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 المحكمة العليا
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 باسم الشعب

 ((الدائرة الخامسة )) 
 

 هــ 5341صفر  82بجـلستها المنعقدة عــلنــًا صــباح يــوم الثالثاء 
 لسعليـا بمـدينــة طــرابـكمة الم  بـمـقر المح 8154.  58. 45المـــوافــق 

 "رئـيس الدائـرة .   " رج أحمـد معـروف  فـ: بــرئاسة المســــتـشار األستــاذ  

 .أحمـد بشــيـر مـوسـى  : وعضوية المستشارين األساتذة 
 . محمد القمودي الحافي :                                  
 . نعـيمة عـمر البلعـزي  :                                  

 . الـزيـانــي  بشيـر سعـد:                                  
 .صالح على معتوق : وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض األستاذ 

 .أنــس صالـح عبـد القــــادر : ومسجـل الـدائـرة السيــد 
 أصـدرت الحكـم اآلتـي
 ق 15/ 5281في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 

- : المـقــدم مــن
5-  )...(8)...(4 )...(3)...( 

 رمضان إبراهيم أبو غالية/ يمثلهم المحامي 
 ضـــد
)...( 

 النندائرة المدنيننة الثانيننة بننالخمس ن محكمننة  اسننت ناف مصننرات الصننادر مننم عننن الحكنن
  8112/  338 -  8112/  342في االست نافين رقمي  8111. 1. 51بتاريخ 

بعد االطالع على األوراق وتالوة تقرينر التلخنيو وسنماع المرافعنة الشنفوية      
 . نقض وبعد المداولة ورأي نيابة ال

 الوقائع
أمنننام محكمنننة الخمنننس        8111/  531أقنننام المطعنننون ضننندر الننندعو  رقنننم     

           منننع الطاعننننةعلنننى الشنننيوع  لننن االبتدائينننة علنننى الطننناعنين قنننا  بياننننًا لهنننا   إنننن  يم  
يهمنا  آ  إل النذي  –الموصنوف بناألوراق    –المسكن الشعبي  (ألم  أخت وهي  ) األولى

مبنرم  ال 352رقنم    تملين   ال  التي تملكتن  بموبنب عقند    )...( عن والدتهما بالميراث 
.  5بتناريخ   (سنابقًا   ) بنالخمس   بينهما وبين أمين اللجنة الشعبية لإلسنكان والمرافنق   

م   واننن  عننندما طلننب مننن أختنن  المننذمورة قسننمة المنننز  رفضنن  ذلنن       5191.  3
بموبنب   ( ... )الك والندها المتنوفى   بدعو  أن  ليس مملومًا لوالدتهما بنل هنو منن أمن    

بينن  وبننين مندير األمننالك بننالخمس      مبننرم 5115.  2.  52تملينن  من ري فنني   عقند 
بثبنوت تزوينر عقند     –علنيهم  في موابهة المندعى   –وانتهى المدعي إلى طلب الحكم 

فأعنندت المحكمننة حكمهننا القاضنني بننرفض النندعو  وبالجلسننة . التملينن  سننالذ الننذمر 
شنكل  بعند تعنديل قنانون نظنام       –نظنرت الندعو  منن هي نة     . بنالحكم  المحددة للنطق 
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التني   –فرد  ة قضاة بداًل من قاٍضالقضاء بشأن تشكيل الدوائر المدنية الكلية من ثالث
قننررت إعادتهننا للمرافعننة ثننم أصنندرت فيهننا حكمهننا القاضنني بثبننوت تزويننر عقنند بيننع   

 352هة اإلدارية تحن  رقنم   المسكن العام المبرم بين مورث المدعى عليهم وبين الج
 . الحكم المستأنذ  ناف مصرات  بتأييد الكائن بالخمس وقض  محكمة است

 (وهذا هو الحكم المطعون في  ) 
 اإلبراءات

وال يوبننند بننناألوراق منننا يفيننند          8111.  1.  51صننندر هنننذا الحكنننم بتننناريخ   
  بنالنقض لند    قرر محامي الطاعنين الطعنن فين   8111.  9.  89إعالن    وبتاريخ 

قلنم متناا المحكمنة العلينا مسنددًا الرسنم ومودعنًا الكفالنة والومالنة   ومنذمرة بأسننباا           
الطعن وأخر  شارحة وصورة من الحكم المطعون في  ومن الحكنم االبتندائي ضنمن    

أودع أصل ورقة إعالن الطعنن معلننة    8111.  2.  81وبتاريخ . حافظة مستندات 
 .  8111.  9.  82للمطعون ضدر بتاريخ 

  وأودعننن  نيابنننة الننننقض منننذمرة انتهننن  فيهنننا إلنننى النننرأي بنننرفض الطعنننن     
 . أصرت على رأيها لنظرر وبالجلسة المحددة 

 األسباا
 .حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع  المقررة في القانون فهو مقبو  شكاًل 

ون ينعى الطاعنون على الحكم المطعون في  البطالن والخطنأ فني تطبينق القنان    وحيث 
  -: والقصور في التسبيب والفساد في االستدال    وبيان ذل  

 8112/  342ننننن  يخننننو االسننننت ناف الشننننفوي رقننننم أننننن  أورد فنننني ديبابتنننن  أ -5
  مما أورد في الصفحة الثالثة من  أن دفناع   8112/  338واالست ناف الشفوي رقم 

لمحكمة ذل              وقررت ا 8112/  342رقم  الشفويالمستأنفة طلب  ضم االست ناف 
قبنننو  االسننننت ناف شنننكاًل وفنننني   "   وبننناء فنننني منطوقننن     8112.  1.  52بجلسنننة  

ويتضح منن خنال  أسنباب  أنن  تنناو  اسنت نافًا واحندًا فقن          " الخ ...الموضوع برفض  
مما خنال الحكنم     من االست نافين الواردين في ديبابت  ولكن دون تحديد أيهما المعني 

أنذ والمسنتأنذ ضندر فني منل واحنٍد منن االسنت نافين وهنو تجهينل          من بيان اسم المست
 . مبطل للحكم 

ة ـنـ ررت بجلسـا قن ـــنـ ة أنهبـنـ ة أو  درمـنـ ت محكاـنـ ن محضر بلســاب  مــالث    -8
  وبهنننا  8119.  4.  81حجنننز الننندعو  للنطنننق بنننالحكم بجلسنننة     8119.  4.  5

 8115لسننة   5ون رقم لقانالقاضي برفض الدعو  إاّل أن  وبصدور اأعدت حكمها  
علننى أن  ةعشننرالننذي نننو فنني مادتنن  السادسننة    تعننديل قننانون نظننام القضنناء  بشننأن 

تصدر أحكام المحكمة االبتدائية من ثالثة قضاة   ونو في  على أن العمنل بن  يكنون    
  قامن  الهي نة الثالثينة التني نظنرت الندعو         8115.  4.  54من تاريخ نشرر فني  
قامنن  باعننادة النندعو      تنطننق بننذل  الحكننم    أنا   وبننداًل مننن  بالجلسننة المشننار إليهنن  

للمرافعة   فتداول  أمامها عدة بلسات ثم أصدرت حكمها المطعون فين  والنذي منان    
  أمنام  تين والنذي امتسنب حج   فنردٍ  مخالفًا للحكم النذي أعدتن  الهي نة المشنكلة منن قناضٍ      

مننا دامنن  النندعو  قنند  الجدينندة   ويمنعهننا مننن إعننادة نظننر النندعو  مننن بدينند   الهي ننة
حجزتها الهي ة السابقة للحكم قبل العمل بأحكنام القنانون المعنّد  لقنانون نظنام القضناء       
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ومنن بعندها    –المشار إلي    مما يشكل ما قام  ب  الهي نة المصندرة للحكنم االبتندائي     
 . تطبيق صحيح القانون مخالفة ل –قضائها لمحكمة المطعون في ا
م هننو موضنننوع   5115لطنناعنين للمسنننكن خننال  سننننة   عقنند تملينن  منننورث ا   إن -4

المطعون ضدر فني مناععتن    في حين يستند .  8113/  5318الشهادة العقارية رقم 
م وهنو   5191على ذات العقار إلى عقد بيع آخر صادر لمصلحة والدتن  خنال  سننة    

م وفننننق إفننننادة أرفقهننننا  5118.  4.  3بتنننناريخ  1195موضننننوع الملننننذ الم قنننن  
المطعون ضدر أمام محكمة أو  دربة   والتي يبين منها أنها تتعلق بعقنار آخنر لنيس    

 352العقنار عبنارة عنن مسنكن شنعبي رقنم        أنثب  بها ألن  قد ُأ   الدعو  موضوع 
لطنناعنين هننو دور ثننانٍ  مننائن بمحلننة بننن بحننا الخمننس   فنني حننين أن عقننار مننورث ا  

أرضنني   إضننافة إلننى أن الحنند الجنننوبي للعقننار محننل اإلفننادة هننو    مسننكن شننعبي دور
وهنو   359الحد الجنوبي لعقار الطاعنين هو مسكن علوي رقنم   أنطريق   في حين 

قض لننم تناقشنن  تلنن  المحكمننة فنني أسننباا حكمهننا التنني بنتهننا علننى مجننرد تخمننين     تنننا
بتأيينندر  - مخننالذ للواقننع والثابنن  بنناألوراق   ولكننل ذلنن  يكننون الحكننم المطعننون فينن   

 . معيبا بما يوبب نقض   -الحكم االبتدائي 
وحيث إن السبب األو  للطعن في غينر محلن    ذلن  أن قضناء هنذر المحكمنة        

أن الحكننم القضننائي ديبابننة   ووقننائع   ومنطننوق   وحنندة واحنندة يكمننل    أسننتقر علننى 
فيما تطلب  القانون من بيانات   ومنان يبنين منن ورقنة الحكنم المطعنون        بعضها بعضًا

ثب  بها أنن  يتعلنق باإلسنت نافين المقيندين بالسنجل العنام       في  أن  وإن مان  ديبابت  قد ُأ
 )...(ن فوي المرفننوعين منن شنن 8112/  338شننفوي و 8112/  342تحنن  رقمنني  

حكمنن   ))  ممننا بنناء فنني منطوقنن     )...( يقتها عننن نفسننها وبصننفتها وميلننة عننن شننق    
المحكمة بقبنو  االسنت ناف شنكاًل وفني الموضنوع برفضن  االسنت ناف   وتأييند الحكنم          

اننن  ولمننا مننان قنند أورد فنني أسننباب  وعقننب استعراضنن  لوقننائع الحكننم   إال (( المسننتأنذ
التننني حضنننرت فيهنننا    8112.  1.  3دد لالسنننت ناف بلسنننة  حننن ))المسنننتأنذ قولننن   

المستأنفة شخصيا ومعها محاميها   وحضر دفاع المستأنذ ضندر   ودفناع المسنتأنفة    
                    فقننررت المحكمننة التأبيننل  ...  8112/  342طلننب ضننم االسننت ناف الشننفوي رقننم     

ن إمنننن حينننث  )) قولننن  أيضنننافيهنننا  أورد  ممنننا  ((لضنننم   8112.  1.  52لجلسنننة 
بمننا ال  –ممننا يقطننع  ((االسنت نافين اسننتوفيا أوضنناعهما القانونينة فهمننا مقبننوالن شنكاًل    

أن مننال االسننت نافين مانننا مرفننوعين مننن طننرف واحنندٍ    وأن        –ينندع مجننااًل للشنن    
بعنند أن  –فيهمننا الحكننم المطعننون فينن     وأصنندرتالمحكمننة نظننرت االسننت نافين معننًا   

 . غير مجهل   ويتعين مع  االلتفات عن هذا السبب  ضمهما   مما يجعل   قررت
  ذل  أن المشرع استلزم بملة منن  وحيث إن السبب الثاني للطعن غير سديد  

تمهيدًا إلصدار أحكامها   ومنهنا أن تفصنح    إتباعهاالقانونية على المحامم  اإلبراءات
يداعنن  قلننم المحكمننة عننن رغبتهننا فنني إصنندار الحكننم بننالنطق بنن  فنني بلسننة علنيننة   وإ 

ن لنم تفعنل ذلن  ورأت بسنبب     القنانوني بوصنف  حكمنا قضنائيًا   فنا     متابها ليرتب أثنرر  
إصندارر   إلى إرادتهامنها عن عدم اتجار  إيضاحًا عادتها للمرافعة   مان ذل  مقبو  إ

بنذل  أي أثنر قنانوني لمنا عسنى أن       ينتفني و –ولو مان معدًا سنلفًا منن هي نة سنابقة      –
.  بتوقيعن  لدعو  من مسودةٍ  لحكم متب  بيد القاضني وأمهنرت   يكون قد أودع ملذ ا
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ال إذ أن ذل  ال يعدو أن يكون عماًل تحضيريًا منب ًا عن وبهنة نظنٍر لن  فني الندعو       
ومننان الثابنن  مننن محضننر   .  مقومننات الحكننم وال يكسننب  صننفت  القانونيننة   إلننىيرقننى 

مشنكلة منن قناٍض     هي نة  أمنام دربنة   أن الندعو  مانن  متداولنة      أو بلسات محكمة 
 – 5195لسنننة  15مننن قننانون نظننام القضنناء رقننم   (  5 )وفقننا لنننو المننادة   –فننرد 

وحجننزت مننن قبلنن  للنطننق بننالحكم   ثننم وباعننادة تشننكيل النندوائر المدنيننة بالمحننامم           
بشنأن   8115لسننة   5منن القنانون رقنم     ( 55 )االبتدائية من ثالثة قضاة وفقا للمنادة  

لسنننة  15القننانون رقننم   إلغنناءعلننى  ( 552 )ادتنن  م  نظننام القضنناء الننذي نننو فنني   
 –لتغينر الهي نة    –الهي نة الجديندة الندعو  للمرافعنة      أعادت – إلي المشار  – 5195

 . أن أصدرت الحكم االبتدائي  إلى تداولتهاثم 
ول ن مان  الدعو  قند حجنزت للنطنق بنالحكم منن قناٍض منان          مان ذل   وإذ 

ق  بالحكم وإيداع  قلم متاا المحكمة   يجعنل منا دونن     أن عدم نط إالمتوليًا نظرها   
وإن مان يكشذ عن وبهة نظنرر فيهنا إاّل أنن  غينر مننت  ألي      . ملذ الدعو   وأودع

أثر مما رتب  القانون منن أثنار علنى األحكنام القضنائية   ممنا يجعنل إبنراءات الهي نة          
      والحكنننم فيهنننا –وقننند رأت إعنننادة الننندعو  للمرافعنننة   –المصننندرة للحكنننم االبتننندائي 

             ويكننون الحكننم المطعننون فينن  بتأيينندر محكمننة    بمعرفتهننا   ال يتسننم بمخالفننة القننانون    
         من إبنراء بمننأ  عمنا رمنار بن  الطناعنون فني هنذا المقنام           إلي دربة فيما ذهب   أو 

 .من عْيب 
اء هنذر  وحيث إن السبب األخير للطعن مردود   ذل  أن  منن المقنرر فني قضن     

في حدود ما طنرح   –الطعن بالنقض يعد تعييبًا على الحكم المطعون في   إنالمحكمة 
على المحكمة مصدرت    وأن  ال يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تعرض على 

 .الموضوع لتقو  رأيها فيها محكمة 
         لمننا مننان ذلنن    ومننان ال يبننين مننن منندونات الحكمننين االبتنندائي والمطعننون          

    هنننذا الننندفع أمنننام محكمتننني   أثننناروافيننن    وسنننائر أوراق الطعنننن   ان الطننناعنين قننند  
أغفلتا الرد علي    فانن   حتى يسوغ القو  بأنهما  –وهو دفع موضوعي  –الموضوع 

 . يكون سببًا بديدًا ال يقبل أمام هذر المحكمة   بما يتعين مع  عدم قبول  
                        الطعننن برمتنن  يكننون غيننر قننائم علننى     مننا تقنندم   فننان  مننان وحيننث إننن  متننى    

  . أساس   بما يتعّين مع  رفض  
 فلهذر األسباا

الطناعنين   وإلنزام حكم  المحكمة بقبو  الطعنن شنكاًل   ورفضن  موضنوعًا        
 . المصاريذ 

 المستشار                      المستشار شار                        المست     
 ي ــافـودي الحـمد القمـمح       ى     ـسوـر مـد بشيـأحم               روفـعد مـرج أحمــف

 رئيس الدائرة       
 

  ةرـدائـل الـمسج   المستشار                              المستشار                          
 
 قادر ـبد الـح عـس صالـأن            يـانـزيـد الـر سعـبشي            زي ـبلعـمر الـمة عـنعي

 

 


