المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحد  02صفر  41 83هــ
الـمــوافق  0242 . 44. 02م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
" رئـيس الدائـرة "
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحـمـد بـشـيــر بـن موسى
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الـزيـانــــــي  ،صالح الدين فاتح الحبروش .
عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي  ،.فـتحي عـبـد الـسـالم سـعــد
وبحـضور عـضو الـنيـابة الـنقض األسـتاذة  :حـمـيـدة عـبـد الـسـالم بـلـو
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكـم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  83 / 4023ق
المـقـدم مـن
)..( -3 )..( -7 )..( -2 )..( -8 )..( -1 )..( -8 )..( -0 )..(4
ويمثلهم المحامي  /عبد الحكيم الهمالي
ضد
)..( -3 )..( -7 )..( -2 )..( -8 )..( -1 )..( -8 )..( -0 )..(4
ويمثلهم المحامي  /مصباح الحاتمي
عـن الحكم الـصــــادر مــن مـحـكـمــــة اسـتننا الممـس – الدائــــرة المدنيــة ــــ بـتـــاريــ
 0244 .0 . 42م فـي االسـتـنـنـا رقم  0242 / 274م . .
بعـد اإلطـالع عـلى األوراق وتـالوة تقـرير الـتـلميـص  ،وسـمـاع الـمـرافـعـة الـشـفـويـة ،
ورأي نـيابـة الـنقـض  ،وبعد المـداولـة .
الوقائع
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم  0222 / 410أمـام محكمـة ترهونـة االبتدائيـة علـى
كل من ( ( )..الطاعن األول ) و( ()..المطعون ضده الثامن ) قالوا بيانًـا لهـا ننهـم يملكـون علـى
الشيوع مع المدعى عليه األخير قطعة األرض الموصوفة باألوراق مساحتها خمسـة هكتـارات ،
وأنه قام ببيعها نلى المدعى عليه األول  ،ولرغبتهم نحاللهم محل المشتري بالشفعة أودعوا قيمة
المبيع خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار  ،وانتهـوا نلـى طلـ الحكـم بـححقيتهم فـي الشـفعة
واعتبار البيع كحن لم يكن  ،وأثناء تداول الدعوى تدخل فيها المدعو ( )..انضـماما نلـى المـدعين
والــذين ادخلــوا فيهــا بــاقي المــدعى علــيهم مــن الثالـ نلــى التاســع  ،فقضــم المحكمــة بعــدم قبــول
الــدعوى لرفعهــا بعــد الميعــاد  ،وقضــم محكمــة اســتننا الممــس فــي االســتننا المرفــوع مــن
المدعين والمتدخل بإلغاء الحكم المستحنف والقضاء لهم بححقيتهم في أخذ العقار بالشفعة .
(وهذا هو الحكم المطعون فيه)
اإلجراءات
صــدر هــذا الحكــم بتــاري  ، 0244 . 0 . 42وال يوجــد فــي األوراق مــا يفيــد نعالنــه ،
وبتاري  0244 . 1 . 08قرر محامي الطـاعنين الطعـن فيـه بـالنقض لـدى قلـم كتـاا المحكمـة
العليـــا  ،مســـددًا الرســـم ومودعًــا الكفالـــة والوكالـــة  ،ومـــذكرة بحســـباا الطعـــن  ،وصـــورة مـــن
الحكـــم المطعون فيه  ،ومــن الحكم االبتدائــي ضمن حافظــــة مسـتندات  ،وأودع بتــــاري
 0244 . 8 . 2أصل ورقة نعالن الطعن معلنة نلى المطعون ضدهم في 0244 . 8 . 8 ، 1
وبتــاري  0244 . 2 . 0أودع محــامي المطعــون ضــدهم مــذكرة بدفاعــه مشــفوعة بســند وكالتــه
1

عـــنهم انتهـــى فيهـ ـا نلـ ـى طلـ ـ عـــدم قبـــول الطعـــن شـــكالً لملـــو مـــذكرة أســـبابه مـــن البيانـــات
المتعلقة بالعقار محل األخذ بالشفعة وبائعه ومشتريه  ،وصفات باقي المصوم  .وأودعم نيابة
النقض مذكرة انتهم فيها نلـى الـرأي بـنقض الحكـم المطعـون فيـه مـع اإلحالـة  ،وقـررت دائـرة
فحص الطعون نحالة الطعن نلى الدائرة الممتصة  ،وفي الجلسـة المحـددة لنظـره أصـرت النيابـة
على رأيها .
األسباا
حي ننه عن شكل الطعن  ،فإن مـا دفـع بـه محـامي المطعـون ضـدهم بعـدم قبولـه غيـر
سديد  ،ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص فـي المـادة  810مـن قـانون المرافعـات
بــــــحن يشــــــتمل التقريــــــر بــــــالطعن علــــــى البيانــــــات العامــــــة المتعلقــــــة بحســــــماء المصــــــوم
وصفاتهم وموطن كل منهم  ،ننما قصد به نعالم ذوي الشحن نعالما كافيًا بهذه البيانات  ،ومفـاد
ذلك أن كل مـا يكفـي للداللـة عليهـا يتحقـق بـه الغـرض المقصـود  ،وأن التقريـر واألسـباا همـا
وحدة نجرائية ال يتجزأ  ،والتوقيع عن أحدهما يغني عن اآلخر  .ونذ كان ذلك وكـان الثابـم مـن
تقرير الطعن أنه وجه نلى المطعون ضدهم بمذكرة أسباا الطعـن  ،وقـد تضـمنم هـذه المـذكرة
بيانًـــا بحســـماء المصـــوم وصـــفاتهم ومـــوطن كـــل مـــنهم وعلـــى بيـــان بـــالحكم المطعـــون فيـــه
وتاريمه واألسباا التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعنين  ،فـإن هـذه الورقـة وقـد أعلنـم نلـى
المــذكورين فإنهــا تعتبــر جــزءًا مــن تقريــر الطعــن ومكم ـالً لــه طبقً ـا لــنص المــادة  810المشــار
نليها  ،بما يتعين معه االلتفات عن الدفع  ،ويكون الطعن من ثم مستوفيًا لشروط قبوله شكالً .
وحي نن المستفاد من نص المادة  071من قانون المرافعـات – وعلـى مـا جـرى عليـه
قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي له وجود قـانوني ومسـتكمل بذاتـه لشـروط صـحته ال يعنـي
مجرد منطوقه أو مسودته التي يوقع عليهـا المقـرر أو الـرئيس وننمـا هـي النسـمة األصـلية التـي
يوقع عليها كامل أعضاء هينة المحكمة التي استمعم المرافعة وتـداولم فـي الـدعوى وأصـدرت
الحكم فيها  ،فإذا خال الحكم من توقيع أعضاء الهينة التي أصدرته أو أحـدهم ال يكـون حجـة بمـا
اشتمل عليه في منطوقه وأسبابه لعدم استكمال شروط صحته ويصبح ورقة تحمل بيانات ال قيمة
لها قانونًا  ،ويكون الحكم باطالً بطالنًا متعلقًا بالنظام العام .
وكان الثابم من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعـن أنهـا خلـم
من توقيع عضو اليمين  ،وأن رئيس المحكمة قام بتوقيعها نيابة عنه وفقًا لما هو مثبم بتحشيرته
المدونـــة بـــالحكم  ،وكـــان ال يوجـــد نـــص قـــانوني يمولـــه القيـــام بهـــذا اإلجـــراء نيابـــة عـــن أي
عضو من أعضائها ألن توقيع القاضي على الحكم هو الشاهد علـى صـدوره منـه  ،فـإن الحكـم
يكون باطالً  ،ويتعين معه نقضه دون حاجة نلى مناقشة أسباا الطعن .
فلهذه األسباا
حكمم المحكمة بقبول الطعن شكالً  ،ونقض الحكم المطعون فيه  ،ونحالة القضية نلى
محكمـــة اســـتننا الممـــس للفصـــل فيهـــا مجـــدداً مـــن هينـــة أخـــرى  ،ونلـــزام المطعـــون ضـــدهم
المصاريف .

المستشار
أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى
رئيس الدائرة
المستشار
عبد الحميد علي الزيادي
مالحظة - :

المستشار
بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي

المستشار
صالح الدين فاتح الحبروش

المستشار
فتحي عـبـد السـالم سعد

مسجل الدائرة
أنـس صالح عـبـد القـادر

نطق بهذا الحكم من الهينة المنعقدة من األساتذة المستشارين

احمد بشير بن موسى  ،بشير سعد الزياني  ،مصطفى امحمد المحلس  ،عبد الحميدعلي الزيادي  -فتحي عبد السالم
سعد
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