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- 239 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1473 لعام 2015

قر�ر: 1380 لعام 2015
تاريخ 2015/12/28

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية.
�لحم�سي  – عدنان  �سحادة  ديبو  �ل�سادة:   

�لخطيب. �لدين  جمال  – محمد 
ال���م���ب���داأ: ب��ي��ع ع���ق���اري – ال��م��دع��ي 
الح�سول  وج��وب   – الجن�سية  �سعودي 
الداخلية. وزارة  من  الترخي�ص  على 

ال�سعودية  الجن�سية  يحمل  المدعي  ك��ان  اإذا 
فاإن طلبه تثبيت عقد �سرائه للمقا�سم مو�سوع 
الدعوى يقت�سي منه الح�سول 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.

اأ�سباب الطعن:
�ل�ساد�س  �لبند  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  خالف   -1
�لطاعنة  �جلهة  بني  �ملوقع  �لبيع  عقد  من 
مع  متناق�سًا  يجعله  مما  �سدها  و�ملطعون 

�أحكام �ملادة 396 من �لقانون �ملدين.
حني  توفرها  يجب  �لد�خلية  وز�رة  مو�فقة   -2
تثبيت نقل �مللكية يف �ل�سجل �لعقاري ال حني 

�التفاق �أو �لت�سليم.
من   403 �مل��ادة  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  خالف   -3

�لقانون �ملدين.
ق���ر�ره���ا جل��ه��ة عدم  �مل��ح��ك��م��ة  ت��ع��ل��ل  مل   -4

�سو�ء  �لطاعنة  �جلهة  لطلبات  �ال�ستجابة 
جلهة تثبيت عقد �لبيع �أو ف�سخه.

 ... زكريا  �سهادة  يف  ورد  ما  �لقر�ر  �غفل   -5
�لتي توؤكد �لعقد.

في الق�ساء:
حيث �أن �لدعوى تقوم على مطالبة �لمدعي 
عليه  �لمدعى  م��ع  �لمبرم  �لبيع  عقد  تثبيت 
و�لمن�سب على �سر�ئه �لمقا�سم ذو�ت �الأرقام 
1-2-5-6-12 من �لعقار رقم 99 من �لمنطقة 

�لعقارية بيت �سركي�س.
ق�سى  ف��ي��ه  �ل��م��ط��ع��ون  �ل���ق���ر�ر  �أن  وح��ي��ث 
�لم�ستاأنف  �لقر�ر  من  �الأولى  �لفقرة  بت�سديق 
عقد  باإبطال  �لمتعلقة  �لثانية  �لفقرة  وف�سخ 
�لبيع ولعدم قناعة �لمدعي بالقر�ر بادر للطعن 

فيه طالبًا نق�سه.
�أن  �ل��دع��وى  ب���اأور�ق  �لثابت  من  �أن��ه  وحيث 
وبالتالي  �ل�سعودية  �لجن�سية  يجعل  �لمدعي 
فاإن طلبه تثبيت عقد �سر�ئه للمقا�سم مو�سوع 
�لدعوى يقت�سي منه �لح�سول على �لترخي�س 
�لالزم من وز�رة �لد�خلية وفقًا الأحكام �لمادة 
و�إن   2011 لعام   11 رق��م  �لقانون  من  �الأول���ى 
�لترخي�س  على  ح�سوله  قبل  للدعوى  �إقامته 
ب  �لفقرة  الأحكام  تطبيقًا  دع��و�ه  رد  يقت�سي 
مما  �لمذكور  �لقانون  من  �لتا�سعة  �لمادة  من 
يجعل ما تو�سلت �إليه �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر 
�لمطعون فيه لجهة رد �لدعوى �سكاًل في محله 
�لقانوني �إال �أن �لمحكمة �سهت عن �لبت بطلبات 
�لعار�س  طلبها  في  �ل���و�ردة  �لطاعنة  �لجهة 

الغرفة املدنية الثانية
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�لمبرز بجل�سة 2015/6/7 لجهة �لف�سخ و�إعادة 
�لحال �إلى ما كان عليه قبل �لتعاقد وهي لم ترد 
عليه �سلبًا �أو �إيجابًا وما ورد في الئحة ��ستئناف 

�لجهة �لطاعنة �لموؤرخ في 2014/4/15.
�لقر�ر  من  تنال  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  مما 

�لمطعون فيه ويتعين معه نق�سه.
لذلك تقرر بالتفاق:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون   -1
فيه.

�إعادة �الإ�سبارة ملرجعها.   -2
- 240 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1472 لعام 2015
قر�ر: 1379 لعام 2015

تاريخ 2015/12/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية.

�لحم�سي  – عدنان  �سحادة  ديبو  �ل�سادة:   
�لخطيب. �لدين  جمال  – محمد 

البيع  تثبيت  دعوى  بيع-  عقد  المبداأ: 
بطلب  ال��م��دع��ي��ة  ال��ج��ه��ة  ت��را���س��ي   –
الفراغ والت�سليم – اأثره على التعوي�ص.

تثبيت  المدعية بدعوى  الجهة  ترا�سي  اإن   -
والفراغ �سمن  بالت�سليم  البيع في مطالبتها 
المدة المتفق عليها بالعقد ودون قيامها باإثبات 
ت�سديد الثمن يحجب عنها طلب التعوي�ص.

اأ�سباب الطعن:
�لعقدية  �لتز�ماته  �سده  �ملطعون  ينفذ  مل   -1
�جلهة  ال���س��م  �ملبيع  ملكية  ون��ق��ل  بت�سليم 
�ل��ط��اع��ن��ة خ���الل �مل���دة �مل��ن�����س��و���س عنها 

بالعقد.

بفر�غ  مرهون  �لثمن  من  �لثاين  �لثلث  دفع   -2
�ملبيع  بت�سليم  مرهون  �لثالث  و�لثلث  �ملبيع 
و�جل��ه��ة �ل��ط��اع��ن��ة دع���ت �مل��ط��ع��ون �سده 
�لعقاري  �لتوثيق  مكتب  �أم���ام  للح�سور 

الإجر�ء �لفر�غ �إال �أنه �متنع دون �سبب.
ثابت  هو  كما  باالإ�سغاالت  من�سوب  �ملبيع   -3

مبح�سر �لك�سف ومل يتم �لت�سليم.
ما تو�سلت �إليه �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر من   -4
�سروط  من  �أ�سا�سي  �سرط  �لثمن  دف��ع  �أن 
على  و�التفاق  للقانون  خمالف  �لبيع  عقد 

�لثمن يجعل �لبيع منعقد.
خالف �لقر�ر �ملطعون فيه �لعقد �ملربم بني   -5

�لطرفني.
يف  تاأخره  م�سوؤولية  يتحمل  �سده  �ملطعون   -6
�لنفقات  من  �ساعف  مما  �لتز�ماته  تنفيذ 
تنفيذ  يف  �لطاعنة  �جل��ه��ة  تكبدتها  �ل��ت��ي 

�مل�سروع مما يوجب �حلكم بالتعوي�س.
في الق�ساء:

�إلى مطالبة �لجهة  �أن �لدعوى تهدف  حيث 
�لمدعى  �لمبرم مع  �لبيع  تثبيت عقد  �لمدعية 
عليه و�لمن�سب على �سر�ئها لكامل �لعقار رقم 
و�لم�سجل  �لعقارية  بز�ق  منطقة  من   /222/
با�سم �لمدعى عليه وفقًا لقيود �ل�سجل �لعقاري 
بالعقد  �لو�ردة  �ل�سروط  �لثمن ح�سب  وت�سديد 

و�إلز�مه بت�سليم �لمبيع ونقل �لملكية ال�سمها.
ق�سى  ف��ي��ه  �ل��م��ط��ع��ون  �ل���ق���ر�ر  �أن  وح��ي��ث 
بت�سديق �لقر�ر �لبد�ئي �لمت�سمن بتثبيت عقد 
�لبيع و�إلز�م �لمدعى عليه بنقل وت�سليم �لمبيع 
لر�سيد  �لمدعية  �لجهة  ت�سديد  مع  متز�منًا 

�لثمن.
ولعدم قناعة �لجهة �لمدعية بالقر�ر بادرت 



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

ق�ساء المحاكم - 617

�لمثارة في  للطعن فيه طالبة نق�سه لالأ�سباب 
طعنها.

وحيث �أنه ال جد�ل بين طرفي �لدعوى حول 
ثبوت عقد �لبيع �لمبرم بين �لطرفين و�التفاق 
بالمادة  �ل�سروط  ح�سب  �لثمن  ت�سديد  على 
�لمبيع  ملكية  نقل  مقابل  �لعقد  م��ن  �لر�بعة 

و�لت�سليم.
�أن �لجهة �لطاعنة تنعي على �لقر�ر  وحيث 
وهي  �إليها  خل�س  �لتي  �لنتيجة  فيه  �لمطعون 
�لدعوى  م��و���س��وع  �ل��ع��ق��ار  ملكية  ن��ق��ل  تعليق 
و�لثلث  �لثاني  للثلث  ت�سديدها  على  وت�سليمه 
بالتعوي�س  لها  �لحكم  وعدم  �لثمن  من  �لثالث 

عن �ل�سرر �لذي لحق بها.
و�أن  �لمتعاقدين  �سريعة  �لعقد  �أن  وحيث 
�لقر�ر  م�����س��درة  �لمحكمة  �إل��ي��ه  خل�ست  م��ا 
ما  مع  يتو�فق  �لنتيجة  من حيث  فيه  �لمطعون 
ت�سمنه �لعقد �لمبرم وال يخرج عنه و�أن تذرع 
�لمطعون  بتاأخر  و�حتجاجها  �لطاعنة  �لجهة 
�إلى مكتب �لتوثيق �لعقاري  �سده عن �لح�سور 
من  بالتمل�س  ي�سعفها  ال  �لمبيع  ملكية  لنقل 
�أعمال  و�أن  �لثاني  �لثلث  بت�سديد  �لتز�ماتها 
�لقانون  من   /162/ �لمادة  الأحكام  �لمحكمة 
�لمدني في محله �لقانوني كما �أن تر�خي �لجهة 
�لطاعنة في مطالبتها بالت�سليم و�لفر�غ �سمن 
�لمدة �لمتفق عليها بالعقد ودون قيامها باإثبات 
�لتعوي�س  طلب  عنها  يحجب  �لثمن  ت�سديد 
��ستعد�ده  �أب��دى  �سده  �لمطعون  و�إن  خا�سة 
بتنفيذ �لتز�ماته �لعقدية �أمام محكمة �لدرجة 
�الأولى و�أمام �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
و�إن  عليه  �لمتفق  �لثمن  بت�سديد  م�سروطًا  فيه 

�دعاء �لجهة �لطاعنة بوجود �إ�سغاالت بالعقار 
خالفًا لما جاء بقر�ر و�سف �لحالة �لر�هنة لم 
يوؤيد بدليل مما يجعل مجمل �الأ�سباب �لمثارة 
بالطعن قا�سرة عن �لنيل من �لقر�ر �لمطعون 
فيه �لذي جاء مو�فقًا لالأ�سول و�لقانون ويتعين 

معه رف�س �لطعن مو�سوعًا. 
لذلك تقرر بالتفاق:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
ت�سمني �جلهة �لطاعنة �لر�سوم و�مل�ساريف   -2

وم�سادرة �لتاأمني.
�إعادة �الإ�سبارة ملرجعها.   -3
- 241 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1471 لعام 2015
قر�ر: 1378 لعام 2015

تاريخ 2015/12/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية.

�لحم�سي  – عدنان  �سحادة  ديبو  �ل�سادة:   
�لخطيب. �لدين  جمال  – محمد 

مخا�سمة   – عقد   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
 – – اأث��ره��ا  العقد  اأب��رم  ال��ذي  الوكيل 
العقد. بعد  اأثرها   – الوكيل  �سخ�سية 

في  ال����ن����ائ����ب  ي���ب���رم���ه  ال�������ذي  ال���ع���ق���د  اإن   -
ح����دود وك��ال��ت��ه ي�����س��اف اإل����ى الأ����س���ي���ل وفقاً 
المدني. ال��ق��ان��ون  م��ن   106 ال���م���ادة  لأح���ك���ام 

- اإن �سخ�سية الوكيل تنتهي بعد اإبرام العقد.

ال���ذي  ل��ل��ن��ائ��ب  ال��م��ت��ع��اق��د  م��خ��ا���س��م��ة  اإن   -
العقد  ه��ذا  ع��ن  ين�ساأ  م��ا  لتثبيت  العقد  اأب���رم 
م��ن ح��ق��وق وال��ت��زام��ات اإن��م��ا ت��ك��ون بمواجهة 
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للوكيل  توجيهها  ي�سح  ول  وح���ده  الأ���س��ي��ل 
بعد  تختفي  ال��وك��ي��ل  �سخ�سية  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
الوكيل  ف��ي ح���ال تعلق ح��ق  اإل  ال��ع��ق��د  اإب����رام 
مدني.  /681/ المادة  لأحكام  وفقاً  بالوكالة 

اأ�سباب الطعن:
�مل��ط��ع��ون �سدهم  �أق��ي��م��ت ع��ل��ى  �ل���دع���وى  1 -
�لوكالة  عن  �لتنازل  ومت  بوكيلهم  ممثلني 

بعد �ل�سطب.
�لطاعن مل يعلم بوجود �لتنازل ومل يخطر  2 -

به.
�ملادة  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  �ملحكمة  خالفت  3 -

/681/ من �لقانون �ملدين.
�لطاعن جدد �لدعوى �سد مهند �أ�سالة عن  4 -

نف�سه وبالوكالة عن �أ�سقائه.
في الق�ساء:

حيث �أن �لدعوى تقوم على مطالبة �لمدعي 
تثبيت عقد �لبيع �لمبرم مع �لمدعى عليه مهند 
�أ�سقائه  عن  وبالوكالة  نف�سه  عن  �أ�سالة   ...
مهيب ومنار ومعتز ومازن ومنال ومجدي �أبناء 
علي... و�لمن�سب على �سر�ئه كامل �لعقار رقم 
/596/ من منطقة قرفقي �لعقارية و�لم�سجل 

باأ�سمائهم في �ل�سجل �لعقاري.
وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون فيه �سدق �لقر�ر 
�لبد�ئي �لمت�سمن رد �لدعوى �سكاًل لعدم �سحة 

�لخ�سومة.
للطعن  بادر  بالقر�ر  �لمدعي  قناعة  ولعدم 

فيه طالبًا نق�سه.
وحيث �أن �لعقد �لذي يبرمه �لنائب في حدود 
وكالته ي�ساف �إلى �الأ�سيل وفقًا الأحكام �لمادة 
مخا�سمة  و�إن  �لمدني  �لقانون  م��ن   /106/

ين�ساأ  ما  لتثبيت  �لنائب  مع  �لمتعاقد  �لطرف 
عن هذ� �لعقد من حقوق و�لتز�مات بالم�سلحة 
ت�سح  وال  لوحده  �الأ�سيل  بمو�جهة  تكون  �إنما 
�لوكيل  �سخ�سية  �أن  باعتبار  للوكيل  توجيهها 
عليه  وترتب  لي�ساف  �لعقد  �إبر�م  بعد  تخت�س 
بالوكالة  �لوكيل  تعلق حق  �إال في حال  لالأ�سيل 

وفقًا الأحكام �لمادة /681/ مدني.
�أن  �ل��دع��وى  ب���اأور�ق  �لثابت  من  �أن��ه  وحيث 
مهند  �سده  �لمطعون  مع  �لعقد  �أب��رم  �لطاعن 
�لوكالة  بموجب  �أ���س��ق��ائ��ه  ع��ن  ن��ائ��ب��ًا  ب�سفة 
�لعامة �لمنظمة له مما كان يتعين معه توجيه 
�لخ�سومة بدعوى تثبيت ما ن�ساأ عن هذ� �لعقد 
لال�سالء ب�سخ�سهم وال ي�سح توجيهها للنائب 
�إبر�م  بعد  �لوكيل تختفي  �أن �سخ�سية  باعتبار 
�لوكالة  عن  �سده  �لمطعون  تنازل  و�إن  �لعقد 
يجعلها بحكم �لمنق�سية من �لناحية �لقانونية 
وال ي�سح �لتمثيل بموجبها مما يجعل ما تو�سلت 
�إليه �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون فيه في 

محله �لقانوني وال تنال منه �أ�سباب �لطعن.
لذلك تقرر بالتفاق:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
و�مل�ساريف  �ل��ر���س��وم  �ل��ط��اع��ن  ت�سمني   -2

وم�سادرة �لتاأمني.
�إعادة �الإ�سبارة ملرجعها.  -3
- 242 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1467 لعام 2015
قر�ر: 1376 لعام 2015

تاريخ 2015/12/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية.

�لحم�سي  – عدنان  �سحادة  ديبو  �ل�سادة:   
�لخطيب. �لدين  جمال  – محمد 
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فقدان   – ا�ستئناف   – اأ�سول  المبداأ: 
الملف البدائي – اأثره – وجوب الترميم.

ي�������س���ك���ل درج���������ة من  ال�����ب�����دائ�����ي  ال����م����ل����ف   -
درج�����ات ال��م��ح��اك��م��ة وال��ت��ق��ا���س��ي ولب�����د من 
الط��������الع 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 
ق����راره����ا. ال����س���ت���ئ���ن���اف  م��ح��ك��م��ة  ت�������س���در  اأن 

ي��وج��ب على  ال���ب���دائ���ي  ال��م��ل��ف  ف���ق���دان  اإن   -
بالدعوى  ال���ب���ت  ق��ب��ل  ال���س��ت��ئ��ن��اف  م��ح��ك��م��ة 
تكليف الجهة الأكثر عجلة بمراجعة مجل�ص 
الموافقة  على  لال�ستح�سال  الأعلى  الق�ساء 
المفقود. ال���ب���دائ���ي  ال���م���ل���ف  ت���رم���ي���م  ع���ل���ى 

اأ�سباب الطعن:
مل يرد �لقر�ر �ملطعون فيه على دفوع �جلهة   -1

�لطاعنة ومل يناق�سها.
يحددها  �لق�سائية  باالأحكام  �لطعن  طرق   -2

�لقانون وال عربة ملا تقرره �ملحكمة.
طلب �إعادة �ملحاكمة �سمن �مليعاد �لقانوين   -3
بالدعوى  متوفرة  �ملحاكمة  �إعادة  و�أ�سباب 
�جلهة  حق  توؤكد  قانونية  ملوؤيد�ت  ��ستنادً� 

طالبة �ملحاكمة. 
مدة �ل�سنتني تبد�أ بالن�سبة لالأمالك �لعامة   -4
�أمانة  لدى  �مل�ساحية  �ملخططات  �إيد�ع  بعد 
�ملادة /18/  الأحكام  وفقًا  �لعقاري  �ل�سجل 

من �لقر�ر /188/ لعام 1926.
�جلهة �لطاعنة طلبت من �لقا�سي �لعقاري   -5
�لدعوى  مو�سوع  بالعقار  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 
م�ستكملة  غري  �لقر�ر�ت  �أن  �جل��و�ب  وكان 

مما يعني عدم �إيد�ع �خلر�ئط.
من  �أج��ز�ء  �سمنت  �سدها  �ملطعون  �جلهة   -6

طريق عام وهو ال يكت�سب بالتقادم.
كتاب �لقا�سي �لعقاري يو�سح باأن �خلر�ئط   -7
تاريخ  حتى  �الأمانة  يف  تو�سع  مل  �مل�ساحية 

�لكتاب �لو�قع يف 1996/5/11.
�لتي  �الأ�سباب  مناق�سة  عن  �ملحكمة  ذهلت   -8

�أدلت بها طالبة �الإعارة.
�خطاأت �ملحكمة برد طلب �جلهة �لطاعنة   -9
�لطاعنة  �جلهة  حق  ومن  �لتعوي�س  بطلب 

�لعدول عن �لغنب �إىل �لتعوي�س.
في الق�ساء:

�أن  �ل��دع��وى  �أور�ق  م��ن  يتبين  �أن���ه  ح��ي��ث 
بقر�رها  �لمحاكمة  �إع��ادة  �لمطلوب  �لمحكمة 
ومن بعدها �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
و�أ�سدرت قر�رها برد  فيه قد نظرت بالدعوى 
�لبد�ئي  �لملف  ب�سم  تقوم  �أن  �ال�ستئناف دون 
لل�سروحات  وف��ق��ًا  و�لمفقود  عليه  و�الط����الع 
عليه  �لمدعى  وكيل  ��ستدعاء  على  �لمدونة 
�سورة  على  معتمدة   2007/8/7 في  �ل��م��وؤرخ 
قبل  معه  يتوجب  ك��ان  مما  �لملف  عن  �سوئية 
عجلة  �الأك��ث��ر   �لجهة  تكليف  بالدعوى  �لبت 
ال�ستح�سال  �الأعلى  �لق�ساء  مجل�س  بمر�جعة 
�لبد�ئي  �لملف  ترميم  على  �ل��م��و�ف��ق��ة  على 
�لمفقود وفقًا الأحكام �لمر�سوم �لت�سريعي رقم 
�لبد�ئي  �لملف  �أن  باعتبار   2013 لعام   /28/
و�لتقا�سي  �لمحاكمة  ي�سكل درجة من درجات 
�الأقو�ل  على  و�لوقوف  عليه  �الطالع  من  والبد 
يجعل  مما  فيه  �لمتبادلة  و�ل��وث��ائ��ق  و�ل��دف��وع 
ويتعين معه  الأو�نه  �سابقًا  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 

نق�سه لغير �الأ�سباب �لمثارة بالطعن.
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لذلك تقرر بالتفاق:
نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.  -1
�إعادة �الإ�سبارة ملرجعها.  -2
- 243 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1156 لعام 2016
قر�ر: 728 لعام 2016

تاريخ 2016/8/23
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية.

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
زيد. حاج  –  �أحمد 

– حكم  – اأ����س���ول  ب��ّي��ن��ات  ال��م��ب��داأ: 
ق��ري��ن��ة   – ح��ج��ي��ت��ه   – ق�������س���ائ���ي 
م����ج����ددًا. ال����ن����زاع  ط�����رح  ع�����دم   –

التي  ال���دع���وى  ف��ي  ال��خ�����س��وم  ع��ل��ى  يمتنع   -
���س��در ب�����س��اأن��ه��ا ح��ك��م ق�����س��ائ��ي م��ب��رم العودة 
اإل����ى اإث�����ارة ال���ن���زاع م���ج���دداً، وال��م��ن��اق�����س��ة في 
ال���م�������س���األ���ة ال���ت���ي ف�������س���ّل ب���ه���ا ال���ق�������س���اء ولو 
اإثارتها. ي�سبق  ل��م  بواقعة  اأو  ج��دي��دة  ب��اأدل��ة 

ال��ت��ي ح����ازت الدرجة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  - الأح���ك���ام 
القطعية تكون حّجة بما ف�سّلت فيه من الحقوق 
القرينة  ه��ذه  ينق�ص  دليل  قبول  يجوز  ف��ال 
�سنداً لأحكام المادة /90/ من قانون البّينات.

اأ�سباب الطعن:
�إغفال �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه  1 -
�حلق  حفظ  مع  باملحل  �ملتعلقة  �ل�سر�ئط 
يجعل  مما  دع��وى  باإقامة  �لطاعنة  للجهة 

�لقر�ر خمالفًا لالأ�سول و�لقانون.
�ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �أغفلت  2 -

باالنعد�م  للحكم  �لقانوين  �الأ���س��ا���س  فيه 
بتثبيت  �ملقامة  للدعوى  �لقانوين  و�الأ�سا�س 

عقد �لبيع.
�نعد�م  طلب  يف  �الأ�س�س  �ملحكمة  �إغ��ف��ال  3 -
قد  �ملحكمة  ب��اأن  و�لزعم  �ل�سادر  �حلكم 

ح�سمت �لنز�ع بالبحث فيه.
�إغفال �ملحكمة وخلطها بني ��ستعمال �لوكالة  4 -
وبني  �لق�ساء  �أمام  و�الدع��اء  يف �خل�سومة 
�لت�سرف �لذي يجريه �لوكيل للغري ��ستنادً� 

�إىل �لوكالة.
- 5 �إغفال �ملحكمة للوكالة �ملمنوحة من �ملتوفاة 
حتى  �ملوكلة  على  و�ل�سارية  لو�لدها  مي�ساء 
وبالتايل  �لو�قعة  بهذه  �لعلم  وبعد  �ل��وف��اة 
تكون جميع �لت�سرفات �جلارية قبل �لوفاة 
ويكون  �لعام  �خللف  على  و�سارية  �سحيحة 
�لعقد بتاريخه �سو�ءً� كان �لتاريخ ر�سميًا �أو 
عاديًا ملزم لالأ�سيل وورثته وذلك بخالف 
�لت�سرفات �لتي جتري بعد �لوفاة و�ملحكمة 
م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه مل تلحظ هذ� 

�لفرق بالرغم من �إثارته.
في الق�ساء: 

ح�سان  �لطاعن  �لمدعي  دع��وى  �أن  حيث 
�لمدنية في  �لبد�ية  �إلى محكمة  و�لمقدمة   ...
تثبيت  �إلى  �لنتيجة  طرطو�س هدفت من حيث 
وموؤرثة  ح�سان  �لمدعي  بين  �ل��ج��اري  �لبيع 
 ... مي�ساء  �لمرحومة  عليها  �لمدعى  �لجهة 
على  وم�سجاًل  �لدعوى  مو�سوع  �لعقار  و�إبقاء 
تنفيذ  حال  �لعقاري  �ل�سجل  في  �لمدعي  ��سم 

قر�ر �النعد�م.
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
�لنتيجة  حيث  م��ن  �لقا�سي  ق��ر�ره��ا  �الأول����ى 
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ح�سان  �ل��م��دع��ي  ب��ي��ن  �ل��ج��اري  �ل��ب��ي��ع  تثبيت 
و�لمدعى عليها ثروت ... وذلك لتمام ح�ستها 
�الإرثية �الآيلة �إليها �إرثًا من موؤرثتها �لمرحومة 
�الآيلة  �الإرثية  ح�ستها  كامل  وكذلك  مي�ساء... 
�إليها �إرثًا من موؤرثها �لمرحوم محمود... وذلك 
مجدلون  منطقة  و223/   71/ �لعقارين  من 
�لبحر �لعقارية ورد �لدعوى فيما عد� ذلك... 
هذ�  ��ستئناف  ولدى  بالقر�ر  ورد  ما  �أخر  �إلى 
�لقر�ر من قبل طرفي �لدعوى �أ�سدرت محكمة 

�ال�ستئناف قر�رها �لمطعون فيه.
فقد  �ل��ق��ر�ر  ب��ه��ذ�  �لمدعي  قناعة  ول��ع��دم 
بادر الإيقاع �لطعن عليه طالبًا نق�سه من حيث 

�لنتيجة لالأ�سباب �الآنفة �لذكر.
�لدعوى  وثائق  من  �لثابت  من  �أن��ه  وحيث 
و�أن  ح�سان..  �لطاعن  للمدعي  �سبق  �أن��ه  من 
لعام   /543/ رق���م  �ل��ق��ر�ر  ع��ل��ى  ��ستح�سل 
وبين  بينه  �لبيع  بتثبيت  ق�سى  و�ل��ذي   2001
�لمرحومة مي�ساء  �لمدعى عليها  �لجهة  موؤرثه 
وت�سجيل �لعقارين /71 و223/ مجدلون �لبحر 
�لعقارية على ��سمه في �ل�سجل �لعقاري �أ�سواًل 
مي�ساء  �لمرحومة  ورث��ة  تقدم  ذلك  عقب   –
بدعوى ف�سخ ت�سجيل هذين �لعقارين عن ��سم 
��سم  على  ت�سجيلهما  و�إع��ادة  ح�سان  �لمدعي 
ورثتها �أ�سواًل وتاأ�سي�سًا على �أن �لقر�ر �لق�سائي 
��سم  على  و�لت�سجيل  �لبيع  بتثبيت  �لقا�سي 
�إقامة  ب�سبب  معدوم  قر�ر  هو  ح�سان  �لمدعي 
رقم  �لقر�ر  �سدر  �أن  فكان  ميت  على  �لدعوى 
لعام 2007/ عن محكمة  �أ�سا�س 1691/   /8/
�لت�سجيل  بف�سخ  ق�سى  و�لذي  �لمدنية  �لبد�ية 
�لدعوى  مو�سوع  �لعقارين  قيد  و�إع��ادة  �أ�سواًل 

لدى   ... مي�ساء  �لمرحومة  ورث���ة  ����س��م  على 
قيود �ل�سجل �لعقاري وتم ت�سديق هذ� �لقر�ر 
فيه  بما ف�سل  و�أ�سحى حجة  ونق�سًا  ��ستئنافًا 

و�لحالة هذه.
بالوفاة  ت�سقط  �لعامة  �لوكالة  �أن  وحيث 
بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �الأع��م��ال  جميع  ف���اإن  وبالتالي 
بالوفاة  �لعلم  حال  لذلك  تبعًا  ت�سقط  �لوكيل 

قبل �لت�سرف*)1)
��ستح�سل  قد  �الأب  وه��و  �لوكيل  �أن  وحيث 
له  بتنظيمها  ق��ام��ت  و�إن  �سبق  �ل��ت��ي  �ل��وك��ال��ة 
�لمرحومة  عليها  �لمدعى  �لجهة  موؤرثه  �بنته 
مي�ساء قد �سقطت تبعًا لوفاتها لذلك فاإن �إقر�ر 
وكيلها و�لدها عقب وفاتها بالبيع البنه �لمدعي 
مخالف لالأ�سول و�لقانون و�سدر ممن ال �سفة 

له لثبوت علمه بوفاة �بنته �أ�سواًل.
وح��ي��ث �أن����ه م���ن �ل��ث��اب��ت م���ن �أن �ل��ق��ر�ر 
�لقا�سي  �لقر�ر  بانعد�م  �لذي ق�سى  �لق�سائي 
بتثبيت �لبيع بين �لمدعي ح�سان وموؤرثه �لجهة 
بحث  ق��د  مي�ساء  �لمرحومة  عليها  �لمدعى 
بطالن  له  وتبين  �لطرفين  بين  �لنز�ع  با�سل 
عقد �لبيع �لمزعوم مما يتعين معه عدم �لبحث 
�أن �الأحكام  ثانية باعتبار  �لمو�سوع لمرة  بهذ� 
تكون  �لقطعية  �لدرجة  حازت  �لتي  �لق�سائية 
حجة بما ف�سلت فيه من �لحقوق وال يجوز قبول 
دليل ينق�س هذه �لقرينة �سندً� الأحكام �لمادة 
على  يمتنع  وبالتالي  �لبينات  قانون  من   /90/
ب�ساأنها حكم  �لتي �سدر  �لدعوى  في  �لخ�سوم 
* - ومن باب اأو مبفهوم املخالفة؛ فاإن الأعمال التي يجريها الوكيل با�سم 
الوكالة  انتهاء  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  باأحد  اأو  بوفاته،  يعلم  اأن  املوكل قبل 
جاهاًل  معه  تعاقد  الذي  الثالث  ال�سخ�ص  يكون  اأن  ب�سرط  �سحيحة  ُتعد 
اأي�ساً هذا ال�سبب، فعدم علم الوكيل بوفاة املوكل مثاًل يجعل ح�سور الوكيل 

جل�سة املحاكمة بعد وفاة املوكل �سحيحاً. )م.ن(.
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ق�سائي مبرم �لعودة �إلى �أثاره و�لنز�ع مجددً� 
و�لمناق�سة في �لم�ساألة �لتي ف�سل بها �لق�ساء 
�إثارتها  ي�سبق  لم  بو�قعة  �أو  جديدة  باأدلة  ولو 
لعام   /1950/ �أ�سا�س   /1489/ قر�ر  )نق�س 

.(1999
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�إلى  وتو�سلت  �لدعوى  بو�قعة  �أحاطت  قد  فيه 
فجاء  �لقانون  �أحكام  مع  تتفق  �سليمة  نتيجة 
قر�رها في مناأى عن �الأ�سباب �لمثارة بالئحة 

�لطعن و�أ�سحى بالتالي جديرً� بالت�سديق.
�لم�ست�سار  مخالفة  ف��ي  م���اورد  �أن  وح��ي��ث 
طالما  �لقر�ر  هذ�  �سالمة  من  ينال  ال  �لزميل 
�لوكيل  ت�سرف  �نعد�م  �لثابت  �أ�سحى من  �أنه 
�بتد�ءً� و�نعد�م �لقر�ر �ل�سادر بناءً� عليه و�إن 
�إقر�ر �لمطعون ثروت ال تاأثير له على م�سار هذه 

�لدعوى وهو م�سار دعوى �أخرى.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا. 1 -
�لطاعن  وت�سمني  �لتاأمني  ب��دل  م�سادرة  2 -

�لر�سم وبدل �أتعاب �ملحاماة.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 3 -
- 244 -

�لق�سية: �أ�سا�س 796 لعام 2016
قر�ر: 729 لعام 2016

تاريخ 2016/8/23
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية .

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي- 
كمال جنيات.

نفاذها  �سروط   – حق  حوالة  المبداأ: 
ق��ان��ون��ي. ح��ائ��ل   – ع��رف��ي  ع��ق��د   –

- م��ن ���س��روط ح��وال��ة ال��ح��ق اأن ي��ك��ون الحق 
واأل  ال��ح��ق،  لهذا  مالك  وم��ن  ثابتاً،  المحال 
ي���ك���ون ه���ن���اك ما  ف���ي���ه، واأل  ي���ك���ون م��ت��ن��ازع��اً 
الحوالة. ه���ذه  اإت���م���ام  دون  ق��ان��ون��ي��اً  ي��ح��ول 
ال���ع���رف���ي،  ح����ي����زه  ف�����ي  ال���ع���ق���د  ب����ق����اء  اإن   -
وع����������دم اك����ت���������س����اب����ه ال����ر�����س����م����ي����ة ي����ح����ولن 
فيه. ال���ث���اب���ت  ال���ح���ق  اإح����ال����ة  دون  ق���ان���ون���ي���اً 

اأ�سباب الطعن:
خمالفة  على  �حلاكمة  �الأك��ري��ة  رد  ع��دم  1 -

�الأقلية.
عقد �سر�ء �ملعرت�س عليه �إبر�هيم ... موؤرخ  2 -
يولد  ال  ع��ادي  عقد  هو   1987/12/17 يف 
�نف�سخ  �إال �اللتز�م �سخ�سي وهذ� �اللتز�م 

مبوجب �لقانون رقم 11 لعام 2008.
�أ�سا�س قانوين ومل يرد  مل ينب �حلكم على  3 -
�لقر�ر  عليه  قام  �لذي  �الأ�سا�س  يناق�س  �أو 

�لبد�ئي.
يف  ج��اء  ملا  تت�سدى  �أن  �ملحكمة  على  ك��ان  4 -

قر�ر حمكمة �أول درجة وتف�سل فيه.
جلهة  �لطاعن  ل��دف��اع  �ملحكمة  تت�سد  مل  5 -
ود�نيه  مر�د  بني  �حلق  حو�لة  �ل�سوريه يف 

مما يجعله قا�سرً� يف �أ�سبابه.
- 6 مل تلحظ �ملحكمة �أن �ملطعون �سده نبيل ... 
�أثناء  �إبر�هيم...  �سده  �ملطعون  مع  تو�طاأ 

نظر �لدعوى.
في الق�ساء:

�أن �لمعتر�س �عتر��س �لغير �لطاعن  حيث 
عبد �لرحمن... تقدم بدعو�ه هذه �إلى محكمة 
�ال�ستئناف �لمدنيه بدم�سق يعتر�س من خاللها 
على �لقر�ر �ل�سادر عنها تحت رقم 504 �أ�سا�س 
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لم  كاأن  و�عتباره   2010/12/29 تاريخ   5291
يكن ومن ثم منع معار�سه �لمعتر�س عليهم في 
ملكيته لالأ�سهم �لبالغة 538 ر 1661 من �لعقار 
�لمزة  منطقة  من   10-9-8 بمقا�سمه   2977
�لعقارية بد�عي �أنه �لم�ستري لهذه �الأ�سهم �إال 
�لمعتر�س عليهم تو�طوؤ فيما بينهم �لحاقًا  �أن 
نق�سًا  �لطعن  عن  �لتنازل  وج��رى  به  لل�سرر 
�سر�ء  يثبت  �ل���ذي  عليه  �لمعتر�س  ب��ال��ق��ر�ر 
ثم  وم��ن  �لعقار  ل��ه��ذ�  م���ر�د  عليه  �لمعتر�س 
�بنه  لزوجة  �الأخير  هذ�  من  �لحق  حو�لة  ثبت 

�لمعتر�س عليها د�نيه...
�ال�ستئناف  محكمة  �أ���س��درت  وبالمحاكمة 
النتفاء  �سكاًل  �العتر��س  برد  �لقا�سي  قر�رها 
�ل�سفة و�لم�سلحة �إال �أن محكمة �لنق�س ومن 
غير هيئتها �لحالية نق�ست هذ� �لقر�ر وبعد �أن 
تم تجديد �لدعوى �أ�سدرت محكمة �ال�ستئناف 
من  �لطعن  ه��ذ�  فكان  فيه  �لمطعون  ق��ر�ره��ا 
�لمذكورة  �الأ�سباب  على  ��ستئنافًا  �لمعتر�س 

�أعاله.
وحيث �أن �لقر�ر �لناق�س رقم 1356 �أ�سا�س 
�أ�سبح هو �لمحور �الأ�سا�سي  1287 لعام 2012 
�لمادة  �أن  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  �ل���دع���وى  ب��ح��ث  ف��ي 
�لعامة  �لهيئة  و�جتهاد�ت  مدنية  �أ�سول   264
�لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �عتبرت  قد  �لنق�س  لمحكمة 
ملزم للمحكمة �لمنقو�س قر�رها وللغرفة ذ�ت 

�لعالقة في محكمة �لنق�س.
وحيث �أن هذ� �لقر�ر قد علل �أ�سباب �سدوره 

بثالث نقاط:
عليه  �لمعتر�س  �سر�ء  بطالن  عدم  �الأول��ى: 
�لمر�سوم  �سريان  في ظل  تم  الأنه  �إبر�هيم.... 

�لمعدل    1969 ل��ع��ام   183 رق���م  �لت�سريعي 
للمر�سوم �لت�سريعي ذي �لرقم 189 لعام 1952 

و�لذي �أجاز هذ� �لنوع من �لبيوع.
و�سفته  �لمعتر�س  م�سلحة  �إن  و�لثانية: 
�أنه  باعتبار  �لدعوى  في  متو�فره  باالعتر��س 
��سترى من محمد ... ورفقاه �ال�سهم �لتي �آلت 
�إليهم �سر�ءً� من ربيعه دقماق بالعقد رقم 799 
رقم  �لعقاري  بعقده  وذلك   1989/5/2 تاريخ 
�لحكم  على  ��ستنادً�  تاريخ 2007/2/22   666
 2006/12/27 تاريخ   32835 رقم  �لق�سائي 
و�إن   2006/12/27 �ل��ري��ه   40036 و�ل��ق��ر�ر 
�إل���ى �العتر��س  �ل��ل��ج��وء  ي��ب��رر  �ل���ذي  �ل�����س��رر 
�لحكم  يلحقه  �ل���ذي  ه��و  �ل��غ��ي��ر)  )�ع��ت��ر����س 
ولم  �سدوره  بتاريخ  قائمة  بحقوق  �سدوره  عن 
متدخاًل  وال  ممثاًل  وال  خ�سمًا  �ساحبها  يكن 

بالدعوى.
و�لثالثة: �إن �الجتهاد �لق�سائي م�ستقر على 
�أن �الأف�سلية بين �ساريين متتابعين لعقار تبقى 
�لعقارية  �ل�سحيفة  في  و�سجل حقه  �سبق  لمن 
قام  �إذ�  �لت�سجيل  �أثر هذ�  �إز�ل��ة  يمكن  �أنه  �إال 
�لدليل �أمام ق�ساء �لمو�سوع باأن هذ� �لت�سجيل 
جرى تو�طوؤً� �أو بق�سد �الأ�سر�ر ب�ساحب �لحق 
�لذي لم ي�سجل �أو �لذي �سجل بعد ت�سجيل �لعقد 

�الأول...
نقل  قد  �لغير  �عتر��س  �لمعتر�س  كان  و�إن 
فاإن  لعقده  �سابقة  �إ���س��ار�ت  ب��وج��ود  �لملكية 
يعتبر قبواًل منه طالما ينعى على هذه  ذلك ال 

�الإ�سار�ت بالتو�طوؤ لالأ�سر�ر بحقوقه.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
�لثالثة  فقرته  ف��ي  �لناق�س  للقر�ر  وتنفيذً� 
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�لبينه  و�سهود  �لمعتر�س  ل�سهود  ��ستمعت  قد 
قد  �سكاًل  �العتر��س  قبول  �أن  ذلك  �لعك�سية 
�نح�سم �أمره هو �الآخر ومن حيث �لمبد�أ �لخا�س 

بعدم �لحاجة �إلى �لترخي�س �لم�سبق.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�لمعاك�سة  �لبينة  �سهود  �أق��و�ل  رجحت  قد  فيه 
رد  �إلى  و�نتهت  �الإثبات  بينه  �سهود  �أقو�ل  على 

�العتر��س مو�سوعًا.
وحيث �أنه ولئن كان من حق محكمة �لمو�سوع 
�أخرى  على  بينه  وترجيح  �ل�سهود  تقدير�أقو�ل 
�إال �أن ذلك م�سروط باأن يكون ��ستخال�سها لما 
ما  �إلى حمل  يوؤدي  و�أن  �سائغًا  �ل�سهود  به  �فاد 
�سهدو� به فاإذ� كان هذ� �لتقدير خاطئًا ومبنيًا 
على �سبب مخالف لما هو ثابت باأور�ق �لدعوى 
ومناق�سًا لما هو ثابت بما �سهد به �ل�سهود وكان 
لمحكمة �لنق�س �أن تب�سط رقابتها على �سالمة 
هذ� �ال�ستخال�س من عدمه )نق�س قر�ر 2370 
�أ�سا�س 2658 تاريخ 1990/10/9 وكذلك نق�س 
قر�ر 1100 �أ�سا�س 874 تاريخ 1995/6/10).

وحيث �أنه ومن مر�جعة �أقو�ل كافة �ل�سهود 
عليه  �لمعتر�س  �أن  تبين  و�ل��ن��ف��ي  و�الإث���ب���ات 
فلم  ��سمه  على  �لملكية  نقل  حاول  �إبر�هيم... 
ي�ستطع وهذ� يفيد �أن ثمة حائل دون هذ� �لنقل 
وهو وال �سك حائل �إد�ري يعود تقديره لل�سلطة 
لن�سو�س  عالقة  وال  ذلك  في  �لوالية  �ساحبة 
م��ن هذه  تبين  ك��ذل��ك  فيه  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ان��ون 
من   ... خالد  �ل�ساهد  �أق��و�ل  وخا�سة  �الأق��و�ل 
بعقد  حقه  ح��ول  �إبر�هيم  عليه  �لمعتر�س  �أن 
د�نيه  عليها  �لمعتر�س  �بنه  زوج��ة  �إل��ى  �لبيع 
�ل�سباغ  بالمعتر�س  �الأ�سر�ر  وبق�سد  تو�طوؤً� 

على  �أك���د  �ل���ذي  م��ح��م��ود...  �ل�ساهد  و�أي�����س��ًا 
�سورية �لعالقة ما بين �لمعتر�س عليهما �لعم 
وكنته على �أن �ل�ساهد �لبينه �لعك�سه محمد... 
�ل�سباغ  �لمعتر�س  �لعقار  بيع  على  �سهد  قد 

و��ستالمه له.
�أن  �الأق�����و�ل  ه���ذه  م��ن  يت�سح  �أن���ه  وح��ي��ث 
عليهما  �لمعتر�س  بفعل  و�ل��ت��و�ط��وؤ  �ل�سوريه 
مر�د ود�نيه متحقق خا�سة و�إن عالقة �لقربى 
بينهما هي بحد ذ�تها قرينه للمحكمة �لتو�طوؤ 
�الإثبات عدل  �سهود  �أق��و�ل  يرجح  �ل��ذي  �الأم��ر 
�لمحكمة  على  كان  وقد  �لعك�سية  �لبينه  �سهود 
ذلك  تاأخذ  �أن  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  م�سدرة 
�أنها  �إال  بعين �العتبار وتعتمد عليه في حكمها 
�لبينه  �سهود  الأق��و�ل  ترجيحها  فجاء  تفعل  لم 
�لدعوى  ف��ي  ثابت  ه��و  لما  مخالفًا  �لعك�سيه 
�لم�ست�ساغ  �ل�سحيح  �ال�ستخال�س  عن  وبعيدً� 

�الأمر �لذي يعر�س قر�رها للنق�س.
حو�لة  �سر�ئط  من  ف��اإن  �أخ��رى  ناحية  ومن 
�لقانون  بعدها من  وما  �لمو�د 303  �لحق وفق 
�لذي �أن يكون �لحق �لمحال ثابتًا �أي �أن يكون 
من  خال�سة  ملكية  �لحق  لهذ�  مالكًا  �لمحيل 
�أية منازعة �أو �سائبة و�أن ال يكون هنالك حائل 

قانوني يحول دون �إتمام هذه �لحو�لة.
م�سادر  �أحد  هو  �لعقد  كان  و�إن  �أنه  وحيث 
في  �لت�سجيل  �أ�سباب  �أحد  �أي�سًا  وهو  �اللتز�م 
�ل�سجل �لعقاري فيما لو كان محله عقارً� وذلك 
عماًل بالمادتين 92 و826 من �لقانون �لمدني 
�لعرفيه وعدم  �لعقد في حيز  �أن بقاء هذ�  �إال 
منه  تجعل  ب�سورة  �لر�سمية  �ل�سفه  �كت�سابه 
�سندً� تنفيذيًا �إنما هو حائل قانوني يحول دون 
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ح�سول �لحو�لة في �لحق مو�سوعه.
�إب��ر�ه��ي��م....  عليه  �لمعتر�س  �أن  وح��ي��ث 
�بنه  زوج��ة  �إل��ى  يدعيه  �ل��ذي  �لحق  �أح��ال  قد 
لم  �ل��ذي  بالوقت  د�ن��ي��ة....  عليها  �لمعتر�س 
يكت�سي عقده �سفة �لر�سمية بل بالوقت �لذي لم 
يثبت فيه له هذ� �لحق �الأمر �لذي يجعل حو�لته 
�سابقة الأو�نها النتفاء �سروطها وهذ� بحد ذ�ته 
يجعل دعوى �إبر�هيم وتدخل د�نية غير قائمين 

على �أ�سا�س قانوني �سليم.
عر�سه  ج��اء  قد  �لطعين  �لقر�ر  �أن  وحيث 
و�إن  �لثانية  للمرة  و�ق��ع  �لطعن  وك��ان  للنق�س 
و�إن  مو�سوعها  ف��ي  للف�سل  ج��اه��زة  �ل��دع��وى 
�سالمة  من  تنال  ال  �لزميل  �لم�ست�سار  مخالفة 
هذ� �لقر�ر لثبوت �لتو�طوؤ بين �أطر�ف �لقر�ر 

�لمعتر�س عليه.
لذلك تقرر بالأكثرية:

بقبول  و�حلكم  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  نق�س  1 -
�لقر�ر  و�إلغاء  ومو�سوعًا  �سكاًل  �العرت��س 
�ملعرت�س عليه و�إلغاء كافة �أثاره ومنع �جلهة 
يف  �ملعرت�س  معار�سة  من  عليها  �ملعرت�س 
وترقني  �ل��دع��وى  مو�سوع  لل�سهام  ملكيته 
�ال�سار�ت �ملو�سوعة مل�سلحة �ملعرت�س عليه 

�إبر�هيم... ود�نية....
�جلهة  وت�سمني  مل�سلفه  �ل��ت��ام��ني  �إع����ادة  2 -
�تعاب  وب����دل  �ل��ر���س��م  ���س��ده��ا  �مل��ط��ع��ون 

�ملحاماة.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 3 -
- 245 -

�لق�سية: �أ�سا�س 882 لعام 2016
قر�ر: 730 لعام 2016

تاريخ 2016/8/23

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية .
 �ل�سادة: محمد  �لبيات – عدنان �لحم�سي 

جنيات. – كمال 
عينية  حقوق   – حق  حوالة  المبداأ: 
عقارية- ل يجوز اأن تكون محاًل لحوالة 
عرفية. عقود   – الت�سجيل  قبل  الحق 

ذهب  ق��د  ك��ان  واإن  الق�سائي  الج��ت��ه��اد  اإن   -
تكون  ل  ال��ع��ق��اري��ة  العينية  ال��ح��ق��وق  اأن  اإل���ى 
م�سروط  ذل��ك  اأن  اإّل  ال��ح��ق،  لحوالة  م��ح��اًل 
في  اأ���س��وًل  ال��ح��وال��ة  مو�سوع  العقد  بتنفيذ 
ُعْد العقد ك�سائر  قيود ال�سجل العقاري، واإل 
العقود العرفية التي تجوز فيها حوالة الحق.

اأ�سباب الطعن:
الطاعن  من  المقدم  الطعن  اأ�سباب  اأوًل: 

ن�سر.....:
 �أن مذكرة �لطاعن �ملوؤرخة يف 2010/8/17- 1 

هي مبثابة ��ستئناف تبعي.
�لقر�ر �ملطعون فيه �سدر خمالفًا لالأ�سول  2 -
دفوع  على  ي��رد  مل  �أن��ه  باعتبار  و�ل��ق��ان��ون 

�لطاعن ومل يناق�سها.
ثانيًا: اأ�سباب الطعن المقدم من الطاعنة 

ليلى....:
�لقر�ر  م�����س��درة  �ملحكمة  م��ر�ع��اة  ع���دم  1 -
�ملطعون فيه للقو�عد �ملتعلقة ب�سحة �لتمثيل 

و�خل�سومة.
 / خالف �لقر�ر �لطعني �أحكام �ملادة /146- 2

مدين.
�لطعني  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  خالفت  3 -
قر�ر �لهيئة �لعامة �ملتعلق بعدم جو�ز حو�لة 
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�حلق يف �حلقوق �لعينية.
�لطعني  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  خمالفة  4 -
�ملدين  �لقانون  من   /305/ �مل��ادة  الأحكام 
�أو  تبليغها  عدم  رغم  �حلق  حو�لة  باعتماد 

قبولها من �لطاعنة.
�لطعني  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �أخطاأت  5 -
��ستنادها �إىل �سند �لبيع �ملف�سوخ �سبب نكول 
�لتز�ماته  تنفيذ  عن  �لثاين  �سده  �ملطعون 

�لعقدية.
/ من  خمالفة �ملحكمة الأحكام �ملادة /160- 6

�لقانون �ملدين.
- 7 �سدر �لقر�ر قبل �إدخال �أ�سحاب �الإ�سار�ت 

يف �لدعوى.
في الق�ساء:

�سده  �لمطعون  �ل��م��دع��ي  دع���وى  �أن  حيث 
جرج�س .... و�لتي تقدم بها �إلى محكمة �لبد�ية 
�لمدنية في �لالذقية هدفت �إلى تثبيت �لتنازل 
له عن �لعقار رقم /3/199 �لبهلولية �لعقارية 
�لطاعن  عليه  �لمدعى  م��ن  ل��ه  ج��رى  و�ل���ذي 
�لعقار  ه��ذ�  ��سترى  ب���دوره  و�ل���ذي  ن�����س��ر.... 
ليلى...  �لطاعنة  عليها  �لمدعى  مالكه  م��ن 
بالعقد �لعرفي �لموؤرخ في 2000/5/3 وتنازل 
وبنتيجة   2001/11/3 بتاريخ  للمدعي  عنه 
�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  �أ���س��درت  �لمحاكمة 
�لطرفين  بين  �لبيع  بتثبيت  �لقا�سي  قر�رها 
و�أيدتها بذلك محكمة �ال�ستئناف �إال �أن محكمة 
�لنق�س بخالف هيئتها �لحالية �أ�سدرت قر�رها 
رقم /659/ �أ�سا�س /626/ تاريخ 2013/7/29 
و�لذي ق�سى بنق�س �لقر�ر �ال�ستئنافي بت�سبيب 
تقدم  ق��د  ن�����س��ر....  عليه  �لمدعى  �أن  م��ف��اده 
و�لمحكمة  �لبد�ئي  �لقر�ر  بمو�جهة  با�ستئناف 

م�سدرة �لقر�ر �لطعين لم تعر هذ� �ال�ستئناف 
�أية �أهمية وكان عليها �لبت فيه �سلبًا �أو �إيجابًا 
من  عفوً�  تثار  �لعام  �لنظام  من  م�ساألة  وهذه 

�لمحكمة ولو لم يثرها �لخ�سوم.
�أ����س���درت  ت���م ت��ج��دي��د �ل���دع���وى  �أن  وب��ع��د 
�لمطعون  قر�رها  �لمدنية  �ال�ستئناف  محكمة 
لمحكمة  �لعامة  �لهيئة  �جتهاد  �أن  وحيث  فيه. 
�لتي  �لمو�سوع  محكمة  على  �أوجب  قد  �لنق�س 
تحال �إليها �لدعوى وعلى �لغرفة ذ�ت �لعالقة 
�لحكم  حجية  م��ر�ع��اة  �لنق�س  محكمة  ف��ي 
�لناق�س عندما يطعن في �لق�سية للمرة �لثانية 
قد ف�سل �لحكم �لناق�س بتطبيق �لقانون على 
يتعار�س  كان  ولو  �لمحكمة  على  مطروح  و�قع 
مع �جتهاد �أخر )هيئة عامة قر�ر /85/ �أ�سا�س 

/1014/ لعام 2006).
محكمة  وجه  قد  �لناق�س  �لقر�ر  �أن  وحيث 
�ال�ستئناف  في  �لبحث  �سرورة  �إلى  �لمو�سوع 
ن�سر...  �لطاعن  عليه  �لمدعى  من  �لمقدم 
و�أن  �سيما  �أ�سواًل  �لبد�ئي  �لقر�ر  على  و�لو�قع 
�لمدعى عليه ن�سر قد �أنكر توقيعه على �لتنازل 
�لقول  ه��ذ�  تعر  لم  و�لمحكمة  بالتزوير  وق��ام 

�أهمية.
باأن  �ل��دع��وى  وث��ائ��ق  �أن���ه تبين م��ن  وح��ي��ث 
�لمدعى عليه ن�سر لم يتقدم با�ستئناف �أ�سلي 
يفيد  �لذي  �الأمر  �لبد�ئي  �لقر�ر  على  تبعي  �أو 
بحقه  �ل�سادر  �لبد�ئي  بالقر�ر  قنع  قد  باأنه 
بمو�جهته  مبرمًا  �أ�سحى  قد  �لقر�ر  هذ�  و�إن 

�أ�سواًل.
من  �لمقدمة  �ل��م��ذك��رة  ف���اإن  و����س��ت��ط��ر�دً� 
يمكن  ال   2010/8/17 في  و�لموؤرخة  �لطاعن 
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باأي حال من �الأحو�ل �عتبارها ��ستئنافًا تبعيًا 
و�قعًا من �لمدعى عليه على �لقر�ر �لم�ستاأنف 
طالما �أنها خل�ست �إلى نتيجة مفادها �أنه يتبنى 
كان  ولئن  �أنه  وحيث   ... ليلى  �لم�ستاأنفة  دفوع 
�لحقوق  �أن  على  م�ستقرً�  �لق�سائي  �الجتهاد 
�لحق  لحو�لة  محاًل  تكون  ال  �لعقارية  �لعينية 
�إال �أن هذ� �الأمر م�سروط بتنفيذ �لعقد مو�سوع 
�لحو�لة �أ�سواًل لدى قيود �ل�سجل �لعقاري �أما في 
حال عدم تنفيذ هذ� �لعقد فاإنه يبقى و�لحالة 
هذه كغيره من �لعقود �لعرفية �لتي يجوز فيها 
حو�لة �لحق �أ�سواًل. وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة 
�لقر�ر �لمطعون فيه قد �أحاطت بو�قعة �لدعوى 
�الأ�سول  مع  تتفق  �سليمة  نتيجة  �إل��ى  وتو�سلت 
مناأى  في  و�لحالة هذه  قر�رها  و�لقانون فجاء 
و�أ�سحى  �لطعن  بالئحة  �لمثارة  �الأ�سباب  عن 

جديرً� بالت�سديق.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعنني مو�سوعًا. 1 -
م�سادرة بدل �لتاأمني. 2 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل. 3 -
- 246 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1044 لعام 2016
قر�ر: 792 لعام 2016

تاريخ 2016/8/30
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لثانية .

قو��س-  ريا�س  �لحميدي-  ن�ساأت  �ل�سادة:   
كمال جنيات.

ال���م���ب���داأ: اأ�����س����ول- ط��ل��ب ع���ار����ص – 
ر�سمه. بدفع  المحكمة  تكليف  وج��وب 

- م��ا دام ف��ي ال��دع��وى ادع����اء ا���س��ل��ي، وطلب 

المدعي  ب���اأن  المحكمة  ذه���اب  ف���اإن  ع��ار���ص، 
ال��ع��ار���ص ل ياأتلف  ل���م ي��دف��ع ر���س��م ال��ط��ل��ب 
و���س��ح��ي��ح ال��ق��ان��ون، ول���س��ي��م��ا اأن����ه ط��ل��ب في 
الطلب العار�ص تكليفه بدفع الر�سم الواجب 
قانونياً، فيترتب على المحكمة تكليفه بذلك.

اأ�سباب الطعن:
�الجتهاد م�ستقر على �أن توقيع �أحد �ل�سركاء  1 -
كما  �ل�سركاء  لباقي  ملزم  �لبيع  عقد  على 
�أبنية  �إ�سادة  على  �أك��ر  �أو  �ثنني  �تفاق  �أن 
�نفر�د  يجعل  �لربح  بق�سد  مقا�سم  وبيعها 
الأحد  �لبيع  عقد  بتوقيع  �ل�����س��رك��اء  �أح���د 
و�ملق�سم  �ل�سركاء  لباقي  ملزم  �ملقا�سم 
�ملطعون  قيام  عن  ناجم  �لدعوى  مو�سوع 
على  بناء  باإ�سادة  وغ��ادة  ع�سام  �سدهما 
بيع تلك �ملقا�سم مما  �لعقار /77/ بهدف 
يجعل توقيع �ملطعون �سده ع�سام على عقد 
كونها  غ��ادة  �سدها  للمطعون  ملزم  �لبيع 
�سريكة باإ�سادة �لبناء و�لقر�ر �ألزم ع�سام 
فقط بتثبيت �لبيع مما يكون يف غري حمله 

�لقانوين.
تكون  �أن  يجب  �أ�سول   / 2 -206/ �مل��ادة  وف��ق 
بنيت  �لتي  �الأ�سباب  على  م�ستملة  �الأحكام 
�ملثارة  �ل��دف��وع  جميع  على  و�ل���رد  عليها 
و�ملحكمة مل ترد على دفوعنا بثبوت �لدعوى 

بالوثائق �لر�سمية.
جاء بالقر�ر �لعديد من �ملخالفات �لقانونية  3 -
�ملدعى  باإلز�م  �لثانية  بالفقرة  �أل��زم  حيث 
�لبالغ  ل��ل��م��دع��ي  �ل��ث��م��ن  ت��ت��م��ة  ع��ل��ي��ه دف���ع 
�أن تكون  /287500/ل.���س و�الأحكام يجب 

و��سحة و�لقر�ر جاء فيه تناق�سات.
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�لثالثة و�خلام�سة برد  �لقر�ر بفقرته  حكم  4 -
دعوى  باإقامة  حقه  وحفظ  �ملدعي  طلبات 
مبتدئة فاملحكمة خمت�سة بالنظر بالدعوى 
�ملادة  وف��ق  عنها  يتفرع  وم��ا  �لبيع  بتثبيت 

/78/ �أ�سول.
النظر في الطعن:

حيث �أن دعوى �لمدعي �لطاعن تهدف �إلى 
تثبيت �لبيع على �ل�سقة رقم 16/2606 �لحفة 
 /77/ �الأم  �لعقار  من  �أف��رزت  �لتي  �لعقارية 
مع  �لموقع  �لبيع  عقد  وف��ق  �لعقارية  �لحفة 
�لمدعى عليه �لمطعون �سده ع�سام ... حيث 
فيه  �دع��ى  عار�س  بطلب  �ل�سقة  رق��م  �أو���س��ح 
غادة...  �سدها  �لمطعون  �لمالكة  على  �أي�سًا 

يطلب �لتعوي�س.
�لبد�ئي  �لقر�ر  �سدر  �لمحاكمة  وبنتيجة 
لل�سقة  �ل��م��دع��ي  ����س���ر�ء  ب��ت��ث��ب��ي��ت  �ل��ق��ا���س��ي 
�ل�سقة  وت�سليمه  �ل��م��دع��ي  با�سم  وت�سجيلها 
و�إلز�م �لمدعي بدفع باقي ثمن �ل�سقة للمدعى 
��ستبعاد  وبعد  �لبيع  بعقد  و�رد  كما هو  عليهما 
مبلغ /187500/ل.�س قيمة �لنق�س بالم�ساحة 
بعد  ع�سام...  عليه  �لمدعى  و�إل��ز�م  بال�سقة 
نفقته  على  بتجهيزها  للمدعي  لل�سقة  ت�سليمه 
�لخبر�ء  ��ستي�ساح  وفق  بالعقد  و�رد  هو  كما 
بعد  بتنفيذها  �لمدعي  �إج��ازة  تلكوؤه  حال  وفي 
�لو�ردة  قيمتها  /41500/ل.���س  مبلغ  ��ستبعاد 
من  �أ�سليًا  �لقر�ر  ��ستئناف  وبعد  باال�ستي�ساح 
�سدر  �لطاعن  من  وتبعيًا  �سدهما  �لمطعون 
�لقر�ر �لمطعون فيه �لذي ف�سخ �لقر�ر �لبد�ئي 

جزئيًا وتعديله كما يلي:
�لمدعي  ب��ي��ن  �ل���ج���اري  �ل��ب��ي��ع  تثبيت   -1
ح�سة  على  ع�سام  عليه  و�لمدعى  محمد... 

�لمفرز   12/2606 �لعقار  من  عليه  �لمدعى 
ونقل  /2000/�سهم  �لبالغة   /77/ �لعقار  من 
ملكيتها ال�سم �لمدعي بال�سجل �لعقاري و�إلز�م 
عليه  للمدعى  �لثمن  تتمة  بدفع  عليه  �لمدعى 
بالغ /287500/ل.���س ورد �لدعوى لجهة بقية 
�لطلبات وحفظ حق �لمدعي بها بدعوى مبتدئة 
لعدم  غ��ادة  عليها  �لمدعى  ع��ن  �ل��دع��وى  ورد 
�لمدعى  بمطالبة  �لمدعي  حق  وحفظ  �لثبوت 
�لمدعى  وفق ح�سة  �ل�سعر  بفرق  عليه ع�سام 

عليها غادة من �لعقار.
وحيث �أن �لجهة �لطاعنة تعيب على �لقر�ر 
�نتهى  �لتي  �لنتيجة  �إلى  و�سوله  فيه  �لمطعون 
�إل��ي��ه��ا ل��الأ���س��ب��اب �ل����و�ردة ف��ي الئ��ح��ة �لطعن 

�أعاله.
وما  �لدعوى  وقائع  في  �لو��سح  من  وحيث 
�أن  و�ال�ستئنافي  �لبد�ئي  �ل��ق��ر�ر  �إل��ي��ه  و�سل 
عليها  مختلف  غير  و�ل�سقة  ثابت  �لبيع  عقد 
�لم�ساحة  ح���ول  و�ال���س��ت��ي�����س��اح  �ل��خ��ب��رة  ب��ع��د 
�لبيع  بعقد  �لمحدد  �لمتر  �سعر  وفق  و�لقيمة 
و�لقيمة �لمدفوعة وباقي �لثمن وقيمة �لنق�س 

و�اللتز�مات �لمتبادلة.
وحيث �أن محكمة �ال�ستئناف محكمة مو�سوع 
�لعقد  �سهود  دع��وة  �سالحياتها  مطلق  وم��ن 
و�سواًل  �لعقد  ه��ذ�  في  ورد  عما  و�ال�ستي�ساح 

للنتيجة �ل�سليمة.
و�لتي  غادة  عليها  �لمدعى  وكيل  �أن  وحيث 
�أي دفع  يبد  لم  �أنها �ساهدة  �لعقد  موقعة على 
�أدلى على مو�فقتها  �لبد�ية فذلك قرينة  �أمام 
على بيع كامل �ل�سقة وفق �لعقد و�لق�سية �لثانية 
وغادة  ع�سام  بملكية   /77/ �الأم  �لعقار  �أن 
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�سهم  و/400/  لع�سام  �سهم   /2000/ بو�قع 
لغادة وتم ترخي�سه و�إ�سادة �لبناء عليه و�إفر�ز 
�ل�سقق كما هو و��سح بمخطط �الإفر�ز و�لخبرة 
فذلك كله قرينة على �لبناء من �لطرفين ومع 
�الأمر  ت�ستجلي  �أن  �لمحكمة  على  ك��ان  ذل��ك 
باالإفر�ز  وملحقاته  با�سم  �لترخي�س  بيان  في 
�سكوتها  عن  و�سوؤ�لها  �لعقد  �سهود  وت�ستدعي 
بالكامل  �ل�سقة  بيع  على  ك�ساهدة  وتوقيعها 
من  كله  وذل��ك  �لعقار  من  الأ�سهم  مالكة  وهي 
مطلق �سالحيات �لمحكمة خا�سة و�أنها �سكتت 
�أمام �لبد�ية ولم تبد �أي و�سع ومن ثم تخل�س 
�لمحكمة �إلى �لنتيجة �لقانونية �ل�سليمة ومدى 
�لمدعي  �إليه  �لم�ستند  �لنق�س  �جتهاد  �نطباق 
من عدمه ومن جهة �أخرى طالما هناك �دعاء 
باأن  �أ�سلي وطلب عار�س فالقول من �لمحكمة 
قواًل  �لعار�س  �لطلب  ر�سم  يدفع  لم  �لمدعي 
بطلبه  طلب  طالما  �لقانون  و�سحيح  ياأتلف  ال 
وكان  �لمتوجب  �لر�سم  بدفع  تكليفه  �لعار�س 

على �لمحكمة تكليفه بذلك.
�الأ���س��ل هو  قا�سي  ف��اإن  �أخ���رى  وم��ن حيث 
و�لتز�مات  بيع  عقد  وه��ن��اك  �ل��ف��رع  قا�سي 
�لمحكمة  على  وطلبات  �لطرفين   – متقابلة 
�لنظر  عدمه  من  �لعقد  هذ�  بتثبيت  �لناظرة 
حال  وف���ي  ع��ن��ه  �لمتفرعة  �ل��ط��ل��ب��ات  بجميع 
ثبوتها �لحكم بها وفي حال عدم �لثبوت ردها 
ال �أن تعط �لحق للمدعي باإقامة دعوى مبتدئة 
بطلباته �لفرعية – وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون 
فيه ووفقًا لما �سلف بيانه قا�سر �لبيان و�سابقًا 
تنال  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  يجعل  مما  الأو�ن��ه 
يتيح  وذل��ك  للنق�س  عر�سة  يجعله  مما  منه 

لالأطر�ف �إبد�ء دفوعهما مجددً�.
لذلك تقرر بالإجماع:

نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه ملا �سلف بيانه. 1 -
�إعادة بدل �لتاأمني مل�سلفه. 2 -

- 3 ت�سمني �لطرف �خلا�سر من حيث �لنتيجة 
�لر�سوم و�مل�ساريف و�الأتعاب.

�ملقت�سى  الإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة  4 -
�لقانوين �أ�سواًل.

- 247 -
�لق�سية: �أ�سا�س 177 لعام 2017

قر�ر: 18 لعام 2017
تاريخ 2017/1/24

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. – مخل�س 

المبداأ: اأ�سول – �سطب الدعوى – مدلوله 
اأثره.  – الر�سد  �سن  القا�سر  بلوغ   –

لي�ص  الدعوى  ل�سطب  القانونية  الفل�سفة   -
موؤقتاً. ال��دع��وى  ا�ستدعاء  فعالية  اإن��ه��اء  اإل 

القا�سر  تمثيل  ف��ي  ال��وك��ي��ل  ا���س��ت��م��رار  اإن   -
ب��ع��د ب��ل��وغ��ه ���س��ن ال��ر���س��د ل ي��ق��دح ف��ي �سحة 
الوكالة. ل��ه��ذه  ا���س��ت��م��رار  ه��و  ب��ل  الخ�سومة 

اأ�سباب الطعن:
�سرح لوقائع �لدعوى وجمرياتها.  -1

�لطاعن  ل��ط��ل��ب  �مل��ح��ك��م��ة  ت�����س��ت��ج��ب  مل   -2
�ال�ستي�ساح من �خلبري.

و�لتي  �لطاعن  دف��وع  على  �ملحكمة  ترد  مل   -3
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ت�سلح لف�سخ �لقر�ر �مل�ستاأنف.
�أن  �إىل  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  تلتفت  مل   -4
بالوفاة  تنتهي  للمحامي  بالن�سبة  �الن��اب��ة 
يف  �سحيحة  غري  �خل�سومة  ف��اإن  وبالتايل 

�لدعوى.
قامت  عندما  �لقا�سرين  على  �لو�سية  �إن   -5
قد  منهم  �لبع�س  كان  عنهم  حمام  بتوكيل 
وبالتايل  �لر�سد  وبلغ  �لق�سر  �سن  جت��اوز 
يجعل  مما  �أ�سواًل  منق�سية  �لو�ساية  تكون 

�خل�سومة غري �سحيحة �أي�سًا.
في المناق�سة والتطبيق القانوني:

حيث �أن دعوى �لجهة �لمدعية و�لمقدمة �إلى 
محكمة �لبد�ية �لمدنية في �لالذقية هدفت �إلى 
و�إلز�م  �لدعوى  مو�سوع  لل�سقة  �سر�ئها  تثبيت 
و�لفر�غ  �الإفر�ز  معاملة  بت�سهيل  عليه  �لمدعى 

و�لحكم بالتعوي�س.
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
�الأولى ولدى ��ستئناف �لقر�ر �أ�سدرت محكمة 
بقبول  �لقا�سي  ق��ر�ره��ا  �لمدنية  �ال�ستئناف 
باإلز�م  �لقا�سي  ق��ر�ره��ا  �سكاًل  �ال�ستئناف 
�لمدعى عليه بنقل ملكية �لعقار رقم 4/559/ 
�لمدعية  �لجهة  ��سم  �إل��ى  �لعقارية  �لعوينية 
ليرة  �آالف  خم�سة  مبلغ  لها  يدفع  ب��اأن  �إلز�مه 
�سورية وت�سمينه �لر�سوم و�لم�ساريف وم�سوعا 

ورد طلب تجديد �لدعوى �سكاًل.
�إال �أن محكمة �لنق�س �أ�سدرت قر�رها رقم 
بنق�س  ق�سى  و�لذي   2002/2/23 تاريخ   276
�لقر�ر �لمطعون فيه وذلك لالأ�سباب �لمبينة في 
متنه باعتبار �أن �سطب �لمدعى ال يحمل معنى 
��ستبعاد هذه �لدعوى من جدول �لق�سايا وعدم 
�لمترتبة  �لقانونية  �الآثار  بقاء  مع  بها  �لف�سل 

لي�س  لل�سطب  �لقانونية  �لفل�سفة  باعتبار  عليها 
لي�س  موؤقتًا  �لدعوى  ��ستدعاء  فعالية  �إنهاء  �إال 

�إال.
وبعد �أن تم تجديد �لدعوى بعد �سدور �لقر�ر 
�لمدنية  �ال�ستئناف  محكمة  ��سدرت  �لناق�س 
�لمدعى  قناعة  ولعدم  فيه  �لمطعون  قر�رها 
الإيقاع  ب��ادر  فقد  فيه  �لمطعون  بالقر�ر  عليه 
�لنتيجة  حيث  من  نق�سه  طالبًا  عليه  �لطعن 

لالأ�سباب �سالفة �لذكر.
�أنه من �لثابت من مجريات �لدعوى  وحيث 
�سحة عقد �لبيع �لناظم للعالقة بين �لطرفين 
و�لموؤرخ في 1979/2/13 بعد �أن كررت �لخبرة 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  باإ�سر�ف  �لجارية 
�سحة توقيع �لمدعى عليه على هذ� �لعقد وباأنه 

مكتوب بيده و�سادر عنه بالذ�ت.
وحيث �إن ��ستمر�ر �لوكيل في تمثيل �لقا�سر 
ب��ع��د ب��ل��وغ��ه ���س��ن �ل��ر���س��د ال ي��ق��دم ف��ي �سحة 

�لخ�سومة بل هو ��ستمر�ر لهذه �لوكالة.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�إلى  وتو�سلت  �لدعوى  بو�قعة  �حاطت  قد  فيه 
�لناق�س  �لقر�ر  �تبعت  �أن  بعد  �سليمة  نتيجة 
وال  �أ�سبابه  على  محمواًل  قر�رها  فجاء  �أ�سواًل 
�لطعن  بالئحة  �ل��م��ث��ارة  �الأ���س��ب��اب  منه  تنال 

و��سحة بالتالي جديرً� بالت�سديق.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
م�سادرة بدل �لتاأمني.  -2

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
- 248 -

�لق�سية: �أ�سا�س 197 لعام 2017
قر�ر: 27 لعام 2017
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تاريخ 2017/1/24
�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 

)ب).
 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 

قي�سية. –  مخل�س 
ال�سخ�سية  البينة   – بينات  المبداأ: 
ال��م��و���س��وع. م��ح��ك��م��ة  ���س��الح��ي��ة   –

- ل��م��ح��ك��م��ة ال��م��و���س��وع ���س��ل��ط��ة م��ط��ل��ق��ة في 
ال�����س��خ�����س��ي��ة لعدم  ال���ب���ي���ن���ة  ����س���م���اع  رف���������ص 
ا���س��ت�����س��اغ��ت��ه��ا الإث����ب����ات ب��ال��ب��ي��ن��ة ف���ي ظروف 
الدعوى المنظورة اأمامها واأما لعدم الحاجة 
الدعوى. ف���ي  ب��ال��ظ��اه��ر  اك���ت���ف���اًء  ذل����ك  اإل�����ى 

اأ�سباب الطعن:
ع����دم �سحة  �ل��ط��اع��ن��ة  �أث�������ارت �جل���ه���ة   -1
وجتاهلت  ل��ه  تعر�ست  �ل��ذي  �ال�ستجو�ب 

�ملحكمة ذلك.
ت�ستجب  مل  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  �أن   -2
ل�سهودها  �ال�ستماع  �لطاعنة  �جلهة  لطلب 

لبيان �حلقيقة و�لو�قع.
يتوجب على �ملحكمة حتري �حلقيقة و�لو�قع   -3
و��ستخد�مها كل �ل�سبل يف �سبيل ذلك ال �أن 

تتعامى عن ذلك.
في المناق�سة والتطبيق القانوني:

�لطاعنة  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث 
في  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة  �إل��ى  و�لمقدمة 
طرطو�س هدفت من حيث �لنتيجة �إلى ف�سخ قيد 
و�لم�سجلة  �لدعوى  مو�سوع  �ل�سهمية  �لح�سة 
و�إعادة  با�سم �لمدعى عليه على �سبيل �الأمانة 

بالت�ساوي  �لمدعية  �لجهة  ��سم  على  قيدها 
بينهما في قيود �ل�سجل �لعقاري.

وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
برد  �لنتيجة  �لقا�سي من حيث  �الأولى قر�رها 
محكمة  بذلك  و�أيدتها  �لثبوت  لعدم  �لدعوى 
�ال�ستئناف فكان هذ� �لطعن �لمقدم من �لجهة 

�لمدعية لالأ�سباب �سالفة �لذكر.
�لدعوى  وق��ائ��ع  م��ن  �لثابت  م��ن  �أن��ه  وحيث 
وخا�سة مح�سر ��ستجو�ب �لجهة �لمدعية من 
قبل محكمة �لدرجة �الأولى تناق�س �أقو�لها مع 
ما ورد بالئحة �لدعوى حيث بينت في مح�سر 
�لدعوى  مو�سوع  �لح�سة  هذه  باأن  ��ستجو�بها 
هي �إرث من و�لدها في حين �أنها بينت في الئحة 
�لت�سجيل  وت��م  ب�سر�ئها  قامت  باأنها  �لدعوى 
با�سم �لمدعى عليه كونها �بن �لت�سجيل خارج 

�لقطر.
�لدعوى  وق��ائ��ع  م��ن  �لثابت  م��ن  �أن��ه  وحيث 
ووثائقها من �أن �لمدعى عليه قام ب�سر�ء هذه 
�لح�سة من مالكيها على �لتو�لي في عام 1977 
وعام 1981 وباأن و�لد �لجهة �لمدعية لم يكن 

مالكًا لها باأي من �الأوقات.
دعو�ها  تثبت  لم  �لمدعية  �لجهة  �أن  وحيث 

بالطرق �لمقبولة قانونًا.
وحيث �أن لمحكمة �لمو�سوع �سلطة مطلقة في 
رف�س �سماع �لبينة �ل�سخ�سية لعدم ��ست�ساغتها 
�لمنظورة  �لدعوى  ظروف  في  بالبينة  �الإثبات 
�كتفاءً�  ذلك  �إل��ى  �لحاجة  لعدم  و�أم��ا  �أمامها 
 /2216/ ق��ر�ر  )نق�س  �لدعوى  في  بالظاهر 
�أ�سا�س /771/ لعام 1989 – �لقاعدة /607/ 
من مجموعة �أحكام �لنق�س في قانون �لبينات 
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لالأ�ستاذ �اللو�سي) وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة 
�لقر�ر �لمطعون فيه قد �أحاطت بو�قعة �لدعوى 
�الأ�سول  مع  تتفق  �سليمة  نتيجة  �إل��ى  وتو�سلت 
�أ�سبابه  على  محمواًل  قر�رها  فجاء  و�لقانون 
�لطعن  بالئحة  �لمثارة  �الأ�سباب  من  تنال  وال 

و�أ�سحى جديرً� بالت�سديق.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
م�سادرة بدل �لتاأمني.  -2

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
- 249 -

�لق�سية: �أ�سا�س 190 لعام 2017
قر�ر: 25 لعام 2017
تاريخ 2017/1/24

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

المبداأ: بينات – اإقرار ق�سائي - اأثره.

ال��ق�����س��ائ��ي ح��ج��ة م��ل��زم��ة للمقر. - الإق������رار 

الوكيل  ع���ن  ال�����س��ادر  ال��ق�����س��ائ��ي  الإق������رار   -
ي���ك���ون منتجاً  اأول������ي  ت��وك��ي��ل  ���س��ن��د  ب��م��وج��ب 
للمقر. م��ل��زم��ة  وم��ف��اع��ي��ل��ه وح���ج���ة  لآث������اره 

اأ�سباب الطعن:
مل تناق�س �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �ملطعون   -1
�أوردتها  �لتي  �الأ�سباب  من  �سبب  �أي  فيه 
ومل  �ال�ستئناف  الئحة  يف  �لطاعنة  �جلهة 

ترد عليها.

�ملادة  �أح��ك��ام  فيه  �ملطعون  �ل��ق��ر�ر  خالف   -2
على  العتماده  �مل��دين  �لقانون  من   /386/
�ملحكمة  تناق�س  ومل  �أ�سويل  غري  بيع  عقد 
�أركانه  ت��و�ف��ر  ل��ع��دم  �ل��ع��ق��د  ب��ط��الن ه���ذ� 

وخا�سة �لثمن.
�أن �لخ�سومة في هذه �لدعوى معتلة.  -3

�خلربة  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  جتري  مل   -4
�لطبية للتثبت من �حلالة �ملر�سية للموؤرثة 

بتاريخ �لتعاقد.
عن  �ل�سادر  �الإق���ر�ر  �إه���د�ر  يتوجب  ك��ان   -5
رغد�ء  عليها  و�ملدعى   ... �أم��رية  �لطاعنة 

...
في المناق�سة والتطبيق القانوني:

�سده  �لمطعون  �ل��م��دع��ي  دع���وى  �أن  حيث 
و�لمقدمة �إلى محكمة �لبد�ية �لمدنية في حلب 
هدفت �إلى تثبيت �سر�ئه للعقار مو�سوع �لدعوى 
�لمرحومة  عليها  �لمدعى  �لجهة  م��وؤرث��ه  من 

وفاء...
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
�الأولى قر�رها �لقا�سي من حيث �لنتيجة تثبيت 

�لبيع و�أيدتها بذلك محكمة �ال�ستئناف.
بالقر�ر  �لمدعى عليها  �لجهة  ولعدم قناعة 
عليه  �لطعن  الإيقاع  ب��ادرت  فقد  فيه  �لمطعون 
طالبة نق�سه من حيث �لنتيجة لالأ�سباب �سالفة 

�لذكر.
�لدعوى  ه���ذه  ف��ي  �ل��خ�����س��وم��ة  �أن  وح��ي��ث 
�لتوكيل  �سند  �أن  باعتبار  و�سليمة  �سحيحة 
�لموثق لوكيل �لطاعن كان بخ�سو�س مخا�سمة 

ورثة �لمرحومة وفاء ...
�لطاعنة  م��ن  �لحا�سل  �الإق���ر�ر  �أن  وحيث 
�أميرة ب�سحة دعوى �لمدعى عليها بو�قعة �لبيع 
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�لدعوى  �إق��ر�رً� ق�سائيًا وفي معر�س هذه  كان 
�أ�سولي  توكيل  �سند  بموجب  وكيل  عن  و�سدر 
مما يجعله منتجًا الآثاره ومفاعيله وبالتالي فهو 
محكمة  فعلت  وح�سنًا   – للمقر  ملزمة  حجة 
من  �لمقدم  �لتن�سل  طلب  برد  �الأولى  �لدرجة 

�لطاعنة �أميرة.
وحيث �أنه من �لثابت من عقد �لبيع م�ستند 
ت�سمن  قد  �لعقد  �أنه هذ�  بدعو�ه من  �لمدعي 
متفق  وهو  �لمبيع  ثمن  ��ستلمت  قد  �لبائع  باأن 
عليه مما يجعل هذ� �لعقد متفقًا و�أحكام �لمادة 

/386/ من �لقانون �لمدني و�لحالة هذه.
وحيث �أن �لجهة �لطاعنة لم تبرز �أية وثيقة 
�إلى �لخبرة  ت�سعر بمر�س موؤرثتها حتى ي�سار 
من  ف�ساًل  ومز�عمها  �أق��و�ل��ه��ا  ح�سب  �لفنية 
�أنها لم تثبت فقد�ن موؤرثتها لمد�ركها �لعقلية 

�أ�سواًل.
بتوجيه  ملزمة  غير  �لمحكمة  �أن  وح��ي��ث 

�لخ�سوم �أ�سواًل.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
�إلى  وتو�سلت  �لدعوى  بو�قعة  �أحاطت  قد  فيه 
نتيجة �سليمة تتفق مع �الأ�سول و�لقانون طالما 
�أ�سواًل  �إليها  يعود  وتقديرها  �الأدل���ة  وزن  �أن 
فجاء قر�رها محمواًل على �أ�سبابه وال تنال منه 

�الأ�سباب �لمثارة بالئحة �لطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
م�سادرة بدل �لتاأمني.  -2

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
- 250 -

�لق�سية: �أ�سا�س 174 لعام 2017
قر�ر: 11 لعام 2017

تاريخ 2017/1/18
�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 

)ب).
 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 

قي�سية. –  مخل�س 
ال���م���ب���داأ: ع��ق��د ب��ي��ع – م���ال م��ره��ون 
�سحة  دع����وى   – ال��م�����س��رف  ل�����س��ال��ح 
ع��ق��د ال��ب��ي��ع – اإدخ������ال ال��م�����س��رف.

المرهونة  الأم�����وال  ن��ق��ل  اأو  ب��ي��ع  ي��ج��وز  ل   -
ل�سالح الم�سرف اإل بموافقته اأ�سوًل )المادة 
13/من القانون رقم /31/ لعام 2005، وعلى 
فر�ص جواز الحكم بتثبيت �سحة عقد البيع 
اإل اأنه يتوجب على المحكمة اإدخال الم�سرف 
ف���ي ال���دع���وى ل�����س��م��اع اأق����وال����ه وال��ب��ح��ث في 
لجهة  الطرفين  بين  المبرم  العقد  ���س��روط 
اأ�سوًل.  طرفيه  بين  المتبادلة  الل��ت��زام��ات 

اأ�سباب الطعن:
عندما  �ل�����س��و�ب  جانبت  �لمحكمة  �أواًل: 
�عتبرت �أن وكيل �لمطعون �سده قد تر�جع عن 

طلب نقل �لملكية و�الإقر�ر.
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  خالفت  ث��ان��ي��ًا: 
�لمدني  �لقانون  من   /1068/ �لمادة  �أحكام 
�لعقاري  �لم�سرف  قانون  من   /13/ و�لمادة 

رقم /31/ لعام 2005.
ثالثًا: �إن �لجهة �لمطعون �سدها لم تخا�سم 
�لم�سرف �لعقاري وهي بذلك خالفت تعاميم 

وز�رة �لعدل بهذ� �لخ�سو�س.
�أقرت  �سدها  �لمطعون  �لجهة  �إن  ر�ب��ع��ًا: 
�أن تدفع  با�ستالمها �لعقار وكان يتوجب عليها 
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باقي �لثمن كما هو مبين في عقد �لبيع.
ودفع  �لبيع  عقد  �نكر  �لطاعن  �إن  خام�سًا: 
تتثبت  ولم  �إيجار  عقد  يخفي  �لعقد  هذ�  ب��اأن 

�لمحكمة من هذه �لناحية.
في �لمناق�سة و�لتطبيق �لقانوني:

�سده  �لمطعون  �ل��م��دع��ي  دع���وى  �أن  حيث 
رئيف ... و�لمقدمة من محكمة �لبد�ية �لمدنية 
في �لالذقية هدفت �بتد�ءً� �إلى �إلز�م �لمدعى 
عليه �لطاعن بتثبيت �لبيع ونقل �لملكية و�إفر�ز 

�ل�سقة مو�سوع �لدعوى.
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
رد  �لنتيجة  حيث  من  �لقا�سي  قر�رها  �الأول��ى 
�أ�سدرت  �لدعوى �سكاًل ولدى ��ستئناف �لقر�ر 

محكمة �ال�ستئناف قر�رها �لمطعون فيه.
�لقر�ر  بهذ�  عليه  �لمدعى  قناعة  ول��ع��دم 
لالأ�سباب  نق�سه  طالبًا  �لطعن  عليه  �أوقع  فقد 
�سالفة �لذكر وحيث �أنه تبين من وثائق �لدعوى 
تاأمين  باإ�سارة  مثقل  مو�سوعها  �لعقار  �أن  من 
�لم�سرف  ل�سالح  �الأولى )رهن)  �لدرجة  من 

�لعقاري.
وحيث �أنه ال يجوز بيع �أو نقل �الأمو�ل �لمرهونة 
ل�سالح �لم�سرف �إال بمو�فقته �أ�سواًل  )�لمادة 

13) من �لقانون رقم /31/ لعام 2005.
وحيث �أنه من �لثابت من وثائق �لدعوى من 
�أن �لمدعي لم يح�سل على مو�فقة �لم�سرف 
�أثناء �إقامة �لدعوى �الأمر �لذي يجعل من دعو�ه 

غير م�سموعة �بتد�ءً�.
وحيث �أنه وعلى فر�س جو�ز �لحكم بتثبيت 
على  يتوجب  ك��ان  �أن���ه  �إال  �لبيع  عقد  �سحة 
�لمحكمة �إدخال �لم�سرف في �لدعوى ل�سماع 

�أقو�له حول هذه �لو�قعة وكان من و�جبها �أي�سًا 
�لبحث في �سروط �لعقد �لمبرم بين �لطرفين 
�أ�سواًل  بين طرفيه  �لمتبادلة  �اللتز�مات  لجهة 
فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  م��ن  يجعل  �ل��ذي  �الأم���ر 
و�لحالة  للنق�س  جديرً�  و�أ�سحى  الأو�نه  �سابقًا 

هذه.
لذلك تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون   -1
فيه.

�إعادة بدل �لتاأمني مل�سلفه.  -2
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
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�لق�سية: �أ�سا�س 170 لعام 2017
قر�ر: 16 لعام 2017
تاريخ 2017/1/24

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

المبداأ: عقار – تحديد وتحرير – اأ�سول 
تكييفه.  – المحاكمة  اإع��ادة  طلب   –

اإع��ادة المحاكمة هو طريق ا�ستثنائي  - طلب 
م��ن ط���رق ال��ط��ع��ن ب��الأح��ك��ام وب��ال��ت��ال��ي فاإنه 
يتوجب على المحكمة الناظرة في طلب اإعادة 
للحالت  مطابقته  وم��دى  ح�سراً  المحاكمة 
القرار /323/ لعام /1939/. اأتى عليها  التي 

اأ�سباب الطعن:
غ��ري حمله  ���س��در يف  �ل��ط��ع��ني  �ل��ق��ر�ر  �إن   -1

�الأ�سويل و�لقانوين.
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مل يبحث �لقر�ر �لطعني يف �لدفوع �ل�سكلية   -2
و�ملو�سوعية �ملثارة و�لرد عليها �أ�سواًل.

قر�ر  �إلغاء  قررت  عندما  �ملحكمة  �خطاأت   -3
من  كل  �إن  �عتربت  عندما  مماثل  حمكمة 
�إقامة  ي�ستوجب  �لدعوى  مو�سوع  �لعقار�ت 

دعوى م�ستقلة.
في المناق�سة والتطبيق القانوني:

في  ق�سى  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  حيث 
�سكاًل  �لمحاكمة  �إع��ادة  دعوى  بقبول  منطوقه 
و�لحكم  �لمثارة  �الأ���س��ب��اب  ولغير  ومو�سوعًا 
 (325/508( رقم  �ال�ستئنافي  �لقر�ر  باإبطال 
ورد  ما  �آخر  �إلى   .../2009/ لعام  ريف  �س.م 

بالقر�ر.
ردها  �أو  �لمحاكمة  �عادة  �أ�سباب  �أن  وحيث 
�لقر�ر /323/  من  �الأول��ى  �لمادة  في  �لم�سرع 
محددة  خ��ا���س��ة  ح����االت  وه���ي   1939 ل��ع��ام 
�أو تجاوزها  �لقيا�س عليها  ومح�سورة ال يجوز 
�لقر�ر  عليها  ين�س  لم  جديدة  حالة  و�إح��د�ث 
�لمحاكمة  �إع��ادة  طلب  �أن  باعتبار  �لذكر  �آنف 
هو طريق ��ستثنائي من طرق �لطعن باالأحكام 
�لناظرة  �لمحكمة  على  يتوجب  فاإنه  وبالتالي 
�لبحث في �لحاالت  في طلب �عادة �لمحاكمة 
�لتي بينها طلب �إعادة �لمحاكمة ح�سر ومدى 
مطابقة للحاالت �لتي �أتى عليها �لقر�ر /323/ 

لعام 1939.
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  تجاوز  �أن  وحيث 
�لطعين هذه �لحاالت �إلى حالة لم ياأت على ذكرها 

�لقانون يعر�س قر�رها للنق�س و�لحالة هذه .
لذلك تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.  -1
�إعادة بدل �لتاأمني مل�سلفه.  -2

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
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�لق�سية: �أ�سا�س 169 لعام 2017
قر�ر: 7 لعام 2017
تاريخ 2017/1/18

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

وتحرير  ت��ح��دي��د   – ع��ق��ار  ال��م��ب��داأ: 
م��دت��ه.  – ال��م��ح��اك��م��ة  اإع�������ادة   –

- ط���ل���ب اإع��������ادة ال��م��ح��اك��م��ة ف����ي ال����ق����رارات 
ب���ال���ت���ح���دي���د وال���ت���ح���ري���ر يجب  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
من  ال�������س���ن���ت���ي���ن  م����ه����ل����ة  �����س����م����ن  ت����ت����م  اأن 
ال���ق���رار نافذاً. ف��ي��ه  ي�����س��ب��ح  ال����ذي  ال���ت���اري���خ 

اأ�سباب الطعن: 
�لدعوى مقامة �سمن مهلة �ل�سنتني.  -1

�لعقار �سخري وبائر وغري �سالح للزر�عة.  -2
�أ�سا�س  على  ي�ستند  وال  معلل  غري  �ل��ق��ر�ر   -3

قانوين.
بدء  بعد  متت  �لقانوين  �لت�سرف  �عمال   -4

عمليات �لتحديد و�لتحرير.
في القانون:

�لجهة  م��ن  �قيمت  �ل��دع��وى  ه��ذه  �أن  حيث 
�لطاعنة بطلب �إعادة محاكمة للقر�ر �ل�سادر 
بريف  �لثانية  �لمدنية  �ال�ستئناف  محكمة  عن 

دم�سق.
وحيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 

فيه قد ق�ست برد �لدعوى �سكاًل.
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بطعنها  تقدمت  �لطاعنة  �لجهة  �أن  وحيث 
�ل��و�ردة  لالأ�سباب  �لقر�ر  بنق�س  طالبة  ه��ذ� 

بالئحة طعنها.
وحيث �ن طلب �إعادة �لمحاكمة يجب �أن تتم 
ي�سبح  �لذي  �لتاريخ  من  �ل�سنتين  مهلة  �سمن 

فيه �لقر�ر نافذً�.
�لطلب  تقديم  ب��اأن  �لثابت  م��ن  �أن��ه  وحيث 
�لمدة  �نتهاء  بعد  ت��م  ق��د  �لمحاكمة  ب��اإع��ادة 

�لقانونية.
نهج  على  ���س��ارت  ق��د  �لمحكمة  �أن  وح��ي��ث 
قانوني �سليم و�أ�سباب �لطعن ال تنال من �لقر�ر 

�لمطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -2
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�لق�سية: �أ�سا�س 167 لعام 2017
قر�ر: 6 لعام 2017
تاريخ 2017/1/18

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

– ال��ن��وع  – غ���را����ص  ال���م���ب���داأ: ع��ق��ار 
– اأث�������ره. م���ن���ه���ا  ل���ك���ل  ال�������س���رع���ي 

- ال����ن����وع ال�������س���رع���ي ل���ل���غ���را����ص ت���ل���ح���ق ن���وع 
وبالتالي  م��ل��ك،  ن��وع��ه��ا  ي��ك��ن  ل��م  اإذا  ال��ع��ق��ار 
ف�����اإن ع����دم ذك����ر ب�����اأن ال���غ���را����ص م��ل��ك يجعل 
ال����ن����وع ال�������س���رع���ي ل��ت��ل��ك ال���غ���را����ص اأم����ي����ري.

اأ�سباب الطعن:
للقانون  �جلزئي  بالن�س  مت�سكت  �ملحكمة   -1

يف قر�رها.
�إق��ر�ر  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  جتاهلت   -2
جملة  �لدعوى  ب�سحة  �لعقار  مالكي  بقية 

وتف�سياًل.
طبيعة �لعقار هي �لتي حتدد �ملخططات.  -3

مينع  للغر��س  �ل�سرعي  �لنوع  تغيري  ع��دم   -4
توحيد �لعقار مع بقية �لعقار�ت و�لتي حتمل 

نف�س �لو�سف.
في القانون:

�لجهة  م��ن  �أقيمت  �ل��دع��وى  ه��ذه  �أن  حيث 
�لمدعية بطلب تغيير �لنوع �ل�سرعي للعقار من 

�أمير ي �إلى �أميري و�لغر��س �إلى ملك.
ق�ست  �الأول��ى  بالدرجة  �لمحكمة  �أن  وحيث 
م�سدرة  �لمحكمة  بذلك  و�أيدتها  �لدعوى  برد 

�لقر�ر �لمطعون فيه.
وحيث �أن �لجهة �لطاعنة تطلب نق�س �لقر�ر 

لالأ�سباب �لو�ردة بالئحة طعنها.
�لنوع  تغيير  هو  �لدعوى  مو�سوع  �أن  وحيث 

�ل�سرعي للغر��س �لقائمة على عقار �أميري.
تلحق  للغر��س  �ل�سرعي  �ل��ن��وع  �أن  وح��ي��ث 
وبالتالي  ملك  فرعها  يكن  لم  �إذ�  �لعقار  نوع 
�لنوع  يجعل  ملك  �لغر��س  ب��اأن  ذكر  عدم  ف��اإن 
هو  ما  ح�سبما  �أميري  �لغر��س  لتلك  �ل�سرعي 

و�رد على �لنوع �ل�سرعي للعقار.
بالدعوى  �أح��اط��ت  قد  �لمحكمة  �أن  وحيث 
�الإحاطة �لكاملة وناق�ست جميع �لدفوع �لمثارة  
وجاء قر�رها على نهج قانوني �سليم وبالتالي ال 

تنال منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة حوله.
لذلك تقرر بالإجماع:
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رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
وم�سادرة  �لر�سم  �لطاعنة  �جلهة  ت�سمني   -2

بدل �لتاأمني.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3
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�لق�سية: �أ�سا�س 164 لعام 2017
قر�ر: 14 لعام 2017
تاريخ 2017/1/24

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

المبداأ: عقار – تثبيت البيع وارتباطه 
بت�سديد ر�سيد الثمن- التزامات متقابلة 
– تنفيذها – دفع الر�سيد لحقًا – اأثره.
واإل����زام  ال��ب��ي��ع  تثبيت  للمحكمة  ي��ج��وز   ل   -
ال��ج��ه��ة ال��م��ال��ك��ة ب��ذل��ك ق��ب��ل ت�����س��دي��د ر�سيد 
ت�سديده  اأو  البائعة  الجهة  اإل���ى  البيع  ثمن 
العقد  اأن  بح�سبان  المحكمة  ���س��ن��دوق  ف��ي 
ال�����ت�����زام�����ات م����ت����ب����ادل����ة يجب  ع�����ب�����ارة ع�����ن 
التبادل.  وج����ه  ع��ل��ى  واح�����د  ب������اأٍن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

- ل يجوز بتثبيت البيع قبل ت�سديد الر�سيد 
خ�����س��ي��ة الإخ������الل ب���ال���ت���وازن ب��ي��ن الأط�����راف 
وتطبيقاً لمبداأ الم�ساواة بين الأطراف و�سواء 
يقع. لم  اأو  بالر�سيد  المتقابل  الدع��اء  وق��ع 

عقد  ف����ي  ال���م���ت���ق���اب���ل���ة  الل�����ت�����زام�����ات  اإن    -
لتنفيذها  معين  ت��اري��خ  ي��ح��دد  ل��م  اإذا  ال��ب��ي��ع 
معاً.  الل���ت���زام���ات  ت��ن��ف��ذ  اأن  ي��ت��وج��ب  ف���اإن���ه 

ل�سدور  ال��ر���س��ي��د لح��ق��اً  ب��دف��ع  ال��ق��ي��ام  اإن   -
الحوالت  ط��ري��ق  ع��ن  فيه  المطعون  ال��ق��رار 
البيع. ف�سخ  ت��وق��ي  ف��ي  ي�سعف  ل  ال��ب��ري��دي��ة 

في اأ�سباب الطعن:
�لقر�ر �ملطعون فيه خالف �أحكام �ملادة 148   -1
�سريعة  �لعقد  �أن  من  �مل��دين  �لقانون  من 
�إال  تعديله  وال  نق�سه  يجوز  وال  �ملتعاقدين 

باتفاق �لطرفني.
مل ت�ستجب �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �لبد�ئي   -2

لطلب �مل�سرتية �إجر�ء �لك�سف �مليد�ين.
خالفت �ملحكمة )حمكمة �لبد�ية) قر�رها   -3
بجل�سة 2014/5/19 جلهة مدة  �الإعد�دي 
لدفع  كموكلة  منحتها  �لتي  �ل�سهر  مهلة 
باقي ر�سيد ثمن �ملبيع بحيث �أ�سبحت �ملدة 
�ملمنوحة هي 26 يومًا بداًل من ثالثني يومًا. 
و�سددته  �لباقي  �ملبلغ  عر�ست  �ملدعية  �إن   -4
��ستالمها  رف�س  بريدية  ح��و�الت  مبوجب 

�ملدعى عليه.
في الق�ساء:

تهدف  )�لمدعية)  �لطاعنة  �لجهة  �أن  حيث 
�ل�سكنية  لل�سقة  �سر�ئها  تثبيت  �إل��ى  دعو�ها  من 
على  �لم�سادة  فني  �لثالث  �لطابق  في  �ل�سمالية 
�لعقارية  �لمنطقة  من  و4480   4477 �لعقارين 
من  �ل�سقة  لهذه  �سر�ئها  على  تاأ�سي�سًا  مزيرعة 
�لمالك  �لمدعو ملهم �لحموي ب�سفته وكياًل عن 
بيع  عقد  بموجب  �لحموي  خ�سر  عليه  �لمدعى 
قطعي موؤرخ في 2004/10/14 وقد �سددت مبلغ 
مائة �ألف ليرة �سورية من ثمن �ل�سقة و�أن �لمدعى 
فتقدم  �لبيع  ه��ذ�  تثبيت  ع��ن  ممتنعان  عليهما 
نف�سه  ع��ن  باالأ�سالة   ... مظهر  عليه  �لمدعى 
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وبالوكالة عن �سقيقه خ�سر... بطلب عار�س طلب 
قد  �لمدعية  على  تاأ�سي�سًا  �لبيع  عقد  ف�سخ  فيه 
دفع  ورف�ست  �ل�سقة  ثمن  من  ب�سيط  دفعت جزء 
كاتب  طريق  عن  �إنذ�رها  رغم  �ل�سقة  ثمن  باقي 
وبنتيجة  �لثمن  باقي  بدفع  �ل�سلمية  في  �لعدل 
�لبد�ية  محكمة  �أ���س��درت  �ل��ج��اري��ة  �لمحاكمة 
�لمدعية  برد دعوى  قر�رها  �ل�سلمية  في  �لمدنية 
ملهم...  �لمدعو  بين  �لمتكون  �لبيع  عقد  وف�سخ 
ب�سفته وكياًل عن �لمدعى عليه خ�سر .... وبين 
 2004/10/14 في  �ل��م��وؤرخ  ر�ئ���دة...  �لمدعية 
و�إلز�م �لمدعى عليه )�لمدعى تقاباًل) مظهر ... 
�لمدعية  �إلى  �سورية  ليرة  �ألف  مائة  مبلغ  باإعادة 
�ال�ستئناف  محكمة  بذلك  �أيدتها  وقد  ر�ئ��دة... 

�لبد�ئي بقر�رها �لمطعون فيه.
ولعدم قناعة �لجهة �لمدعية �لقر�ر �لمذكور 
بادرت للطعن به نق�سًا لالأ�سباب �لمذكورة �آنفًا 
�تفقا على دفع  �لبيع قد  ولما كان طرفي عقد 
باقي ثمن �لمبيع وقدره ثالثمائة وخم�سة �آالف 
ليرة �سورية بتاريخ 2005/5/15 هي �آخر مهلة 

لت�سديد ثمن �لمبيع كما ورد بعقد �لبيع.
�سدها  �لمطعون  �لبائعة  �لجهة  �أن  وحيث 
قد �أنذرت �لجهة �لطاعنة لت�سديد باقي ر�سيد 
�لمبرز  �لعدلي  �الإن���ذ�ر  بموجب  �لمبيع  ثمن 

بالدعوى.
وحيث �أن محكمة �لدرجة �الأولى كانت �أي�سًا 
قد كلفت �لجهة �لطاعنة الإيد�عها باقي ر�سيد 

ثمن �لبيع �سندوق �لمحكمة.
وحيث �أن �لجهة �لطاعنة لم تمتثل لالإنذ�ر 
�لعدلي �لقر�ر �لمحكمة الإيد�ع �لر�سيد وبدون 

�أي فقرة قانونية.

�لبيع  تثبيت  للمحكمة  يجوز  ال  �أن��ه  وحيث 
و�إل�����ز�م �ل��ج��ه��ة �ل��م��ال��ك��ة ب��ذل��ك ق��ب��ل ت�سديد 
بت�سديده  �أو  �لبائعة  �لجهة  �إلى  �سو�ء  �لر�سيد 
في �سندوق �لمحكمة بح�سبان �أن �لعقود عبارة 
عن �لتز�مات متبادلة يجب تنفيذها باآن و�حد 
على وجه �لتبادل �أو �لق�سا�س كما �أنه ال يجوز 
تثبيت �لبيع قبل ت�سديد �لر�سيد خ�سية �الخالل 
بالتو�زن بين �الأطر�ف وتطبيقًا لمبد�أ �لم�ساو�ة 
�لمتقابل  �الدع���اء  وق��ع  و���س��و�ء  �الأط���ر�ف  بين 

بالر�سيد �أو لم يقع.
�أ�سا�س /2283/  بد�ئي /1747/  )) نق�س 

تاريخ 1998/10/25)).
وحيث �أن �اللتز�مات �لمتقابلة في عقد   -
لتنفيذها  معين  تاريخ  لها  يحدد  لم  �إذ�  �لبيع 
�أن تنفذ �اللتز�مات معًا ))نق�س  فاإنه يتوجب 

مدني/967/ �أ�سا�س /949/ لعام 1998)).
بدفع  �لطاعنة  �لجهة  قيام  �أن  وحيث   -
�لر�سيد الحقًا ل�سدور �لقر�ر �لمطعون فيه عن 
طريق �لحو�الت �لبريدية ال ي�سعفها في توخي 
في  يهدف  بالنق�س  �لطعن  ك��ون  �لبيع  ف�سخ 
�لطعن  مو�سوع  �الأحكام  �خت�سام  �إلى  حقيقة 
عامة  كقاعدة  �لنق�س  محكمة  �أم��ام  يقبل  فال 
و�سائل  وال  جديدة  عنا�سر  وال  جديدة  �أ�سباب 
محكمة  على  عر�سها  ي�سبق  لم  جديدة  دف��اع 

�لمو�سوع با�ستثناء ما تعلق بالنظام �لعام.
من  خالية  تغدو  �لطعن  �أ�سباب  ف��اإن  وعليه 

عو�مل �لنق�س.
لذلك تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
م�سادرة �لتاأمني.  -2

ت�سمني �جلهة �لطاعنة �مل�ساريف.  -3
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�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -4
- 255 -

�لق�سية: �أ�سا�س 162 لعام 2017
قر�ر: 2 لعام 2017
تاريخ 2017/1/18

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

عدم   – ا�ستجواب   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
اأث����ره. – ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه -  ح�����س��ور 

- اإن عدم ح�سور المدعى عليه ال�ستجواب اأمام 
المحكمة ل ي�ستدعي بال�سرورة الحكم عليه.

في اأ�سباب الطعن:
�لطرفني  بتو�فق  ثابت  �مل�ساركة  عقد  �أن   -1
هذ�  تثبيت  �لطاعن  ح��ق  وم��ن  وبتوقيعها 

�لعقد ل�سمان حقوقه.
خالف �لقر�ر �مل�ستاأنف ب�سدد تعليله للمادة   -2
�ل�سابقة من عقد �مل�ساركة للمنطق و�الأ�سول 

و�لقانون.
�أن �لتفوي�سات �لو�ردة يف �لوكالة �خلا�سة   -3
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االإف���ر�ز حم�����س��ورة ب���االإف���ر�ز 
�لطابقي وفتح �سحيفة بال�سجل �ملوؤقت بعد 

�إ�سادة �لبناء.
�لوكالة  مب��وج��ب  خم���ول  غ��ري  �مل��وك��ل  �إن   -4

�خلا�سة بالتنازل عن �الأمالك �لعامة.
وقائع  على  حكمه  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  بنى   -5

وهمية مما يعر�سه لالإبطال.
باإفر�ز  تقم  مل  �سدها  �ملطعون  �جلهة  �أن   -6

للمدعي  وت�سليمها  �لعقار�ت  من  ح�ستها 
للح�سول على �لرتخي�س.

ح�سور  ع��ن  تخلفو�  �سدهم  �ملطعون  �أن   -7
�ال�ستجو�ب �أمام �ملحكمة وبالتايل يجوز لها 
�لوقائع  �لنكول م�سوغًا العتبار  �عتبار هذ� 

�لتي تقرر ��ستجو�بهم فيها ثابتة.
على  �ل�سركاء  ب��ني  �حلا�سل  �خل��الف  �أن   -8
ومالكي  �الأول  �لفريق  �أف���ر�د  من  �ل�سيوع 
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  هو  �ملجاورة  �لعقار�ت 
�لعقار�ت  باإفر�ز  �الأول  �لفريق  قيام  عدم 
�لتي �سي�ساد عليها �لبناء ومن ثم ت�سليمها 

للموكل لتنفيذ �لتز�ماته �لعقدية.
في الق�ساء:

حيث �أن �لجهة �لطاعنة /�لمدعية/ تهدف 
من دعو�ها �إلى تثبيت عقد �لم�ساركة �لجاري 
بنوده  وفق  �لمطعون �سدها  �لجهة  وبين  بينها 
�لعقارين  على  حديث  بناء  �إ�سادة  بخ�سو�س 
في  ذل��ك  وت�سجيل  ع��رط��وز   (1623 )1955و 
�لمطعون  �لجهة  فتقدمت  �ل��ع��ق��اري  �ل�سجل 
ف�سخ  ف��ي��ه  طلبت  ب��ال��ت��ق��اب��ل  ب���ادع���اء  ���س��ده��ا 
�لمدعية  �لجهة  تنفيذ  لعدم  �لم�ساركة  عقد 

لاللتز�مات �لمترتبة عليها.
وبنتيجة �لمحاكمة �لجارية �أ�سدرت محكمة 
�لدرجة �الأولى قر�رها برد  دعوى �لجهة �لمدعية 
وقبول �الدعاء �لمتقابل �سكاًل ومو�سوعًا وف�سخ 
�لمقبو�سة من  �لمبالغ  �لم�ساركة و�عتبار  عقد 
لحقها  عما  لها  تعوي�سًا  عليها  �لمدعى  �لجهة 
�ال�ستئناف  محكمة  بذلك  و�أيدتها  �سرر  من 

�لمدني بقر�رها �لمطعون فيه.
بالقر�ر  �ل��م��دع��ي��ة  �ل��ج��ه��ة  ق��ن��اع��ة  ول��ع��دم 
ف�سخه  طالبة  به  للطعن  ب��ادرت  فيه  �لمطعون 
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لالأ�سباب �لمذكورة �أعاله.
ولما كان تف�سير �لعقود وتقدير �لوقائع ووزن 
�الأدلة و�لمو�زن فيما بينها هو عمل قانوني من 
�لمو�سوع  ق�ساة  ويملك  �لقا�سي  عمل  �سميم 
عليهم  معقب  فال  �لتقديرية  �ل�سلطة  ذلك  في 
و�سائغًا  �سليمًا  ج��اء  ��ستخال�سهم  �أن  طالما 

ومتو�فقًا مع �أدلة �لدعوى ووقائعها وظروفها.
بحث  ق��د  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  ك��ان  ول��م��ا 
ببنود عقد �لم�ساركة مو�سوع �لدعوى وناق�سها 
�اللتز�مات  وب��ي��ن  �سليمة  ق��ان��ون��ي��ة  مناق�سة 
�لتي  �لجهة  ح��دد  بحيث  للطرفين  �لتعاقدية 
في  �أ�سل  له  وبما  �لتز�ماتها  تنفيذ  عن  نكلت 

�أور�ق �لدعوى.
�لمطعون  �لجهة  ح�سور  ع��دم  �أن  وح��ي��ث 
بال�سرورة  ي�ستدعي  ال  لال�ستجو�ب  �سدها 
�لمادة  �أحكام  يتبين من  ما  وفق  عليها  �لحكم 

/111/ من قانون �لبينات.
وبما �أن �لحكم �لمطعون فيه قد جاء جامعًا 
�سليم  �أ�سا�س  على  ومبنيًا  �لقانونية  �أ�سبابه 
من  وفيه  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  منه  تنال  ال 
�لت�سبيب ما يحيط بو�قع �لنز�ع �لمطروح و�لرد 
على طلبات �لجهة �لمدعية مما يجعله مو�فقًا 

لالأ�سول و�لقانون
 لذلك تقرر الإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا.  -1
للخزينة  �إي��ر�دً�  و�إيد�عه  �لتاأمني  م�سادرة   -2

�لعامة.
ت�سمني �جلهة �لطاعنة �مل�ساريف.  -3

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -4
- 256 -

�لق�سية: �أ�سا�س 178 لعام 2017

قر�ر: 19 لعام 2017
تاريخ 2017/1/24

�لثانية  �لمدنية  –  �لغرفة  �لنق�س  محكمة 
)ب).

 �ل�سادة: محمد �لبيات – عدنان �لحم�سي 
قي�سية. –  مخل�س 

 – – ورث��������ة  اأ�������س������ول  ال�����م�����ب�����داأ: 
ال��دع��وى. ف��ي  تمثيلهم   – القا�سرين 

الورثة فمن  بين  - في حال وج��ود قا�سرين 
واجب المحكمة دعوة من يمثلهم اأ�سوًل وهو 
عليهم  الو�سي  اأو  ال�سرعي  القا�سي  ال�سيد 
وتقوم  العام  النظام  الأم��ر من  وه��ذا  اأ���س��وًل 
اأنه من  تلقاء نف�سها طالما  المحكمة من  به 
واجبها التثبت من �سحة الخ�سومة اأ�سوًل. 

اأ�سباب الطعن:
موؤرث  بوفاة  تعلم  مل  �لطاعنة  �جلهة  �أن   -1
�إقامة  ب��ع��د  �إال  ���س��ده��ا  �مل��ط��ع��ون  �جل��ه��ة 
�لدعوى ومت �إدخال �لورثة �أ�سواًل قبل �نعقاد 

�خل�سومة وتبادل �لدفوع.
�لطعني  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  جتاهلت   -2
�ليمني �حلا�سمة �لتي مت توجيهها �إىل �جلهة 

�ملدعى عليها.
�لتي  �ال�ستظهار  مي��ني  �ملحكمة  جتاهلت   -3

وجهتها �إىل �ملدعية �مل�ستاأنفة.
في المناق�سة والتطبيق القانوني:

�أن �لقر�ر �لمطعون فيه قد ق�سى في  حيث 
و�لذي  �لم�ستاأنف  �ل��ق��ر�ر  بت�سديق  منطوقه 

ق�سى برد �لدعوى الإقامتها على ميت.
�أنه من �لثابت من مجريات �لدعوى  وحيث 
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م��ن �أن���ه ق��د ت��م �إدخ����ال ورث���ة �ل��م��دع��ى عليه 
في  �إج��ر�ء  �أي  �تخاذ  قبل  ماأمون...  �لمرحوم 
بين  �ل��دف��وع  ت��ب��ادل  قبل  �ل��دع��وى وحتى  ه��ذه 
في  �لخ�سومة  يعيب  ال  �ل��ذي  �الأم��ر  �لطرفين 
قد  عليه  �لمدعى  ورثة  �أن  طالما  �لدعوى  هذه 
�أن وجود  �أ�سولي ف�ساًل عن  ب�سكل  تمثلو� فيها 
من  لي�س  �الأم��ر  هذ�  فاإن  �لورثة  بين  قا�سرين 
�أنه  طالما  �لمدعي  دع��وى  رد  يبرر  �أن  �ساأنه 
�أ�سواًل  يمثلهم  من  دعوى  �لمحكمة  و�جب  من 
وهو �ل�سيد �لقا�سي �ل�سرعي �أو �لو�سي عليهم 
به  وتقوم  �لعام  �لنظام  �الأمر من  وهذ�  �أ�سواًل 
�لمحكمة من تلقاء نف�سها طالما �أنه من و�جبها 
�لتثبت من �سحة �لخ�سومة �أ�سواًل و�أن ذهاب 
�لقول  �إلى  �لطعين  �لقر�ر   م�سدرة  �لمحكمة 
بوجود عيب في �لخ�سومة عند �إقامة �لدعوى 
فاإن  معدومًا  يكون  فيها  �ل�سادر  �لحكم  ف��اإن 

باإجر�ء�ت  �لمحكمة  ت�سير  عندما  تكون  هذه 
وت�سدر  �لعيب  ه��ذ�  وج���ود  على  �لخ�سومة 
قر�رها في �لمو�سوع �أما و�أن تم �دخال �لورثة 
من  �إج��ر�ء  �أي  و�تخاذ  للدفوع  �لت�سديق  قبل 
قبل �لمحكمة فاإن هذه �لحالة غير م�سمولة بما 
بقر�رها  �لنق�س  لمحكمة  �لعامة  �لهيئة  عنته 
رقم /270/ �أ�سا�س /797/ لعام 2001 م�ستند 

�لمحكمة م�سدرة �لقر�ر في قر�رها �لطعين.
وحيث �أن �لمحكمة خالفت في قر�رها هذ� 
عر�ست  قد  ه��ذه  و�لحالة  تكون  فاإنها  �لمبد�أ 

قر�رها �لطعين للنق�س.
لذلك تقرر بالإجماع:

قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.  -1
�عادة بدل �لتاأمني مل�سلفه.  -2
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.  -3


