية الوكيل – �أثرها بعد العقد.
 �إن ال� �ع� �ق ��د ال � � ��ذي ي� �ب ��رم ��ه ال� �ن ��ائ ��ب فيح� ��دود وك��ال �ت��ه ي �� �ض��اف �إل� ��ى الأ� �ص �ي��ل وفقاً
لأح �ك��ام ال �م��ادة  106م��ن ال �ق��ان��ون المدني.
 �إن �شخ�صية الوكيل تنتهي بعد �إبرام العقد. �إن م�خ��ا��ص�م��ة ال �م �ت �ع��اق��د ل �ل �ن��ائ��ب ال ��ذي�أب��رم العقد لتثبيت م��ا ين�ش�أ ع��ن ه��ذا العقد
م��ن ح�ق��وق وال �ت��زام��ات �إن�م��ا ت�ك��ون بمواجهة
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82
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الأ��ص�ي��ل وح��ده وال ي�صح توجيهها للوكيل
ب��اع�ت�ب��ار �أن �شخ�صية ال��وك �ي��ل تختفي بعد
�إب ��رام ال�ع�ق��د �إال ف��ي ح��ال تعلق ح��ق الوكيل
بالوكالة وفقاً لأحكام المادة  /681/مدني.
�أ�سباب الطعن:
1-1ال��دع��وى �أق �ي �م��ت ع�ل��ى امل �ط �ع��ون �ضدهم
ممثلني بوكيلهم ومت التنازل عن الوكالة
بعد ال�شطب.
2-2الطاعن مل يعلم بوجود التنازل ومل يخطر
به.
3-3خالفت املحكمة القرار املطعون فيه املادة
 /681/من القانون املدين.
4-4الطاعن جدد الدعوى �ضد مهند �أ�صالة عن
نف�سه وبالوكالة عن �أ�شقائه.
في الق�ضاء:
حيث �أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي
تثبيت عقد البيع المبرم مع المدعى عليه مهند
� ...أ�صالة عن نف�سه وبالوكالة عن �أ�شقائه
مهيب ومنار ومعتز ومازن ومنال ومجدي �أبناء
علي ...والمن�صب على �شرائه كامل العقار رقم
 /596/من منطقة قرفقي العقارية والم�سجل
ب�أ�سمائهم في ال�سجل العقاري.
وحيث �أن القرار المطعون فيه �صدق القرار
البدائي المت�ضمن رد الدعوى �شك ًال لعدم �صحة
الخ�صومة.
ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر للطعن
فيه طالب ًا نق�ضه.
وحيث �أن العقد الذي يبرمه النائب في حدود
وكالته ي�ضاف �إلى الأ�صيل وفق ًا لأحكام المادة
 /106/م��ن القانون المدني و�إن مخا�صمة
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

الطرف المتعاقد مع النائب لتثبيت ما ين�ش�أ
عن هذا العقد من حقوق والتزامات بالم�صلحة
�إنما تكون بمواجهة الأ�صيل لوحده وال ت�صح
توجيهها للوكيل باعتبار �أن �شخ�صية الوكيل
تخت�ص بعد �إبرام العقد لي�ضاف وترتب عليه
للأ�صيل �إال في حال تعلق حق الوكيل بالوكالة
وفق ًا لأحكام المادة  /681/مدني.
وحيث �أن��ه من الثابت ب���أوراق ال��دع��وى �أن
الطاعن �أب��رم العقد مع المطعون �ضده مهند
ب�صفة ن��ائ�ب� ًا ع��ن �أ��ش�ق��ائ��ه بموجب الوكالة
العامة المنظمة له مما كان يتعين معه توجيه
الخ�صومة بدعوى تثبيت ما ن�ش�أ عن هذا العقد
لال�صالء ب�شخ�صهم وال ي�صح توجيهها للنائب
باعتبار �أن �شخ�صية الوكيل تختفي بعد �إبرام
العقد و�إن تنازل المطعون �ضده عن الوكالة
يجعلها بحكم المنق�ضية من الناحية القانونية
وال ي�صح التمثيل بموجبها مما يجعل ما تو�صلت
�إليه المحكمة م�صدرة القرار المطعون فيه في
محله القانوني وال تنال منه �أ�سباب الطعن.
لذلك تقرر باالتفاق:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ت�ضمني ال �ط��اع��ن ال��ر� �س��وم وامل�صاريف
وم�صادرة الت�أمني.
� -3إعادة الإ�ضبارة ملرجعها.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1467لعام 2015
قرار 1376 :لعام 2015
تاريخ 2015/12/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية.
ال�سادة :ديبو �شحادة – عدنان الحم�صي
– محمد جمال الدين الخطيب.
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المبد�أ� :أ�صول – ا�ستئناف – فقدان
الملف البدائي –�أثره –وجوب الترميم.
 ال� �م� �ل ��ف ال � �ب� ��دائ� ��ي ي �� �ش �ك ��ل درج� � � ��ة مندرج � ��ات ال�م�ح��اك�م��ة وال �ت �ق��ا� �ض��ي والب� ��د من
االط� �ل ��اع ع �ل �ي��ه وال � ��وق � ��وف ع �ل��ى الأق � � ��وال
وال� ��دف� ��وع وال ��وث ��ائ ��ق ال �م �ت �ب��ادل��ة ف �ي��ه قبل
�أن ت �� �ص��در م �ح �ك �م��ة اال� �س �ت �ئ �ن��اف ق ��راره ��ا.
 �إن ف �ق��دان ال �م �ل��ف ال �ب��دائ��ي ي��وج��ب علىم�ح�ك�م��ة اال� �س �ت �ئ �ن��اف ق �ب��ل ال �ب��ت بالدعوى
تكليف الجهة الأكثر عجلة بمراجعة مجل�س
الق�ضاء الأعلى لال�ستح�صال على الموافقة
ع �ل��ى ت��رم �ي��م ال �م �ل��ف ال� �ب ��دائ ��ي المفقود.
�أ�سباب الطعن:
 -1مل يرد القرار املطعون فيه على دفوع اجلهة
الطاعنة ومل يناق�شها.
 -2طرق الطعن بالأحكام الق�ضائية يحددها
القانون وال عربة ملا تقرره املحكمة.
 -3طلب �إعادة املحاكمة �ضمن امليعاد القانوين
و�أ�سباب �إعادة املحاكمة متوفرة بالدعوى
ا�ستناد ًا مل�ؤيدات قانونية ت�ؤكد حق اجلهة
طالبة املحاكمة.
 -4مدة ال�سنتني تبد�أ بالن�سبة للأمالك العامة
بعد �إيداع املخططات امل�ساحية لدى �أمانة
ال�سجل العقاري وفق ًا لأحكام املادة /18/
من القرار  /188/لعام .1926
	-5اجلهة الطاعنة طلبت من القا�ضي العقاري
القرارات املتعلقة بالعقار مو�ضوع الدعوى
وكان اجل��واب �أن القرارات غري م�ستكملة

مما يعني عدم �إيداع اخلرائط.
	-6اجلهة املطعون �ضدها �ضمنت �أج��زاء من
طريق عام وهو ال يكت�سب بالتقادم.
 -7كتاب القا�ضي العقاري يو�ضح ب�أن اخلرائط
امل�ساحية مل تو�ضع يف الأمانة حتى تاريخ
الكتاب الواقع يف .1996/5/11
 -8ذهلت املحكمة عن مناق�شة الأ�سباب التي
�أدلت بها طالبة الإعارة.
	-9اخط�أت املحكمة برد طلب اجلهة الطاعنة
بطلب التعوي�ض ومن حق اجلهة الطاعنة
العدول عن الغنب �إىل التعوي�ض.
في الق�ضاء:
ح�ي��ث �أن ��ه يتبين م��ن �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة المطلوب �إع��ادة المحاكمة بقرارها
ومن بعدها المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد نظرت بالدعوى و�أ�صدرت قرارها برد
اال�ستئناف دون �أن تقوم ب�ضم الملف البدائي
واالط�ل�اع عليه والمفقود وف�ق� ًا لل�شروحات
المدونة على ا�ستدعاء وكيل المدعى عليه
ال�م��ؤرخ في  2007/8/7معتمدة على �صورة
�ضوئية عن الملف مما ك��ان يتوجب معه قبل
البت بالدعوى تكليف الجهة الأك �ث��ر عجلة
بمراجعة مجل�س الق�ضاء الأعلى ال�ستح�صال
على ال�م��واف�ق��ة على ترميم الملف البدائي
المفقود وفق ًا لأحكام المر�سوم الت�شريعي رقم
 /28/لعام  2013باعتبار �أن الملف البدائي
ي�شكل درجة من درجات المحاكمة والتقا�ضي
والبد من االطالع عليه والوقوف على الأقوال
وال��دف��وع وال��وث��ائ��ق المتبادلة فيه مما يجعل
القرار المطعون فيه �سابق ًا لأوانه ويتعين معه
نق�ضه لغير الأ�سباب المثارة بالطعن.
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لذلك تقرر باالتفاق:
 -1نق�ض القرار املطعون فيه.
� -2إعادة الإ�ضبارة ملرجعها.

- 243 -

الق�ضية� :أ�سا�س  1156لعام 2016
قرار 728 :لعام 2016
تاريخ 2016/8/23
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية.
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– �أحمد حاج زيد.
ال��م��ب��د�أ :ب � ّي��ن��ات – �أ����ص���ول – حكم
ق�������ض���ائ���ي – ح��ج��ي��ت��ه – ق��ري��ن��ة
– ع�����دم ط�����رح ال����ن����زاع م����ج����دد ًا.
 يمتنع ع�ل��ى ال�خ���ص��وم ف��ي ال��دع��وى التي� �ص��در ب���ش��أن�ه��ا ح�ك��م ق���ض��ائ��ي م �ب��رم العودة
�إل ��ى �إث � ��ارة ال �ن��زاع م �ج ��دداً ،وال�م�ن��اق���ش��ة في
ال �م �� �س ��أل��ة ال� �ت ��ي ف �� �ص � ّل ب �ه��ا ال �ق �� �ض��اء ولو
ب��أدل��ة ج��دي��دة �أو بواقعة ل��م ي�سبق �إثارتها.
 الأح �ك��ام ال�ق���ض��ائ�ي��ة ال �ت��ي ح ��ازت الدرجةحجةبماف�ص ّلتفيهمنالحقوق
القطعيةتكون ّ
ف�لا يجوز قبول دليل ينق�ض ه��ذه القرينة
�سنداً لأحكام المادة  /90/من قانون الب ّينات.
�أ�سباب الطعن:
�1-1إغفال املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه
ال�شرائط املتعلقة باملحل مع حفظ احلق
للجهة الطاعنة ب�إقامة دع��وى مما يجعل
القرار خمالف ًا للأ�صول والقانون.
�2-2أغفلت املحكمة م�صدرة القرار املطعون
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فيه الأ��س��ا���س القانوين للحكم باالنعدام
والأ�سا�س القانوين للدعوى املقامة بتثبيت
عقد البيع.
�3-3إغ�ف��ال املحكمة الأ�س�س يف طلب انعدام
احلكم ال�صادر والزعم ب ��أن املحكمة قد
ح�سمت النزاع بالبحث فيه.
�4-4إغفال املحكمة وخلطها بني ا�ستعمال الوكالة
يف اخل�صومة واالدع��اء �أمام الق�ضاء وبني
الت�صرف الذي يجريه الوكيل للغري ا�ستناد ًا
�إىل الوكالة.
� 5-5إغفال املحكمة للوكالة املمنوحة من املتوفاة
مي�ساء لوالدها وال�سارية على املوكلة حتى
ال��وف��اة وبعد العلم بهذه الواقعة وبالتايل
تكون جميع الت�صرفات اجلارية قبل الوفاة
�صحيحة و�سارية على اخللف العام ويكون
العقد بتاريخه �سواء ًا كان التاريخ ر�سمي ًا �أو
عادي ًا ملزم للأ�صيل وورثته وذلك بخالف
الت�صرفات التي جتري بعد الوفاة واملحكمة
م�صدرة القرار املطعون فيه مل تلحظ هذا
الفرق بالرغم من �إثارته.
في الق�ضاء:
حيث �أن دع��وى المدعي الطاعن ح�سان
 ...والمقدمة �إلى محكمة البداية المدنية في
طرطو�س هدفت من حيث النتيجة �إلى تثبيت
البيع ال �ج��اري بين المدعي ح�سان وم�ؤرثة
الجهة المدعى عليها المرحومة مي�ساء ...
و�إبقاء العقار مو�ضوع الدعوى وم�سج ًال على
ا�سم المدعي في ال�سجل العقاري حال تنفيذ
قرار االنعدام.
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأول ��ى ق��راره��ا القا�ضي م��ن حيث النتيجة
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تثبيت ال�ب�ي��ع ال �ج��اري ب�ي��ن ال�م��دع��ي ح�سان
والمدعى عليها ثروت  ...وذلك لتمام ح�صتها
الإرثية الآيلة �إليها �إرث ًا من م�ؤرثتها المرحومة
مي�ساء ...وكذلك كامل ح�صتها الإرثية الآيلة
�إليها �إرث ًا من م�ؤرثها المرحوم محمود ...وذلك
من العقارين  71/و /223منطقة مجدلون
البحر العقارية ورد الدعوى فيما عدا ذلك...
�إلى �أخر ما ورد بالقرار ولدى ا�ستئناف هذا
القرار من قبل طرفي الدعوى �أ�صدرت محكمة
اال�ستئناف قرارها المطعون فيه.
ول�ع��دم قناعة المدعي ب�ه��ذا ال �ق��رار فقد
بادر لإيقاع الطعن عليه طالب ًا نق�ضه من حيث
النتيجة للأ�سباب الآنفة الذكر.
وحيث �أن��ه من الثابت من وثائق الدعوى
من �أن��ه �سبق للمدعي الطاعن ح�سان ..و�أن
ا�ستح�صل ع�ل��ى ال �ق��رار رق��م  /543/لعام
 2001وال��ذي ق�ضى بتثبيت البيع بينه وبين
م�ؤرثه الجهة المدعى عليها المرحومة مي�ساء
وت�سجيل العقارين  71/و /223مجدلون البحر
العقارية على ا�سمه في ال�سجل العقاري �أ�صو ًال
– عقب ذلك تقدم ورث��ة المرحومة مي�ساء
بدعوى ف�سخ ت�سجيل هذين العقارين عن ا�سم
المدعي ح�سان و�إع��ادة ت�سجيلهما على ا�سم
ورثتها �أ�صو ًال وت�أ�سي�س ًا على �أن القرار الق�ضائي
القا�ضي بتثبيت البيع والت�سجيل على ا�سم
المدعي ح�سان هو قرار معدوم ب�سبب �إقامة
الدعوى على ميت فكان �أن �صدر القرار رقم
� /8/أ�سا�س  /1691لعام  /2007عن محكمة
البداية المدنية والذي ق�ضى بف�سخ الت�سجيل
�أ�صو ًال و�إع��ادة قيد العقارين مو�ضوع الدعوى

على ا��س��م ورث��ة المرحومة مي�ساء  ...لدى
قيود ال�سجل العقاري وتم ت�صديق هذا القرار
ا�ستئناف ًا ونق�ض ًا و�أ�ضحى حجة بما ف�صل فيه
والحالة هذه.
وحيث �أن الوكالة العامة ت�سقط بالوفاة
وبالتالي ف���إن جميع الأع �م��ال ال�ت��ي ق��ام بها
الوكيل ت�سقط تبع ًا لذلك حال العلم بالوفاة
(((
قبل الت�صرف*
وحيث �أن الوكيل وه��و الأب قد ا�ستح�صل
ال��وك��ال��ة ال�ت��ي �سبق و�إن ق��ام��ت بتنظيمها له
ابنته م�ؤرثه الجهة المدعى عليها المرحومة
مي�ساء قد �سقطت تبع ًا لوفاتها لذلك ف�إن �إقرار
وكيلها والدها عقب وفاتها بالبيع البنه المدعي
مخالف للأ�صول والقانون و�صدر ممن ال �صفة
له لثبوت علمه بوفاة ابنته �أ�صو ًال.
وح �ي��ث �أن� ��ه م��ن ال �ث��اب��ت م��ن �أن ال �ق��رار
الق�ضائي الذي ق�ضى بانعدام القرار القا�ضي
بتثبيت البيع بين المدعي ح�سان وم�ؤرثه الجهة
المدعى عليها المرحومة مي�ساء ق��د بحث
با�صل النزاع بين الطرفين وتبين له بطالن
عقد البيع المزعوم مما يتعين معه عدم البحث
بهذا المو�ضوع لمرة ثانية باعتبار �أن الأحكام
الق�ضائية التي حازت الدرجة القطعية تكون
حجة بما ف�صلت فيه من الحقوق وال يجوز قبول
دليل ينق�ض هذه القرينة �سند ًا لأحكام المادة
 /90/من قانون البينات وبالتالي يمتنع على
الخ�صوم في الدعوى التي �صدر ب�ش�أنها حكم

*  -ومن باب �أو مبفهوم املخالفة؛ ف�إن الأعمال التي يجريها الوكيل با�سم
املوكل قبل �أن يعلم بوفاته� ،أو ب�أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل انتهاء الوكالة
ُتعد �صحيحة ب�شرط �أن يكون ال�شخ�ص الثالث الذي تعاقد معه جاه ً
ال
�أي�ضاً هذا ال�سبب ،فعدم علم الوكيل بوفاة املوكل مث ً
ال يجعل ح�ضور الوكيل
جل�سة املحاكمة بعد وفاة املوكل �صحيحاً( .م.ن).
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ق�ضائي مبرم العودة �إلى �أثاره والنزاع مجدد ًا
والمناق�شة في الم�س�ألة التي ف�صل بها الق�ضاء
ولو ب�أدلة جديدة �أو بواقعة لم ي�سبق �إثارتها
(نق�ض قرار � /1489/أ�سا�س  /1950/لعام
.)1999
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد �أحاطت بواقعة الدعوى وتو�صلت �إلى
نتيجة �سليمة تتفق مع �أحكام القانون فجاء
قرارها في من�أى عن الأ�سباب المثارة بالئحة
الطعن و�أ�ضحى بالتالي جدير ًا بالت�صديق.
وح�ي��ث �أن م ��اورد ف��ي مخالفة الم�ست�شار
الزميل ال ينال من �سالمة هذا القرار طالما
�أنه �أ�ضحى من الثابت انعدام ت�صرف الوكيل
ابتداء ًا وانعدام القرار ال�صادر بناء ًا عليه و�إن
�إقرار المطعون ثروت ال ت�أثير له على م�سار هذه
الدعوى وهو م�سار دعوى �أخرى.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
2-2م�صادرة ب��دل الت�أمني وت�ضمني الطاعن
الر�سم وبدل �أتعاب املحاماة.
�3-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  796لعام 2016
قرار 729 :لعام 2016
تاريخ 2016/8/23
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية .
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي-
كمال جنيات.
المبد�أ :حوالة حق – �شروط نفاذها
– ع��ق��د ع��رف��ي – ح��ائ��ل ق��ان��ون��ي.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

 م��ن ��ش��روط ح��وال��ة ال�ح��ق �أن ي�ك��ون الحقالمحال ثابتاً ،وم��ن مالك لهذا ال�ح��ق ،و�أال
ي �ك��ون م �ت �ن��ازع �اً ف �ي��ه ،و�أال ي �ك��ون ه �ن��اك ما
ي �ح��ول ق��ان��ون �ي �اً دون �إت �م��ام ه ��ذه الحوالة.
 �إن ب � �ق ��اء ال� �ع� �ق ��د ف� ��ي ح � �ي ��زه ال� �ع ��رف ��ي،وع� � � � ��دم اك� �ت� ��� �س ��اب ��ه ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة ي � �ح� ��والن
ق��ان��ون �ي �اً دون �إح ��ال ��ة ال �ح��ق ال �ث��اب��ت فيه.
�أ�سباب الطعن:
1-1ع��دم رد الأك�ثري��ة احلاكمة على خمالفة
الأقلية.
2-2عقد �شراء املعرت�ض عليه �إبراهيم  ...م�ؤرخ
يف  1987/12/17هو عقد ع��ادي ال يولد
�إال االلتزام �شخ�صي وهذا االلتزام انف�سخ
مبوجب القانون رقم  11لعام .2008
3-3مل ينب احلكم على �أ�سا�س قانوين ومل يرد
�أو يناق�ش الأ�سا�س الذي قام عليه القرار
البدائي.
4-4ك��ان على املحكمة �أن تت�صدى ملا ج��اء يف
قرار حمكمة �أول درجة وتف�صل فيه.
5-5مل تت�صد املحكمة ل��دف��اع الطاعن جلهة
ال�صوريه يف حوالة احلق بني مراد ودانيه
مما يجعله قا�صر ًا يف �أ�سبابه.
 6-6مل تلحظ املحكمة �أن املطعون �ضده نبيل ...
تواط�أ مع املطعون �ضده �إبراهيم� ...أثناء
نظر الدعوى.
في الق�ضاء:
حيث �أن المعتر�ض اعترا�ض الغير الطاعن
عبد الرحمن ...تقدم بدعواه هذه �إلى محكمة
اال�ستئناف المدنيه بدم�شق يعتر�ض من خاللها
على القرار ال�صادر عنها تحت رقم � 504أ�سا�س
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 5291تاريخ  2010/12/29واعتباره ك�أن لم
يكن ومن ثم منع معار�ضه المعتر�ض عليهم في
ملكيته للأ�سهم البالغة  538ر  1661من العقار
 2977بمقا�سمه  10-9-8من منطقة المزة
العقارية بداعي �أنه الم�شتري لهذه الأ�سهم �إال
�أن المعتر�ض عليهم تواط�ؤ فيما بينهم الحاق ًا
لل�ضرر به وج��رى التنازل عن الطعن نق�ض ًا
ب��ال�ق��رار المعتر�ض عليه ال��ذي يثبت �شراء
المعتر�ض عليه م��راد ل�ه��ذا العقار وم��ن ثم
ثبت حوالة الحق من هذا الأخير لزوجة ابنه
المعتر�ض عليها دانيه...
وبالمحاكمة �أ��ص��درت محكمة اال�ستئناف
قرارها القا�ضي برد االعترا�ض �شك ًال النتفاء
ال�صفة والم�صلحة �إال �أن محكمة النق�ض ومن
غير هيئتها الحالية نق�ضت هذا القرار وبعد �أن
تم تجديد الدعوى �أ�صدرت محكمة اال�ستئناف
ق��راره��ا المطعون فيه فكان ه��ذا الطعن من
المعتر�ض ا�ستئناف ًا على الأ�سباب المذكورة
�أعاله.
وحيث �أن القرار الناق�ض رقم � 1356أ�سا�س
 1287لعام � 2012أ�صبح هو المحور الأ�سا�سي
ف��ي ب�ح��ث ال��دع��وى ع�ل��ى اع �ت �ب��ار �أن المادة
� 264أ�صول مدنية واجتهادات الهيئة العامة
لمحكمة النق�ض قد اعتبرت �أن ه��ذا القرار
ملزم للمحكمة المنقو�ض قرارها وللغرفة ذات
العالقة في محكمة النق�ض.
وحيث �أن هذا القرار قد علل �أ�سباب �صدوره
بثالث نقاط:
الأول��ى :عدم بطالن �شراء المعتر�ض عليه
�إبراهيم ....لأنه تم في ظل �سريان المر�سوم

الت�شريعي رق��م  183ل�ع��ام  1969المعدل
للمر�سوم الت�شريعي ذي الرقم  189لعام 1952
والذي �أجاز هذا النوع من البيوع.
والثانية� :إن م�صلحة المعتر�ض و�صفته
باالعترا�ض متوافره في الدعوى باعتبار �أنه
ا�شترى من محمد  ...ورفقاه اال�سهم التي �آلت
�إليهم �شراء ًا من ربيعه دقماق بالعقد رقم 799
تاريخ  1989/5/2وذلك بعقده العقاري رقم
 666تاريخ  2007/2/22ا�ستناد ًا على الحكم
الق�ضائي رقم  32835تاريخ 2006/12/27
وال �ق��رار  40036ال��ري��ه  2006/12/27و�إن
ال���ض��رر ال��ذي ي�ب��رر ال�ل�ج��وء �إل��ى االعترا�ض
(اع�ت��را���ض ال�غ�ي��ر) ه��و ال��ذي يلحقه الحكم
عن �صدوره بحقوق قائمة بتاريخ �صدوره ولم
يكن �صاحبها خ�صم ًا وال ممث ًال وال متدخ ًال
بالدعوى.
والثالثة� :إن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على
�أن الأف�ضلية بين �شاريين متتابعين لعقار تبقى
لمن �سبق و�سجل حقه في ال�صحيفة العقارية
�إال �أنه يمكن �إزال��ة �أثر هذا الت�سجيل �إذا قام
الدليل �أمام ق�ضاء المو�ضوع ب�أن هذا الت�سجيل
جرى تواط�ؤ ًا �أو بق�صد الأ�ضرار ب�صاحب الحق
الذي لم ي�سجل �أو الذي �سجل بعد ت�سجيل العقد
الأول...
و�إن كان المعتر�ض اعترا�ض الغير قد نقل
الملكية ب��وج��ود �إ� �ش��ارات �سابقة لعقده ف�إن
ذلك ال يعتبر قبو ًال منه طالما ينعى على هذه
الإ�شارات بالتواط�ؤ للأ�ضرار بحقوقه.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار الطعين
وتنفيذ ًا للقرار الناق�ض ف��ي فقرته الثالثة
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قد ا�ستمعت ل�شهود المعتر�ض و�شهود البينه
العك�سية ذلك �أن قبول االعترا�ض �شك ًال قد
انح�سم �أمره هو الآخر ومن حيث المبد�أ الخا�ص
بعدم الحاجة �إلى الترخي�ص الم�سبق.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد رجحت �أق��وال �شهود البينة المعاك�سة
على �أقوال �شهود بينه الإثبات وانتهت �إلى رد
االعترا�ض مو�ضوع ًا.
وحيث �أنه ولئن كان من حق محكمة المو�ضوع
تقدير�أقوال ال�شهود وترجيح بينه على �أخرى
�إال �أن ذلك م�شروط ب�أن يكون ا�ستخال�صها لما
افاد به ال�شهود �سائغ ًا و�أن ي�ؤدي �إلى حمل ما
�شهدوا به ف�إذا كان هذا التقدير خاطئ ًا ومبني ًا
على �سبب مخالف لما هو ثابت ب�أوراق الدعوى
ومناق�ض ًا لما هو ثابت بما �شهد به ال�شهود وكان
لمحكمة النق�ض �أن تب�سط رقابتها على �سالمة
هذا اال�ستخال�ص من عدمه (نق�ض قرار 2370
�أ�سا�س  2658تاريخ  1990/10/9وكذلك نق�ض
قرار � 1100أ�سا�س  874تاريخ .)1995/6/10
وحيث �أنه ومن مراجعة �أقوال كافة ال�شهود
والإث �ب��ات وال�ن�ف��ي تبين �أن المعتر�ض عليه
�إبراهيم ...حاول نقل الملكية على ا�سمه فلم
ي�ستطع وهذا يفيد �أن ثمة حائل دون هذا النقل
وهو وال �شك حائل �إداري يعود تقديره لل�سلطة
�صاحبة الوالية في ذلك وال عالقة لن�صو�ص
ال�ق��ان��ون ال�ع�ق��اري فيه ك��ذل��ك تبين م��ن هذه
الأق��وال وخا�صة �أق��وال ال�شاهد خالد  ...من
�أن المعتر�ض عليه �إبراهيم ح��ول حقه بعقد
البيع �إل��ى زوج��ة ابنه المعتر�ض عليها دانيه
تواط�ؤ ًا وبق�صد الأ�ضرار بالمعتر�ض ال�صباغ
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و�أي���ض� ًا ال�شاهد م�ح�م��ود ...ال��ذي �أك��د على
�صورية العالقة ما بين المعتر�ض عليهما العم
وكنته على �أن ال�شاهد البينه العك�سه محمد...
قد �شهد على بيع العقار المعتر�ض ال�صباغ
وا�ستالمه له.
وح �ي��ث �أن ��ه يت�ضح م��ن ه ��ذه الأق � ��وال �أن
ال�صوريه وال�ت��واط��ؤ بفعل المعتر�ض عليهما
مراد ودانيه متحقق خا�صة و�إن عالقة القربى
بينهما هي بحد ذاتها قرينه للمحكمة التواط�ؤ
الأم��ر ال��ذي يرجح �أق��وال �شهود الإثبات عدل
�شهود البينه العك�سية وقد كان على المحكمة
م�صدرة القرار المطعون فيه �أن ت�أخذ ذلك
بعين االعتبار وتعتمد عليه في حكمها �إال �أنها
لم تفعل فجاء ترجيحها لأق��وال �شهود البينه
العك�سيه مخالف ًا لما ه��و ثابت ف��ي الدعوى
وبعيد ًا عن اال�ستخال�ص ال�صحيح الم�ست�ساغ
الأمر الذي يعر�ض قرارها للنق�ض.
ومن ناحية �أخ��رى ف��إن من �شرائط حوالة
الحق وفق المواد  303وما بعدها من القانون
الذي �أن يكون الحق المحال ثابت ًا �أي �أن يكون
المحيل مالك ًا لهذا الحق ملكية خال�صة من
�أية منازعة �أو �شائبة و�أن ال يكون هنالك حائل
قانوني يحول دون �إتمام هذه الحوالة.
وحيث �أنه و�إن كان العقد هو �أحد م�صادر
االلتزام وهو �أي�ض ًا �أحد �أ�سباب الت�سجيل في
ال�سجل العقاري فيما لو كان محله عقار ًا وذلك
عم ًال بالمادتين  92و 826من القانون المدني
�إال �أن بقاء هذا العقد في حيز العرفيه وعدم
اكت�سابه ال�صفه الر�سمية ب�صورة تجعل منه
�سند ًا تنفيذي ًا �إنما هو حائل قانوني يحول دون
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ح�صول الحوالة في الحق مو�ضوعه.
وح�ي��ث �أن المعتر�ض عليه �إب��راه �ي��م....
قد �أح��ال الحق ال��ذي يدعيه �إل��ى زوج��ة ابنه
المعتر�ض عليها دان �ي��ة ....بالوقت ال��ذي لم
يكت�سي عقده �صفة الر�سمية بل بالوقت الذي لم
يثبت فيه له هذا الحق الأمر الذي يجعل حوالته
�سابقة لأوانها النتفاء �شروطها وهذا بحد ذاته
يجعل دعوى �إبراهيم وتدخل دانية غير قائمين
على �أ�سا�س قانوني �سليم.
وحيث �أن القرار الطعين قد ج��اء عر�ضه
للنق�ض وك��ان الطعن واق��ع للمرة الثانية و�إن
ال��دع��وى ج��اه��زة للف�صل ف��ي مو�ضوعها و�إن
مخالفة الم�ست�شار الزميل ال تنال من �سالمة
هذا القرار لثبوت التواط�ؤ بين �أطراف القرار
المعتر�ض عليه.
لذلك تقرر بالأكثرية:
1-1نق�ض القرار املطعون فيه واحلكم بقبول
االعرتا�ض �شك ًال ومو�ضوع ًا و�إلغاء القرار
املعرت�ض عليه و�إلغاء كافة �أثاره ومنع اجلهة
املعرت�ض عليها من معار�ضة املعرت�ض يف
ملكيته لل�سهام مو�ضوع ال��دع��وى وترقني
اال�شارات املو�ضوعة مل�صلحة املعرت�ض عليه
�إبراهيم ...ودانية....
�2-2إع� ��ادة ال�ت��ام�ين مل�سلفه وت�ضمني اجلهة
امل �ط �ع��ون � �ض��ده��ا ال��ر� �س��م وب� ��دل اتعاب
املحاماة.
�3-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية .
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– كمال جنيات.
المبد�أ :حوالة حق – حقوق عينية
عقارية -ال يجوز �أن تكون مح ًال لحوالة
الحق قبل الت�سجيل – عقود عرفية.
 �إن االج�ت�ه��اد الق�ضائي و�إن ك��ان ق��د ذهب�إل��ى �أن ال�ح�ق��وق العينية ال�ع�ق��اري��ة ال تكون
م�ح� ً
لا لحوالة ال�ح��ق� ،إ ّال �أن ذل��ك م�شروط
بتنفيذ العقد مو�ضوع ال�ح��وال��ة �أ� �ص��و ًال في
قيود ال�سجل العقاري ،و�إال ُع ْد العقد ك�سائر
العقود العرفية التي تجوز فيها حوالة الحق.
�أ�سباب الطعن:
�أو ًال� :أ�سباب الطعن المقدم من الطاعن
ن�صر:.....
� 1-1أن مذكرة الطاعن امل�ؤرخة يف 2010/8/17
هي مبثابة ا�ستئناف تبعي.
2-2القرار املطعون فيه �صدر خمالف ًا للأ�صول
وال�ق��ان��ون باعتبار �أن��ه مل ي��رد على دفوع
الطاعن ومل يناق�شها.
ثاني ًا� :أ�سباب الطعن المقدم من الطاعنة
ليلى:....
1-1ع��دم م��راع��اة املحكمة م���ص��درة القرار
املطعون فيه للقواعد املتعلقة ب�صحة التمثيل
واخل�صومة.
2-2خالف القرار الطعني �أحكام املادة /146/
مدين.
3-3خالفت املحكمة م�صدرة ال�ق��رار الطعني
قرار الهيئة العامة املتعلق بعدم جواز حوالة
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احلق يف احلقوق العينية.
4-4خمالفة املحكمة م�صدرة القرار الطعني
لأحكام امل��ادة  /305/من القانون املدين
باعتماد حوالة احلق رغم عدم تبليغها �أو
قبولها من الطاعنة.
�5-5أخط�أت املحكمة م�صدرة القرار الطعني
ا�ستنادها �إىل �سند البيع املف�سوخ �سبب نكول
املطعون �ضده الثاين عن تنفيذ التزاماته
العقدية.
6-6خمالفة املحكمة لأحكام املادة  /160/من
القانون املدين.
� 7-7صدر القرار قبل �إدخال �أ�صحاب الإ�شارات
يف الدعوى.
في الق�ضاء:
حيث �أن دع��وى ال�م��دع��ي المطعون �ضده
جرج�س  ....والتي تقدم بها �إلى محكمة البداية
المدنية في الالذقية هدفت �إلى تثبيت التنازل
له عن العقار رقم  3/199/البهلولية العقارية
وال ��ذي ج��رى ل��ه م��ن المدعى عليه الطاعن
ن���ص��ر ....وال��ذي ب��دوره ا�شترى ه��ذا العقار
م��ن مالكه المدعى عليها الطاعنة ليلى...
بالعقد العرفي الم�ؤرخ في  2000/5/3وتنازل
عنه للمدعي بتاريخ  2001/11/3وبنتيجة
المحاكمة �أ��ص��درت محكمة البداية المدنية
قرارها القا�ضي بتثبيت البيع بين الطرفين
و�أيدتها بذلك محكمة اال�ستئناف �إال �أن محكمة
النق�ض بخالف هيئتها الحالية �أ�صدرت قرارها
رقم � /659/أ�سا�س  /626/تاريخ 2013/7/29
والذي ق�ضى بنق�ض القرار اال�ستئنافي بت�سبيب
م�ف��اده �أن المدعى عليه ن���ص��ر ....ق��د تقدم
با�ستئناف بمواجهة القرار البدائي والمحكمة
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م�صدرة القرار الطعين لم تعر هذا اال�ستئناف
�أية �أهمية وكان عليها البت فيه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا
وهذه م�س�ألة من النظام العام تثار عفو ًا من
المحكمة ولو لم يثرها الخ�صوم.
وب �ع��د �أن ت��م ت �ج��دي��د ال ��دع ��وى �أ� �ص��درت
محكمة اال�ستئناف المدنية قرارها المطعون
فيه .وحيث �أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة
النق�ض قد �أوجب على محكمة المو�ضوع التي
تحال �إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العالقة
ف��ي محكمة النق�ض م��راع��اة حجية الحكم
الناق�ض عندما يطعن في الق�ضية للمرة الثانية
قد ف�صل الحكم الناق�ض بتطبيق القانون على
واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعار�ض
مع اجتهاد �أخر (هيئة عامة قرار � /85/أ�سا�س
 /1014/لعام .)2006
وحيث �أن القرار الناق�ض قد وجه محكمة
المو�ضوع �إلى �ضرورة البحث في اال�ستئناف
المقدم من المدعى عليه الطاعن ن�صر...
والواقع على القرار البدائي �أ�صو ًال �سيما و�أن
المدعى عليه ن�صر قد �أنكر توقيعه على التنازل
وق��ام بالتزوير والمحكمة لم تعر ه��ذا القول
�أهمية.
وح�ي��ث �أن��ه تبين م��ن وث��ائ��ق ال��دع��وى ب�أن
المدعى عليه ن�صر لم يتقدم با�ستئناف �أ�صلي
�أو تبعي على القرار البدائي الأمر الذي يفيد
ب�أنه قد قنع بالقرار البدائي ال�صادر بحقه
و�إن هذا القرار قد �أ�ضحى مبرم ًا بمواجهته
�أ�صو ًال.
وا��س�ت�ط��راد ًا ف���إن ال�م��ذك��رة المقدمة من
الطاعن والم�ؤرخة في  2010/8/17ال يمكن
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ب�أي حال من الأحوال اعتبارها ا�ستئناف ًا تبعي ًا
واقع ًا من المدعى عليه على القرار الم�ست�أنف
طالما �أنها خل�صت �إلى نتيجة مفادها �أنه يتبنى
دفوع الم�ست�أنفة ليلى  ...وحيث �أنه ولئن كان
االجتهاد الق�ضائي م�ستقر ًا على �أن الحقوق
العينية العقارية ال تكون مح ًال لحوالة الحق
�إال �أن هذا الأمر م�شروط بتنفيذ العقد مو�ضوع
الحوالة �أ�صو ًال لدى قيود ال�سجل العقاري �أما في
حال عدم تنفيذ هذا العقد ف�إنه يبقى والحالة
هذه كغيره من العقود العرفية التي يجوز فيها
حوالة الحق �أ�صو ًال .وحيث �أن المحكمة م�صدرة
القرار المطعون فيه قد �أحاطت بواقعة الدعوى
وتو�صلت �إل��ى نتيجة �سليمة تتفق مع الأ�صول
والقانون فجاء قرارها والحالة هذه في من�أى
عن الأ�سباب المثارة بالئحة الطعن و�أ�ضحى
جدير ًا بالت�صديق.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1رف�ض الطعنني مو�ضوع ًا.
2-2م�صادرة بدل الت�أمني.
�3-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1044لعام 2016
قرار 792 :لعام 2016
تاريخ 2016/8/30
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية .
ال�سادة :ن�ش�أت الحميدي -ريا�ض قوا�ص-
كمال جنيات.
ال���م���ب���د�أ� :أ�����ص����ول -ط��ل��ب ع���ار����ض –
وج��وب تكليف المحكمة بدفع ر�سمه.
 -م��ا دام ف��ي ال��دع��وى ادع ��اء ا��ص�ل��ي ،وطلب

ع��ار���ض ،ف� ��إن ذه ��اب المحكمة ب� ��أن المدعي
ل��م ي��دف��ع ر� �س��م ال�ط�ل��ب ال �ع��ار���ض ال ي�أتلف
و��ص�ح�ي��ح ال �ق��ان��ون ،وال��س�ي�م��ا �أن ��ه ط�ل��ب في
الطلب العار�ض تكليفه بدفع الر�سم الواجب
قانونياً ،فيترتب على المحكمة تكليفه بذلك.
�أ�سباب الطعن:
1-1االجتهاد م�ستقر على �أن توقيع �أحد ال�شركاء
على عقد البيع ملزم لباقي ال�شركاء كما
�أن اتفاق اثنني �أو �أك�ثر على �إ�شادة �أبنية
وبيعها مقا�سم بق�صد الربح يجعل انفراد
�أح ��د ال���ش��رك��اء بتوقيع عقد البيع لأحد
املقا�سم ملزم لباقي ال�شركاء واملق�سم
مو�ضوع الدعوى ناجم عن قيام املطعون
�ضدهما ع�صام وغ��ادة ب�إ�شادة بناء على
العقار  /77/بهدف بيع تلك املقا�سم مما
يجعل توقيع املطعون �ضده ع�صام على عقد
البيع ملزم للمطعون �ضدها غ��ادة كونها
�شريكة ب�إ�شادة البناء والقرار �ألزم ع�صام
فقط بتثبيت البيع مما يكون يف غري حمله
القانوين.
2-2وف��ق امل��ادة � /206/أ�صول يجب �أن تكون
الأحكام م�شتملة على الأ�سباب التي بنيت
عليها وال ��رد على جميع ال��دف��وع املثارة
واملحكمة مل ترد على دفوعنا بثبوت الدعوى
بالوثائق الر�سمية.
3-3جاء بالقرار العديد من املخالفات القانونية
حيث �أل��زم بالفقرة الثانية ب�إلزام املدعى
ع�ل�ي��ه دف ��ع ت�ت�م��ة ال�ث�م��ن ل�ل�م��دع��ي البالغ
/287500/ل���.س والأحكام يجب �أن تكون
وا�ضحة والقرار جاء فيه تناق�ضات.
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4-4حكم القرار بفقرته الثالثة واخلام�سة برد
طلبات املدعي وحفظ حقه ب�إقامة دعوى
مبتدئة فاملحكمة خمت�صة بالنظر بالدعوى
بتثبيت البيع وم��ا يتفرع عنها وف��ق املادة
� /78/أ�صول.
النظر في الطعن:
حيث �أن دعوى المدعي الطاعن تهدف �إلى
تثبيت البيع على ال�شقة رقم  16/2606الحفة
العقارية التي �أف��رزت من العقار الأم /77/
الحفة العقارية وف��ق عقد البيع الموقع مع
المدعى عليه المطعون �ضده ع�صام  ...حيث
�أو��ض��ح رق��م ال�شقة بطلب عار�ض ادع��ى فيه
�أي�ض ًا على المالكة المطعون �ضدها غادة...
يطلب التعوي�ض.
وبنتيجة المحاكمة �صدر القرار البدائي
ال �ق��ا� �ض��ي ب�ت�ث�ب�ي��ت ���ش��راء ال �م��دع��ي لل�شقة
وت�سجيلها با�سم ال�م��دع��ي وت�سليمه ال�شقة
و�إلزام المدعي بدفع باقي ثمن ال�شقة للمدعى
عليهما كما هو وارد بعقد البيع وبعد ا�ستبعاد
مبلغ /187500/ل�.س قيمة النق�ض بالم�ساحة
بال�شقة و�إل��زام المدعى عليه ع�صام ...بعد
ت�سليمه لل�شقة للمدعي بتجهيزها على نفقته
كما هو وارد بالعقد وفق ا�ستي�ضاح الخبراء
وفي حال تلك�ؤه �إج��ازة المدعي بتنفيذها بعد
ا�ستبعاد مبلغ /41500/ل���.س قيمتها الواردة
باال�ستي�ضاح وبعد ا�ستئناف القرار �أ�صلي ًا من
المطعون �ضدهما وتبعي ًا من الطاعن �صدر
القرار المطعون فيه الذي ف�سخ القرار البدائي
جزئي ًا وتعديله كما يلي:
 -1تثبيت ال�ب�ي��ع ال��ج��اري ب�ي��ن المدعي
محمد ...والمدعى عليه ع�صام على ح�صة
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

المدعى عليه من العقار  12/2606المفرز
من العقار  /77/البالغة �/2000/سهم ونقل
ملكيتها ال�سم المدعي بال�سجل العقاري و�إلزام
المدعى عليه بدفع تتمة الثمن للمدعى عليه
بالغ /287500/ل���.س ورد الدعوى لجهة بقية
الطلبات وحفظ حق المدعي بها بدعوى مبتدئة
ورد ال��دع��وى ع��ن المدعى عليها غ��ادة لعدم
الثبوت وحفظ حق المدعي بمطالبة المدعى
عليه ع�صام بفرق ال�سعر وفق ح�صة المدعى
عليها غادة من العقار.
وحيث �أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار
المطعون فيه و�صوله �إلى النتيجة التي انتهى
�إل�ي�ه��ا ل�ل�أ��س�ب��اب ال� ��واردة ف��ي الئ�ح��ة الطعن
�أعاله.
وحيث من الوا�ضح في وقائع الدعوى وما
و�صل �إل�ي��ه ال�ق��رار البدائي واال�ستئنافي �أن
عقد البيع ثابت وال�شقة غير مختلف عليها
ب�ع��د ال�خ�ب��رة واال��س�ت�ي���ض��اح ح��ول الم�ساحة
والقيمة وفق �سعر المتر المحدد بعقد البيع
والقيمة المدفوعة وباقي الثمن وقيمة النق�ص
وااللتزامات المتبادلة.
وحيث �أن محكمة اال�ستئناف محكمة مو�ضوع
وم��ن مطلق �صالحياتها دع��وة �شهود العقد
واال�ستي�ضاح عما ورد في ه��ذا العقد و�صو ًال
للنتيجة ال�سليمة.
وحيث �أن وكيل المدعى عليها غادة والتي
موقعة على العقد �أنها �شاهدة لم يبد �أي دفع
�أمام البداية فذلك قرينة �أدلى على موافقتها
على بيع كامل ال�شقة وفق العقد والق�ضية الثانية
�أن العقار الأم  /77/بملكية ع�صام وغادة
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بواقع � /2000/سهم لع�صام و� /400/سهم
لغادة وتم ترخي�صه و�إ�شادة البناء عليه و�إفراز
ال�شقق كما هو وا�ضح بمخطط الإفراز والخبرة
فذلك كله قرينة على البناء من الطرفين ومع
ذل��ك ك��ان على المحكمة �أن ت�ستجلي الأمر
في بيان الترخي�ص با�سم وملحقاته بالإفراز
وت�ستدعي �شهود العقد و�س�ؤالها عن �سكوتها
وتوقيعها ك�شاهدة على بيع ال�شقة بالكامل
وهي مالكة لأ�سهم من العقار وذل��ك كله من
مطلق �صالحيات المحكمة خا�صة و�أنها �سكتت
�أمام البداية ولم تبد �أي و�ضع ومن ثم تخل�ص
المحكمة �إلى النتيجة القانونية ال�سليمة ومدى
انطباق اجتهاد النق�ض الم�ستند �إليه المدعي
من عدمه ومن جهة �أخرى طالما هناك ادعاء
�أ�صلي وطلب عار�ض فالقول من المحكمة ب�أن
المدعي لم يدفع ر�سم الطلب العار�ض قو ًال
ال ي�أتلف و�صحيح القانون طالما طلب بطلبه
العار�ض تكليفه بدفع الر�سم المتوجب وكان
على المحكمة تكليفه بذلك.
وم��ن حيث �أخ ��رى ف ��إن قا�ضي الأ� �ص��ل هو
قا�ضي ال �ف��رع وه �ن��اك عقد بيع والتزامات
متقابلة – الطرفين وطلبات على المحكمة
الناظرة بتثبيت هذا العقد من عدمه النظر
بجميع ال�ط�ل�ب��ات المتفرعة ع�ن��ه وف��ي حال
ثبوتها الحكم بها وفي حال عدم الثبوت ردها
ال �أن تعط الحق للمدعي ب�إقامة دعوى مبتدئة
بطلباته الفرعية – وحيث �أن القرار المطعون
فيه ووفق ًا لما �سلف بيانه قا�صر البيان و�سابق ًا
لأوان��ه مما يجعل �أ�سباب الطعن المثارة تنال
منه مما يجعله عر�ضة للنق�ض وذل��ك يتيح

للأطراف �إبداء دفوعهما مجدد ًا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-1نق�ض القرار املطعون فيه ملا �سلف بيانه.
�2-2إعادة بدل الت�أمني مل�سلفه.
 3-3ت�ضمني الطرف اخلا�سر من حيث النتيجة
الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.
�4-4إع� ��ادة امل �ل��ف مل��رج�ع��ه لإج� ��راء املقت�ضى
القانوين �أ�صو ًال.
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قرار 18 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ� :أ�صول –�شطب الدعوى –مدلوله
– بلوغ القا�صر �سن الر�شد – �أثره.
 الفل�سفة القانونية ل�شطب الدعوى لي�س�إال �إن�ه��اء فعالية ا�ستدعاء ال��دع��وى م�ؤقتاً.
 �إن ا��س�ت�م��رار ال��وك�ي��ل ف��ي تمثيل القا�صرب�ع��د ب�ل��وغ��ه ��س��ن ال��ر��ش��د ال ي�ق��دح ف��ي �صحة
الخ�صومة ب��ل ه��و ا��س�ت�م��رار ل�ه��ذه الوكالة.
�أ�سباب الطعن:
� -1شرح لوقائع الدعوى وجمرياتها.
 -2مل ت���س�ت�ج��ب امل �ح �ك �م��ة ل �ط �ل��ب الطاعن
اال�ستي�ضاح من اخلبري.
 -3مل ترد املحكمة على دف��وع الطاعن والتي
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ت�صلح لف�سخ القرار امل�ست�أنف.
 -4مل تلتفت املحكمة م�صدرة القرار �إىل �أن
االن��اب��ة بالن�سبة للمحامي تنتهي بالوفاة
وبالتايل ف��إن اخل�صومة غري �صحيحة يف
الدعوى.
� -5إن الو�صية على القا�صرين عندما قامت
بتوكيل حمام عنهم كان البع�ض منهم قد
جت��اوز �سن الق�صر وبلغ الر�شد وبالتايل
تكون الو�صاية منق�ضية �أ�صو ًال مما يجعل
اخل�صومة غري �صحيحة �أي�ض ًا.
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن دعوى الجهة المدعية والمقدمة �إلى
محكمة البداية المدنية في الالذقية هدفت �إلى
تثبيت �شرائها لل�شقة مو�ضوع الدعوى و�إلزام
المدعى عليه بت�سهيل معاملة الإفراز والفراغ
والحكم بالتعوي�ض.
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأولى ولدى ا�ستئناف القرار �أ�صدرت محكمة
اال�ستئناف المدنية ق��راره��ا القا�ضي بقبول
اال�ستئناف �شك ًال ق��راره��ا القا�ضي ب�إلزام
المدعى عليه بنقل ملكية العقار رقم /4/559
العوينية العقارية �إل��ى ا�سم الجهة المدعية
�إلزامه ب��أن يدفع لها مبلغ خم�سة �آالف ليرة
�سورية وت�ضمينه الر�سوم والم�صاريف وم�ضوعا
ورد طلب تجديد الدعوى �شك ًال.
�إال �أن محكمة النق�ض �أ�صدرت قرارها رقم
 276تاريخ  2002/2/23والذي ق�ضى بنق�ض
القرار المطعون فيه وذلك للأ�سباب المبينة في
متنه باعتبار �أن �شطب المدعى ال يحمل معنى
ا�ستبعاد هذه الدعوى من جدول الق�ضايا وعدم
الف�صل بها مع بقاء الآثار القانونية المترتبة
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

عليها باعتبار الفل�سفة القانونية لل�شطب لي�س
�إال �إنهاء فعالية ا�ستدعاء الدعوى م�ؤقت ًا لي�س
�إال.
وبعد �أن تم تجديد الدعوى بعد �صدور القرار
الناق�ض ا�صدرت محكمة اال�ستئناف المدنية
قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة المدعى
عليه بالقرار المطعون فيه فقد ب��ادر لإيقاع
الطعن عليه طالب ًا نق�ضه من حيث النتيجة
للأ�سباب �سالفة الذكر.
وحيث �أنه من الثابت من مجريات الدعوى
�صحة عقد البيع الناظم للعالقة بين الطرفين
والم�ؤرخ في  1979/2/13بعد �أن كررت الخبرة
الجارية ب�إ�شراف المحكمة م�صدرة القرار
�صحة توقيع المدعى عليه على هذا العقد وب�أنه
مكتوب بيده و�صادر عنه بالذات.
وحيث �إن ا�ستمرار الوكيل في تمثيل القا�صر
ب�ع��د ب�ل��وغ��ه ��س��ن ال��ر��ش��د ال ي�ق��دم ف��ي �صحة
الخ�صومة بل هو ا�ستمرار لهذه الوكالة.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وتو�صلت �إلى
نتيجة �سليمة بعد �أن اتبعت القرار الناق�ض
�أ�صو ًال فجاء قرارها محمو ًال على �أ�سبابه وال
تنال منه الأ��س�ب��اب ال�م�ث��ارة بالئحة الطعن
وا�ضحة بالتالي جدير ًا بالت�صديق.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة بدل الت�أمني.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ :بينات – البينة ال�شخ�صية
– ���ص�لاح��ي��ة م��ح��ك��م��ة ال��م��و���ض��وع.
 ل�م�ح�ك�م��ة ال �م��و� �ض��وع ��س�ل�ط��ة م�ط�ل�ق��ة فيرف� �� ��ض � �س �م ��اع ال �ب �ي �ن��ة ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة لعدم
ا��س�ت���س��اغ�ت�ه��ا الإث� �ب ��ات ب��ال�ب�ي�ن��ة ف��ي ظروف
الدعوى المنظورة �أمامها و�أما لعدم الحاجة
�إل� ��ى ذل ��ك اك �ت �ف��ا ًء ب��ال �ظ��اه��ر ف��ي الدعوى.
�أ�سباب الطعن:
� -1أث � � ��ارت اجل��ه��ة ال �ط��اع �ن��ة ع� ��دم �صحة
اال�ستجواب ال��ذي تعر�ضت ل��ه وجتاهلت
املحكمة ذلك.
� -2أن املحكمة م�صدرة ال �ق��رار مل ت�ستجب
لطلب اجلهة الطاعنة اال�ستماع ل�شهودها
لبيان احلقيقة والواقع.
 -3يتوجب على املحكمة حتري احلقيقة والواقع
وا�ستخدامها كل ال�سبل يف �سبيل ذلك ال �أن
تتعامى عن ذلك.
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن دع��وى الجهة المدعية الطاعنة
والمقدمة �إل��ى محكمة البداية المدنية في
طرطو�س هدفت من حيث النتيجة �إلى ف�سخ قيد
الح�صة ال�سهمية مو�ضوع الدعوى والم�سجلة
با�سم المدعى عليه على �سبيل الأمانة و�إعادة

قيدها على ا�سم الجهة المدعية بالت�ساوي
بينهما في قيود ال�سجل العقاري.
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأولى قرارها القا�ضي من حيث النتيجة برد
الدعوى لعدم الثبوت و�أيدتها بذلك محكمة
اال�ستئناف فكان هذا الطعن المقدم من الجهة
المدعية للأ�سباب �سالفة الذكر.
وحيث �أن��ه م��ن الثابت م��ن وق��ائ��ع الدعوى
وخا�صة مح�ضر ا�ستجواب الجهة المدعية من
قبل محكمة الدرجة الأولى تناق�ض �أقوالها مع
ما ورد بالئحة الدعوى حيث بينت في مح�ضر
ا�ستجوابها ب�أن هذه الح�صة مو�ضوع الدعوى
هي �إرث من والدها في حين �أنها بينت في الئحة
الدعوى ب�أنها قامت ب�شرائها وت��م الت�سجيل
با�سم المدعى عليه كونها ابن الت�سجيل خارج
القطر.
وحيث �أن��ه م��ن الثابت م��ن وق��ائ��ع الدعوى
ووثائقها من �أن المدعى عليه قام ب�شراء هذه
الح�صة من مالكيها على التوالي في عام 1977
وعام  1981وب�أن والد الجهة المدعية لم يكن
مالك ًا لها ب�أي من الأوقات.
وحيث �أن الجهة المدعية لم تثبت دعواها
بالطرق المقبولة قانون ًا.
وحيث �أن لمحكمة المو�ضوع �سلطة مطلقة في
رف�ض �سماع البينة ال�شخ�صية لعدم ا�ست�ساغتها
الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة
�أمامها و�أم��ا لعدم الحاجة �إل��ى ذلك اكتفاء ًا
بالظاهر في الدعوى (نق�ض ق��رار /2216/
�أ�سا�س  /771/لعام  – 1989القاعدة /607/
من مجموعة �أحكام النق�ض في قانون البينات
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82
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للأ�ستاذ االلو�سي) وحيث �أن المحكمة م�صدرة
القرار المطعون فيه قد �أحاطت بواقعة الدعوى
وتو�صلت �إل��ى نتيجة �سليمة تتفق مع الأ�صول
والقانون فجاء قرارها محمو ًال على �أ�سبابه
وال تنال من الأ�سباب المثارة بالئحة الطعن
و�أ�ضحى جدير ًا بالت�صديق.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة بدل الت�أمني.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  190لعام 2017
قرار 25 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ :بينات – �إقرار ق�ضائي � -أثره.
 الإق � ��رار ال�ق���ض��ائ��ي ح�ج��ة م�ل��زم��ة للمقر. الإق� � ��رار ال�ق���ض��ائ��ي ال �� �ص��ادر ع��ن الوكيلب �م��وج��ب ��س�ن��د ت��وك �ي��ل �أول � ��ي ي �ك��ون منتجاً
لآث� � ��اره وم �ف��اع �ي �ل��ه وح �ج��ة م �ل��زم��ة للمقر.
�أ�سباب الطعن:
 -1مل تناق�ش املحكمة م�صدرة القرار املطعون
فيه �أي �سبب من الأ�سباب التي �أوردتها
اجلهة الطاعنة يف الئحة اال�ستئناف ومل
ترد عليها.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

 -2خالف ال�ق��رار املطعون فيه �أح�ك��ام املادة
 /386/من القانون امل��دين العتماده على
عقد بيع غري �أ�صويل ومل تناق�ش املحكمة
ب�ط�لان ه��ذا ال�ع�ق��د ل�ع��دم ت��واف��ر �أركانه
وخا�صة الثمن.
� -3أن الخ�صومة في هذه الدعوى معتلة.
 -4مل جتري املحكمة م�صدرة القرار اخلربة
الطبية للتثبت من احلالة املر�ضية للم�ؤرثة
بتاريخ التعاقد.
 -5ك��ان يتوجب �إه ��دار الإق ��رار ال�صادر عن
الطاعنة �أم�يرة  ...واملدعى عليها رغداء
...
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن دع��وى ال�م��دع��ي المطعون �ضده
والمقدمة �إلى محكمة البداية المدنية في حلب
هدفت �إلى تثبيت �شرائه للعقار مو�ضوع الدعوى
من م��ؤرث��ه الجهة المدعى عليها المرحومة
وفاء...
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأولى قرارها القا�ضي من حيث النتيجة تثبيت
البيع و�أيدتها بذلك محكمة اال�ستئناف.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار
المطعون فيه فقد ب��ادرت لإيقاع الطعن عليه
طالبة نق�ضه من حيث النتيجة للأ�سباب �سالفة
الذكر.
وح �ي��ث �أن ال�خ���ص��وم��ة ف��ي ه ��ذه الدعوى
�صحيحة و�سليمة باعتبار �أن �سند التوكيل
الموثق لوكيل الطاعن كان بخ�صو�ص مخا�صمة
ورثة المرحومة وفاء ...
وحيث �أن الإق ��رار الحا�صل م��ن الطاعنة
�أميرة ب�صحة دعوى المدعى عليها بواقعة البيع
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كان �إق��رار ًا ق�ضائي ًا وفي معر�ض هذه الدعوى
و�صدر عن وكيل بموجب �سند توكيل �أ�صولي
مما يجعله منتج ًا لآثاره ومفاعيله وبالتالي فهو
حجة ملزمة للمقر – وح�سن ًا فعلت محكمة
الدرجة الأولى برد طلب التن�صل المقدم من
الطاعنة �أميرة.
وحيث �أنه من الثابت من عقد البيع م�ستند
المدعي بدعواه من �أنه هذا العقد قد ت�ضمن
ب�أن البائع قد ا�ستلمت ثمن المبيع وهو متفق
عليه مما يجعل هذا العقد متفق ًا و�أحكام المادة
 /386/من القانون المدني والحالة هذه.
وحيث �أن الجهة الطاعنة لم تبرز �أية وثيقة
ت�شعر بمر�ض م�ؤرثتها حتى ي�صار �إلى الخبرة
الفنية ح�سب �أق��وال�ه��ا ومزاعمها ف�ض ًال من
�أنها لم تثبت فقدان م�ؤرثتها لمداركها العقلية
�أ�صو ًال.
وح�ي��ث �أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه
الخ�صوم �أ�صو ًال.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد �أحاطت بواقعة الدعوى وتو�صلت �إلى
نتيجة �سليمة تتفق مع الأ�صول والقانون طالما
�أن وزن الأدل ��ة وتقديرها يعود �إليها �أ�صو ًال
فجاء قرارها محمو ًال على �أ�سبابه وال تنال منه
الأ�سباب المثارة بالئحة الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة بدل الت�أمني.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  174لعام 2017
قرار 11 :لعام 2017

تاريخ 2017/1/18
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
ال���م���ب���د�أ :ع��ق��د ب��ي��ع – م���ال م��ره��ون
ل�����ص��ال��ح ال��م�����ص��رف – دع����وى �صحة
ع��ق��د ال��ب��ي��ع – �إدخ������ال ال��م�����ص��رف.
 ال ي�ج��وز ب�ي��ع �أو ن�ق��ل الأم� ��وال المرهونةل�صالح الم�صرف �إال بموافقته �أ�صو ًال (المادة
/13من القانون رقم  /31/لعام  ،2005وعلى
فر�ض جواز الحكم بتثبيت �صحة عقد البيع
�إال �أنه يتوجب على المحكمة �إدخال الم�صرف
ف��ي ال ��دع ��وى ل���س�م��اع �أق ��وال ��ه وال �ب �ح��ث في
��ش��روط العقد المبرم بين الطرفين لجهة
االل�ت��زام��ات المتبادلة بين طرفيه �أ�صو ًال.
�أ�سباب الطعن:
�أو ًال :المحكمة جانبت ال���ص��واب عندما
اعتبرت �أن وكيل المطعون �ضده قد تراجع عن
طلب نقل الملكية والإقرار.
ث��ان�ي� ًا :خالفت المحكمة م�صدرة القرار
�أحكام المادة  /1068/من القانون المدني
والمادة  /13/من قانون الم�صرف العقاري
رقم  /31/لعام .2005
ثالث ًا� :إن الجهة المطعون �ضدها لم تخا�صم
الم�صرف العقاري وهي بذلك خالفت تعاميم
وزارة العدل بهذا الخ�صو�ص.
راب �ع � ًا� :إن الجهة المطعون �ضدها �أقرت
با�ستالمها العقار وكان يتوجب عليها �أن تدفع
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

 - 634ق�ضاء المحاكم

باقي الثمن كما هو مبين في عقد البيع.
خام�س ًا� :إن الطاعن انكر عقد البيع ودفع
ب��أن هذا العقد يخفي عقد �إيجار ولم تتثبت
المحكمة من هذه الناحية.
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن دع��وى ال�م��دع��ي المطعون �ضده
رئيف  ...والمقدمة من محكمة البداية المدنية
في الالذقية هدفت ابتداء ًا �إلى �إلزام المدعى
عليه الطاعن بتثبيت البيع ونقل الملكية و�إفراز
ال�شقة مو�ضوع الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأول��ى قرارها القا�ضي من حيث النتيجة رد
الدعوى �شك ًال ولدى ا�ستئناف القرار �أ�صدرت
محكمة اال�ستئناف قرارها المطعون فيه.
ول�ع��دم قناعة المدعى عليه بهذا القرار
فقد �أوقع عليه الطعن طالب ًا نق�ضه للأ�سباب
�سالفة الذكر وحيث �أنه تبين من وثائق الدعوى
من �أن العقار مو�ضوعها مثقل ب�إ�شارة ت�أمين
من الدرجة الأولى (رهن) ل�صالح الم�صرف
العقاري.
وحيث �أنه ال يجوز بيع �أو نقل الأموال المرهونة
ل�صالح الم�صرف �إال بموافقته �أ�صو ًال (المادة
 )13من القانون رقم  /31/لعام .2005
وحيث �أنه من الثابت من وثائق الدعوى من
�أن المدعي لم يح�صل على موافقة الم�صرف
�أثناء �إقامة الدعوى الأمر الذي يجعل من دعواه
غير م�سموعة ابتداء ًا.
وحيث �أنه وعلى فر�ض جواز الحكم بتثبيت
�صحة عقد البيع �إال �أن ��ه ك��ان يتوجب على
المحكمة �إدخال الم�صرف في الدعوى ل�سماع
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

�أقواله حول هذه الواقعة وكان من واجبها �أي�ض ًا
البحث في �شروط العقد المبرم بين الطرفين
لجهة االلتزامات المتبادلة بين طرفيه �أ�صو ًال
الأم��ر ال��ذي يجعل م��ن ال�ق��رار المطعون فيه
�سابق ًا لأوانه و�أ�ضحى جدير ًا للنق�ض والحالة
هذه.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه.
� -2إعادة بدل الت�أمني مل�سلفه.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  170لعام 2017
قرار 16 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ :عقار – تحديد وتحرير – �أ�صول
– طلب �إع��ادة المحاكمة – تكييفه.
 طلب �إع��ادة المحاكمة هو طريق ا�ستثنائيم��ن ط��رق ال�ط�ع��ن ب��الأح �ك��ام وب��ال�ت��ال��ي ف�إنه
يتوجب على المحكمة الناظرة في طلب �إعادة
المحاكمة ح�صراً وم��دى مطابقته للحاالت
التي �أتى عليها القرار  /323/لعام ./1939/
�أ�سباب الطعن:
� -1إن ال �ق��رار ال�ط�ع�ين � �ص��در يف غ�ير حمله
الأ�صويل والقانوين.

ق�ضاء المحاكم 635 -

 -2مل يبحث القرار الطعني يف الدفوع ال�شكلية
واملو�ضوعية املثارة والرد عليها �أ�صو ًال.
	-3اخط�أت املحكمة عندما قررت �إلغاء قرار
حمكمة مماثل عندما اعتربت �إن كل من
العقارات مو�ضوع الدعوى ي�ستوجب �إقامة
دعوى م�ستقلة.
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن ال �ق��رار المطعون فيه ق�ضى في
منطوقه بقبول دعوى �إع��ادة المحاكمة �شك ًال
ومو�ضوع ًا ولغير الأ��س�ب��اب المثارة والحكم
ب�إبطال القرار اال�ستئنافي رقم ()325/508
�س.م ريف لعام � .../2009/إلى �آخر ما ورد
بالقرار.
وحيث �أن �أ�سباب اعادة المحاكمة �أو ردها
الم�شرع في المادة الأول��ى من القرار /323/
ل �ع��ام  1939وه ��ي ح� ��االت خ��ا� �ص��ة محددة
ومح�صورة ال يجوز القيا�س عليها �أو تجاوزها
و�إح��داث حالة جديدة لم ين�ص عليها القرار
�آنف الذكر باعتبار �أن طلب �إع��ادة المحاكمة
هو طريق ا�ستثنائي من طرق الطعن بالأحكام
وبالتالي ف�إنه يتوجب على المحكمة الناظرة
في طلب اعادة المحاكمة البحث في الحاالت
التي بينها طلب �إعادة المحاكمة ح�صر ومدى
مطابقة للحاالت التي �أتى عليها القرار /323/
لعام .1939
وحيث �أن تجاوز المحكمة م�صدرة القرار
الطعين هذه الحاالت �إلى حالة لم ي�أت على ذكرها
القانون يعر�ض قرارها للنق�ض والحالة هذه .
لذلك تقرر بالإجماع:
ً
مو�ضوعا ونق�ض القرار املطعون فيه.
 -1قبول الطعن
� -2إعادة بدل الت�أمني مل�سلفه.

� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  169لعام 2017
قرار 7 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/18
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
ال��م��ب��د�أ :ع��ق��ار – ت��ح��دي��د وتحرير
– �إع�������ادة ال��م��ح��اك��م��ة – م��دت��ه.
 ط �ل��ب �إع � � ��ادة ال �م �ح��اك �م��ة ف ��ي ال � �ق� ��راراتال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ح��دي��د وال� �ت� �ح ��ري ��ر يجب
�أن ت � �ت� ��م �� �ض� �م ��ن م� �ه� �ل ��ة ال� ��� �س� �ن� �ت� �ي ��ن من
ال �ت��اري��خ ال� ��ذي ي���ص�ب��ح ف �ي��ه ال� �ق ��رار نافذاً.
�أ�سباب الطعن:
	-1الدعوى مقامة �ضمن مهلة ال�سنتني.
	-2العقار �صخري وبائر وغري �صالح للزراعة.
	-3ال�ق��رار غري معلل وال ي�ستند على �أ�سا�س
قانوين.
	-4اعمال الت�صرف القانوين متت بعد بدء
عمليات التحديد والتحرير.
في القانون:
حيث �أن ه��ذه ال��دع��وى اقيمت م��ن الجهة
الطاعنة بطلب �إعادة محاكمة للقرار ال�صادر
عن محكمة اال�ستئناف المدنية الثانية بريف
دم�شق.
وحيث �أن المحكمة م�صدرة القرار المطعون
فيه قد ق�ضت برد الدعوى �شك ًال.
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82
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وحيث �أن الجهة الطاعنة تقدمت بطعنها
ه��ذا طالبة بنق�ض القرار للأ�سباب ال��واردة
بالئحة طعنها.
وحيث ان طلب �إعادة المحاكمة يجب �أن تتم
�ضمن مهلة ال�سنتين من التاريخ الذي ي�صبح
فيه القرار نافذ ًا.
وحيث �أن��ه م��ن الثابت ب ��أن تقديم الطلب
ب ��إع��ادة المحاكمة ق��د ت��م بعد انتهاء المدة
القانونية.
وح�ي��ث �أن المحكمة ق��د ��س��ارت على نهج
قانوني �سليم و�أ�سباب الطعن ال تنال من القرار
المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  167لعام 2017
قرار 6 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/18
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
ال���م���ب���د�أ :ع��ق��ار – غ���را����س – ال��ن��وع
ال�������ش���رع���ي ل���ك���ل م���ن���ه���ا – �أث�������ره.
 ال � �ن� ��وع ال �� �ش ��رع ��ي ل �ل �غ ��را� ��س ت �ل �ح��ق ن ��وعال �ع �ق��ار �إذا ل��م ي�ك��ن ن��وع�ه��ا م �ل��ك ،وبالتالي
ف� � ��إن ع� ��دم ذك� ��ر ب� � ��أن ال �غ ��را� ��س م �ل��ك يجعل
ال� �ن ��وع ال �� �ش��رع��ي ل �ت �ل��ك ال� �غ ��را� ��س �أم� �ي ��ري.

المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

�أ�سباب الطعن:
	-1املحكمة مت�سكت بالن�ص اجلزئي للقانون
يف قرارها.
 -2جتاهلت املحكمة م�صدرة ال�ق��رار �إق��رار
بقية مالكي العقار ب�صحة الدعوى جملة
وتف�صي ًال.
 -3طبيعة العقار هي التي حتدد املخططات.
 -4ع��دم تغيري النوع ال�شرعي للغرا�س مينع
توحيد العقار مع بقية العقارات والتي حتمل
نف�س الو�صف.
في القانون:
حيث �أن ه��ذه ال��دع��وى �أقيمت م��ن الجهة
المدعية بطلب تغيير النوع ال�شرعي للعقار من
�أمير ي �إلى �أميري والغرا�س �إلى ملك.
وحيث �أن المحكمة بالدرجة الأول��ى ق�ضت
برد الدعوى و�أيدتها بذلك المحكمة م�صدرة
القرار المطعون فيه.
وحيث �أن الجهة الطاعنة تطلب نق�ض القرار
للأ�سباب الواردة بالئحة طعنها.
وحيث �أن مو�ضوع الدعوى هو تغيير النوع
ال�شرعي للغرا�س القائمة على عقار �أميري.
وح�ي��ث �أن ال�ن��وع ال�شرعي للغرا�س تلحق
نوع العقار �إذا لم يكن فرعها ملك وبالتالي
ف��إن عدم ذكر ب��أن الغرا�س ملك يجعل النوع
ال�شرعي لتلك الغرا�س �أميري ح�سبما ما هو
وارد على النوع ال�شرعي للعقار.
وحيث �أن المحكمة قد �أح��اط��ت بالدعوى
الإحاطة الكاملة وناق�شت جميع الدفوع المثارة
وجاء قرارها على نهج قانوني �سليم وبالتالي ال
تنال منه �أ�سباب الطعن المثارة حوله.
لذلك تقرر بالإجماع:

ق�ضاء المحاكم 637 -

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ت�ضمني اجلهة الطاعنة الر�سم وم�صادرة
بدل الت�أمني.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  164لعام 2017
قرار 14 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ :عقار – تثبيت البيع وارتباطه
بت�سديد ر�صيد الثمن -التزامات متقابلة
–تنفيذها –دفع الر�صيد الحق ًا –�أثره.
 ال ي �ج��وز للمحكمة تثبيت ال�ب�ي��ع و�إل ��زامال�ج�ه��ة ال�م��ال�ك��ة ب��ذل��ك ق�ب��ل ت���س��دي��د ر�صيد
ثمن البيع �إل��ى الجهة البائعة �أو ت�سديده
ف��ي ��ص�ن��دوق المحكمة بح�سبان �أن العقد
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ال� � �ت � ��زام � ��ات م� �ت� �ب ��ادل ��ة يجب
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب � � ��أنٍ واح � ��د ع �ل��ى وج� ��ه التبادل.
 ال يجوز بتثبيت البيع قبل ت�سديد الر�صيدخ���ش�ي��ة الإخ� �ل��ال ب��ال �ت��وازن ب �ي��ن الأط � ��راف
وتطبيقاً لمبد�أ الم�ساواة بين الأطراف و�سواء
وق��ع االدع��اء المتقابل بالر�صيد �أو لم يقع.
 �إن االل � �ت� ��زام� ��ات ال �م �ت �ق��اب �ل��ة ف� ��ي عقدال�ب�ي��ع �إذا ل��م ي�ح��دد ت��اري��خ معين لتنفيذها
ف ��إن ��ه ي �ت��وج��ب �أن ت�ن�ف��ذ االل� �ت ��زام ��ات معاً.

 �إن ال�ق�ي��ام ب��دف��ع ال��ر��ص�ي��د الح �ق �اً ل�صدورال�ق��رار المطعون فيه ع��ن ط��ري��ق الحواالت
ال�ب��ري��دي��ة ال ي�سعف ف��ي ت��وق��ي ف�سخ البيع.
في �أ�سباب الطعن:
	-1القرار املطعون فيه خالف �أحكام املادة 148
من القانون امل��دين من �أن العقد �شريعة
املتعاقدين وال يجوز نق�ضه وال تعديله �إال
باتفاق الطرفني.
 -2مل ت�ستجب املحكمة م�صدرة القرار البدائي
لطلب امل�شرتية �إجراء الك�شف امليداين.
 -3خالفت املحكمة (حمكمة البداية) قرارها
الإعدادي بجل�سة  2014/5/19جلهة مدة
مهلة ال�شهر التي منحتها كموكلة لدفع
باقي ر�صيد ثمن املبيع بحيث �أ�صبحت املدة
املمنوحة هي  26يوم ًا بد ًال من ثالثني يوم ًا.
� -4إن املدعية عر�ضت املبلغ الباقي و�سددته
مبوجب ح��واالت بريدية رف�ض ا�ستالمها
املدعى عليه.
في الق�ضاء:
حيث �أن الجهة الطاعنة (المدعية) تهدف
من دعواها �إل��ى تثبيت �شرائها لل�شقة ال�سكنية
ال�شمالية في الطابق الثالث فني الم�شادة على
العقارين  4477و 4480من المنطقة العقارية
مزيرعة ت�أ�سي�س ًا على �شرائها لهذه ال�شقة من
المدعو ملهم الحموي ب�صفته وكي ًال عن المالك
المدعى عليه خ�ضر الحموي بموجب عقد بيع
قطعي م�ؤرخ في  2004/10/14وقد �سددت مبلغ
مائة �ألف ليرة �سورية من ثمن ال�شقة و�أن المدعى
عليهما ممتنعان ع��ن تثبيت ه��ذا البيع فتقدم
المدعى عليه مظهر  ...بالأ�صالة ع��ن نف�سه
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وبالوكالة عن �شقيقه خ�ضر ...بطلب عار�ض طلب
فيه ف�سخ عقد البيع ت�أ�سي�س ًا على المدعية قد
دفعت جزء ب�سيط من ثمن ال�شقة ورف�ضت دفع
باقي ثمن ال�شقة رغم �إنذارها عن طريق كاتب
العدل في ال�سلمية بدفع باقي الثمن وبنتيجة
المحاكمة ال�ج��اري��ة �أ� �ص��درت محكمة البداية
المدنية في ال�سلمية قرارها برد دعوى المدعية
وف�سخ عقد البيع المتكون بين المدعو ملهم...
ب�صفته وكي ًال عن المدعى عليه خ�ضر  ....وبين
المدعية رائ ��دة ...ال�م��ؤرخ في 2004/10/14
و�إلزام المدعى عليه (المدعى تقاب ًال) مظهر ...
ب�إعادة مبلغ مائة �ألف ليرة �سورية �إلى المدعية
رائ��دة ...وقد �أيدتها بذلك محكمة اال�ستئناف
البدائي بقرارها المطعون فيه.
ولعدم قناعة الجهة المدعية القرار المذكور
بادرت للطعن به نق�ض ًا للأ�سباب المذكورة �آنف ًا
ولما كان طرفي عقد البيع قد اتفقا على دفع
باقي ثمن المبيع وقدره ثالثمائة وخم�سة �آالف
ليرة �سورية بتاريخ  2005/5/15هي �آخر مهلة
لت�سديد ثمن المبيع كما ورد بعقد البيع.
وحيث �أن الجهة البائعة المطعون �ضدها
قد �أنذرت الجهة الطاعنة لت�سديد باقي ر�صيد
ثمن المبيع بموجب الإن ��ذار العدلي المبرز
بالدعوى.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأولى كانت �أي�ض ًا
قد كلفت الجهة الطاعنة لإيداعها باقي ر�صيد
ثمن البيع �صندوق المحكمة.
وحيث �أن الجهة الطاعنة لم تمتثل للإنذار
العدلي القرار المحكمة لإيداع الر�صيد وبدون
�أي فقرة قانونية.
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وحيث �أن��ه ال يجوز للمحكمة تثبيت البيع
و�إل� ��زام ال�ج�ه��ة ال�م��ال�ك��ة ب��ذل��ك ق�ب��ل ت�سديد
الر�صيد �سواء �إلى الجهة البائعة �أو بت�سديده
في �صندوق المحكمة بح�سبان �أن العقود عبارة
عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها ب�آن واحد
على وجه التبادل �أو الق�صا�ص كما �أنه ال يجوز
تثبيت البيع قبل ت�سديد الر�صيد خ�شية االخالل
بالتوازن بين الأطراف وتطبيق ًا لمبد�أ الم�ساواة
بين الأط ��راف و��س��واء وق��ع االدع��اء المتقابل
بالر�صيد �أو لم يقع.
(( نق�ض بدائي � /1747/أ�سا�س /2283/
تاريخ .))1998/10/25
 وحيث �أن االلتزامات المتقابلة في عقدالبيع �إذا لم يحدد لها تاريخ معين لتنفيذها
ف�إنه يتوجب �أن تنفذ االلتزامات مع ًا ((نق�ض
مدني� /967/أ�سا�س  /949/لعام .))1998
 وحيث �أن قيام الجهة الطاعنة بدفعالر�صيد الحق ًا ل�صدور القرار المطعون فيه عن
طريق الحواالت البريدية ال ي�سعفها في توخي
ف�سخ البيع ك��ون الطعن بالنق�ض يهدف في
حقيقة �إلى اخت�صام الأحكام مو�ضوع الطعن
فال يقبل �أم��ام محكمة النق�ض كقاعدة عامة
�أ�سباب جديدة وال عنا�صر جديدة وال و�سائل
دف��اع جديدة لم ي�سبق عر�ضها على محكمة
المو�ضوع با�ستثناء ما تعلق بالنظام العام.
وعليه ف��إن �أ�سباب الطعن تغدو خالية من
عوامل النق�ض.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة الت�أمني.
 -3ت�ضمني اجلهة الطاعنة امل�صاريف.
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� -4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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قرار 2 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/18
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – ا�ستجواب – عدم
ح�����ض��ور – ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه � -أث����ره.
 �إن عدم ح�ضور المدعى عليه اال�ستجواب �أمامالمحكمة ال ي�ستدعي بال�ضرورة الحكم عليه.
في �أ�سباب الطعن:
� -1أن عقد امل�شاركة ثابت بتوافق الطرفني
وبتوقيعها وم��ن ح��ق الطاعن تثبيت هذا
العقد ل�ضمان حقوقه.
 -2خالف القرار امل�ست�أنف ب�صدد تعليله للمادة
ال�سابقة من عقد امل�شاركة للمنطق والأ�صول
والقانون.
� -3أن التفوي�ضات الواردة يف الوكالة اخلا�صة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الإف ��راز حم �� �ص��ورة ب��الإف��راز
الطابقي وفتح �صحيفة بال�سجل امل�ؤقت بعد
�إ�شادة البناء.
� -4إن امل��وك��ل غ�ير خم ��ول مب��وج��ب الوكالة
اخلا�صة بالتنازل عن الأمالك العامة.
 -5بنى القرار املطعون فيه حكمه على وقائع
وهمية مما يعر�ضه للإبطال.
� -6أن اجلهة املطعون �ضدها مل تقم ب�إفراز

ح�صتها من العقارات وت�سليمها للمدعي
للح�صول على الرتخي�ص.
� -7أن املطعون �ضدهم تخلفوا ع��ن ح�ضور
اال�ستجواب �أمام املحكمة وبالتايل يجوز لها
اعتبار هذا النكول م�سوغ ًا العتبار الوقائع
التي تقرر ا�ستجوابهم فيها ثابتة.
� -8أن اخل�لاف احلا�صل ب�ين ال�شركاء على
ال�شيوع من �أف��راد الفريق الأول ومالكي
العقارات املجاورة هو ال�سبب الرئي�سي يف
عدم قيام الفريق الأول ب�إفراز العقارات
التي �سي�شاد عليها البناء ومن ثم ت�سليمها
للموكل لتنفيذ التزاماته العقدية.
في الق�ضاء:
حيث �أن الجهة الطاعنة /المدعية /تهدف
من دعواها �إلى تثبيت عقد الم�شاركة الجاري
بينها وبين الجهة المطعون �ضدها وفق بنوده
بخ�صو�ص �إ�شادة بناء حديث على العقارين
(1955و  )1623ع��رط��وز وت�سجيل ذل��ك في
ال�سجل ال�ع�ق��اري فتقدمت الجهة المطعون
��ض��ده��ا ب��ادع��اء ب��ال�ت�ق��اب��ل طلبت ف�ي��ه ف�سخ
عقد الم�شاركة لعدم تنفيذ الجهة المدعية
لاللتزامات المترتبة عليها.
وبنتيجة المحاكمة الجارية �أ�صدرت محكمة
الدرجة الأولى قرارها برد دعوى الجهة المدعية
وقبول االدعاء المتقابل �شك ًال ومو�ضوع ًا وف�سخ
عقد الم�شاركة واعتبار المبالغ المقبو�ضة من
الجهة المدعى عليها تعوي�ض ًا لها عما لحقها
من �ضرر و�أيدتها بذلك محكمة اال�ستئناف
المدني بقرارها المطعون فيه.
ول �ع��دم ق�ن��اع��ة ال�ج�ه��ة ال�م��دع�ي��ة بالقرار
المطعون فيه ب��ادرت للطعن به طالبة ف�سخه
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للأ�سباب المذكورة �أعاله.
ولما كان تف�سير العقود وتقدير الوقائع ووزن
الأدلة والموازن فيما بينها هو عمل قانوني من
�صميم عمل القا�ضي ويملك ق�ضاة المو�ضوع
في ذلك ال�سلطة التقديرية فال معقب عليهم
طالما �أن ا�ستخال�صهم ج��اء �سليم ًا و�سائغ ًا
ومتوافق ًا مع �أدلة الدعوى ووقائعها وظروفها.
ول�م��ا ك��ان ال �ق��رار المطعون فيه ق��د بحث
ببنود عقد الم�شاركة مو�ضوع الدعوى وناق�شها
مناق�شة ق��ان��ون�ي��ة �سليمة وب�ي��ن االلتزامات
التعاقدية للطرفين بحيث ح��دد الجهة التي
نكلت عن تنفيذ التزاماتها وبما له �أ�صل في
�أوراق الدعوى.
وح�ي��ث �أن ع��دم ح�ضور الجهة المطعون
�ضدها لال�ستجواب ال ي�ستدعي بال�ضرورة
الحكم عليها وفق ما يتبين من �أحكام المادة
 /111/من قانون البينات.
وبما �أن الحكم المطعون فيه قد جاء جامع ًا
�أ�سبابه القانونية ومبني ًا على �أ�سا�س �سليم
ال تنال منه �أ�سباب الطعن المثارة وفيه من
الت�سبيب ما يحيط بواقع النزاع المطروح والرد
على طلبات الجهة المدعية مما يجعله موافق ًا
للأ�صول والقانون
لذلك تقرر الإجماع:
 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة الت�أمني و�إيداعه �إي��راد ًا للخزينة
العامة.
 -3ت�ضمني اجلهة الطاعنة امل�صاريف.
� -4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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قرار 19 :لعام 2017
تاريخ 2017/1/24
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الثانية
(ب).
ال�سادة :محمد البيات – عدنان الحم�صي
– مخل�ص قي�سية.
ال�����م�����ب�����د�أ� :أ�������ص������ول – ورث��������ة –
القا�صرين – تمثيلهم ف��ي ال��دع��وى.
 في حال وج��ود قا�صرين بين الورثة فمنواجب المحكمة دعوة من يمثلهم �أ�صو ًال وهو
ال�سيد القا�ضي ال�شرعي �أو الو�صي عليهم
�أ��ص��و ًال وه��ذا الأم��ر من النظام العام وتقوم
به المحكمة من تلقاء نف�سها طالما �أنه من
واجبها التثبت من �صحة الخ�صومة �أ�صو ًال.
�أ�سباب الطعن:
� -1أن اجلهة الطاعنة مل تعلم بوفاة م�ؤرث
اجل �ه��ة امل �ط �ع��ون ��ض��ده��ا �إال ب�ع��د �إقامة
الدعوى ومت �إدخال الورثة �أ�صو ًال قبل انعقاد
اخل�صومة وتبادل الدفوع.
 -2جتاهلت املحكمة م�صدرة القرار الطعني
اليمني احلا�سمة التي مت توجيهها �إىل اجلهة
املدعى عليها.
 -3جتاهلت املحكمة مي�ين اال�ستظهار التي
وجهتها �إىل املدعية امل�ست�أنفة.
في المناق�شة والتطبيق القانوني:
حيث �أن القرار المطعون فيه قد ق�ضى في
منطوقه بت�صديق ال�ق��رار الم�ست�أنف والذي
ق�ضى برد الدعوى لإقامتها على ميت.
وحيث �أنه من الثابت من مجريات الدعوى
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م��ن �أن ��ه ق��د ت��م �إدخ� ��ال ورث ��ة ال�م��دع��ى عليه
المرحوم م�أمون ...قبل اتخاذ �أي �إج��راء في
ه��ذه ال��دع��وى وحتى قبل ت�ب��ادل ال��دف��وع بين
الطرفين الأم��ر ال��ذي ال يعيب الخ�صومة في
هذه الدعوى طالما �أن ورثة المدعى عليه قد
تمثلوا فيها ب�شكل �أ�صولي ف�ض ًال عن �أن وجود
قا�صرين بين الورثة ف�إن هذا الأم��ر لي�س من
�ش�أنه �أن يبرر رد دع��وى المدعي طالما �أنه
من واجب المحكمة دعوى من يمثلهم �أ�صو ًال
وهو ال�سيد القا�ضي ال�شرعي �أو الو�صي عليهم
�أ�صو ًال وهذا الأمر من النظام العام وتقوم به
المحكمة من تلقاء نف�سها طالما �أنه من واجبها
التثبت من �صحة الخ�صومة �أ�صو ًال و�أن ذهاب
المحكمة م�صدرة القرار الطعين �إلى القول
بوجود عيب في الخ�صومة عند �إقامة الدعوى
ف��إن الحكم ال�صادر فيها يكون معدوم ًا ف�إن

هذه تكون عندما ت�سير المحكمة ب�إجراءات
الخ�صومة على وج ��ود ه��ذا العيب وت�صدر
قرارها في المو�ضوع �أما و�أن تم ادخال الورثة
قبل الت�صديق للدفوع واتخاذ �أي �إج��راء من
قبل المحكمة ف�إن هذه الحالة غير م�شمولة بما
عنته الهيئة العامة لمحكمة النق�ض بقرارها
رقم � /270/أ�سا�س  /797/لعام  2001م�ستند
المحكمة م�صدرة القرار في قرارها الطعين.
وحيث �أن المحكمة خالفت في قرارها هذا
المبد�أ ف�إنها تكون والحالة ه��ذه قد عر�ضت
قرارها الطعين للنق�ض.
لذلك تقرر بالإجماع:
ً
مو�ضوعا ونق�ض القرار املطعون فيه.
 -1قبول الطعن
	-2اعادة بدل الت�أمني مل�سلفه.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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