المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجـلـسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحــد  6جـمـاد اآلخـر  41 83هــ
الـمــوافق  7142 . 8. 5م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحــمــد بـشـيـر بــن مـوسـى  " .رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بــشـيــر ســعــد الــزيـانـي  ،مـصطـفى امـحـمـد المحلس ،
فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعد  ،عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي.
وبـحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ  :امـحـمـد الـفـيـتـوري عـمــر .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  61 / 483ق
المـقـدم مـن :
()..
يمثله المحامي  /محمد الكوني
ضــد -:
4ــ (7 )...ـ ()..
يمثل المحامي  /عبد الباري تربل المطعون ضدها األولى
عن الحكم الصادر من محـكمة استئناف الزاوية بـتـاريخ  7113 . 47 .84م فـي االسـتـئـنـاف
رقم  2 / 555ق .
بعددددد ا طددددالو علددددى األوراق  ،وتددددالوة تقريددددر التل دددديي  ،وسددددماو المرافعددددة الشددددفوية ،
ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقدددددـامط المطعدددددون ضددددددها األولدددددى الددددددعو رقدددددم  4555 / 345أمدددددام محكمدددددة
الزاويدددة االبتدائيدددة علدددى الطددداعن والمطعدددون ضددددن الثددداني قالدددط بياندددا لهدددا  ،نن نصدددديبا
علدددى الشددديوو ( وهددددو سدددهم واحدددد مددددن خمسدددة أسددددهم ) آل نليهدددا ـدددـ مددددع أخويهدددا المدددددعى
عليهمدددا ــدددـ فدددي تر دددة والددددها المتمثلدددة فدددي مزرعدددة مسددداحتها ال دددة هكتدددارات ددديد عليهدددا
مسددداحتها  1111م ، 7نضدددافة نلدددى مبلد د مدددالي
مندددزالن  ،ومند دزل آخدددر علدددى قطعدددة أر
قدددددرن أحددددد عشددددر ألفددددا وأربعمائددددة دينددددار  ،وآخددددر قدددددرن خمسددددمائة دوالر فددددي حسددددابه
بمصدددرف الجمهوريدددة  ،وسددديارة نيسدددان 41طدددن  ،ومحدددر جديدددد لسددديارة ندددوو بيجدددو ،
وحصدددددادن ندددددوو نيطدددددالي  ،وجهدددددا مرئدددددي و الجدددددة  ،وأن المدددددذ ورين قامدددددا بقسدددددمة
المندددزلين الموجدددودين فدددي المزرعدددة فيمدددا بينهمدددا متجددداهلين نصددديبها  ،وخلصدددط نلدددى طلدد
ندددددي خبيددددر لحصددددر التر ددددة وتصددددفيتها وفقددددـا للفريضـددددـة الشرعيـددددـة فقضددددط المحكمـددددـة
باعتمـددـاد تقريـدددـر ال بدددرة رقدددم  7116 / 412وتجن يدد نصددي المدعيدددة وفدددق مدددا جدددا بددده
وقضدددط محكمدددة اسدددتئن اف الزاويدددة فدددي االسدددتئناف المرفدددوو مدددن المحكدددوم عليددده ( الطددداعن)
بتعدددديل الحكدددم المسدددت نض فيمدددا قضدددى بددده مدددن تجنيددد نصدددي المدعيدددـة  ،وباعتمدددـاد ذات
تقريــر ال برة المذ ور .
( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
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ا جرا ات
صدددددددر هددددددذا الحكددددددم بتدددددداريخ  ، 7113 .47 .84وأعلددددددن بتدددددداريخ 7147 . 41 .42
وقددددرر محددددامي الطدددـ اعن الطعددددن فيدددده بددددالنقض لددددد قلددددم تدددداي المحكمـددددـة العليددددا بتـددددـاريخ
 ، 7147 .44 .71مسدددددا الرسدددم ومودعدددا الكفالدددة والو الدددة  ،ومدددذ رة ب سدددباي الطعدددن ،
وبتددداريخ  7147 .47 .1أودو حافظددددة مسددددتندات مدددن بددددين مشددددتمالتها صدددورة مددددن الحكددددم
المطعدددون فيددده  ،ومدددن الحكدددم االبتددددائي  ،ومدددذ رة دددارحة  ،وأصدددل ورقدددة نعدددالن الطعدددن
معلنددددددة نلددددددى المطعدددددددون ضدددددددهما فددددددي  ، 7147 .44 . 72 ، 76وبتددددددداريخ 47 . 78
 7147.أودو محددددامي المطعددددون ضدددددها األولددددى مددددذ رة بدفاعدددده مشددددفوعة بسددددند و التدددده
عنهددددا  ،وأودو محددددامي الطدددداعن بتدددداريخ  7148. 4. 41مددددذ رة رادة  ،وأودعددددط نيابددددة
الددنقض مددذ رة انتهددط فيهددا نلددى الددرأي بددنقض الحكددم المطعددون فيدده مددع ا حالددة  ،وقددررت
دائدددرة فحدددي الطعدددون نحالدددة الطعدددن نلدددى الددددائرة الم تصدددة  ،وفدددي الجلسدددة المحدددددة لنظدددرن
أصرت النيابة على رأيها .
األسباي
حيث نن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا  ،فهو مقبول كالً .
وح يددث نن حاصددل مددن بددين مددا ينعددى بدده الطدداعن علددى الحكددم المطعددون فيدده م الفددة القددانون
 ،والقصددددور فددددي التسددددبي  ،ذلددددر أن المحكمددددة مصدددددرته قضددددط بت ييددددد مددددا انتهددددط نليدددده
محكمدددة أول درجدددة مدددن نددددي خبيدددر لتصدددفية التر دددة قبدددل أن تتحقدددق مدددن ملكيدددة المدددور
لجميدددع األعيدددان المطالد د بتصفيتدددـها  ،ذ لدددر أن الطددداعن قددددم للمحكمـدددـة مدددا يددددعم ملكيتـدددـه
لشددددطر العقددددار األول ( المزرعددددة التددددي بهددددا منددددزالن ) وملكيددددة ددددقيقه لشددددطرها اآلخددددر
بموجددد تصدددرف لهمدددا مدددن المدددور حدددال حياتددده  ،و دددذلر ملكيتددده للشددداحنة  ،مدددا أرفدددق
للمحكمدددة شدددض حسددداي للمدددور بمصدددرف الجمهوريدددة ـدددـ بعدددد وفاتددده ـدددـ يفيدددد أن رصددديدن
هددددو تسددددعة آالف و ال مائددددة وسددددتة وتسددددعين دينددددارا وسددددتمائة وخمسددددة وسددددتين درهمددددا ،
دون أن يحتدددوي الكشدددض علدددى عملدددة أجنبيدددة  ،وهدددو مدددا يشدددكل منا عدددة جديدددة فدددي أعيدددان
التر ددة ـددـ نذ ال نر نال فمددا يملكدده المددور وتددوفي عندده وهددو فددي ملكدده ـددـ األمددر الددذي ددان
يتعددين معدده علددى محكمتددي الموضددوو التصدددي للفصددل فددي هددذن المنا عددة  ،ولدديس اعتمدداد
تقريدددر ال بدددرة المتضدددمن تصدددفية امدددل أعيدددان التر دددة  ،والدددذي لدددم يتقيدددد فيددده حتدددى بدددالحكم
التمهيددددي الدددذي طلددد منددده حصدددر التر دددة فقدددم  ،وتو يدددع التدددي ليسدددط محدددل ندددزاو بدددين
الور ددة وا بقددا علددى التددي هددي محددل نددزاو ب يددنهم  ،بمددا يجعددل الحكددم معيبددا  ،مسددتوج
النقض .
وحيدددث نن هدددذا النعدددي سدددديد  ،ذلدددر أن قضدددا هدددذن المحكمدددة قدددد اسدددتقر علدددى أنددده يجددد
لسدددالمة الحكدددم أن يواجددده سدددند دددل خصدددم فيمدددا يدعيددده أو يددددفع بددده  ،وأن يفصدددح عدددن رأي
المحكمدددة فدددي قبدددول السدددند أو رفضددده  ،وأن يدددورد تسدددبيبًا صدددحيحا و افيد دًا لدددذلر  ،فدددلن لدددم
يفعل ان قاصر البيان متعين النقض .
ونذ دددان يبدددين مددددن وقدددائع الحكدددم المطعددددون فيددده أنددده أورد فيهددددا طلبدددا للطددداعن باسددددتبعاد
المنددزل و الشدداحنة ال اصددين بدده مددن وعددا التر ددة و ددذلر المزرعددة المملو ددة لدده وألخيدده (
المسدددت نض ضددددن الثددداني ) ،و يبدددين مدددن حافظدددة مسدددتنداته المودعدددة بملدددض الطعدددن والم دددر
عليهدددا مدددن الموخدددض الم دددتي بمطابقتهدددا ألصدددلها ـدددـ وأنهدددا اندددط ضدددمن مفدددردات الددددعو
المعروضدددة علدددى تلدددر المحكمدددة  ،ومحكمدددة أول درجدددة  -أن مدددن بدددين مدددا احتدددوت عليددده
صدددورة مدددن عقدددد دددرائه ددداحنة ومدددن تيد د تسدددجيلها باسدددمه  ،وأخدددر لشدددهادة عقاريدددة
بملكيتددده أر فضدددا معددددة للبندددا  ،وعقدددد قدددر مضدددمون برهنهدددا  ،ومسدددتندات نداريدددة
بشد د ن طلد د تحقيدددق ملكيدددة قطعدددة أر مسددداحتها هكتدددار ونصدددض الهكتدددار  ،وصدددورة مدددن
محضدددر جلسدددة  7115 / 6 / 76المتضدددمن قدددرار محكمدددة أول درجدددة بنددددي خبيدددر لحصدددر
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أعيدددان التر دددة وبيدددان أعيانهدددا وديونهدددا وتو يدددع مدددا هدددو لددديس محدددل ندددزاو بدددين الور دددة ..
وا بقا على الممتلكات التي هي محل نزاو بينهم .
ولمدددا دددان يبدددين مدددن مددددونات الحكدددم المطعدددون فيددده أنددده أورد تبريدددرا لقضدددائه بت ييدددد الحكدددم
االبتددددائي قولددده ((  ..نن أسدددباي االسدددتئناف جميعدددا لددديس فدددي محلهدددا ولدددم تند دل مدددن الحكدددم
المسدددت نض بشدددي  ،حيدددث افدددة المسدددتندات المقدمدددة مدددن المسدددت نض اندددط فدددي يدددر محلهدددا ،
وال تقطدددددع ب نهدددددا افدددددة وعدددددا التر دددددة أو المطلدددددوي اسدددددتبعادها هدددددي ت صددددده وال ت دددددي
المددور  ،وبالتددالي فددلن حكددم محكمددة البدايددة قددد جددا فددي محلدده  ..خاصددة أن أسددبابه سددائ ة
ومقبولددة  ،وتدد دي نلددى النتيجددة التددي انتهددى نليهددا  ،ومددن ددم تجعددل أسددبابه مكملددة ألسددباي
هذا الحكم )) .
و يبدددين مدددن مددددونات الحكدددم االبتددددائي أنددده أورد تبريدددرا لقضدددائه قولددده (( والمحكمدددة وهدددي
بصددددد تكدددوين عقيددددتها فدددي الددددعو تبدددين لهدددا بدد ن دعدددو المدعيدددة قائمدددة علدددى أسدددا مدددن
الواقدددع والقدددانون اسدددتنادا نلدددى مدددا قدمتددده مدددن مسدددتندات تثبدددط دعواهدددا  ،ونلدددى مدددا ورد فدددي
تقريدددر ال بدددرة المرفدددق  ،والدددذي أ بدددط فيددده بد د ن نصددديبها فدددي المزرعدددة سدددتة آالف ومائتدددان
وسددبعة وسددبعون متددرا مربعددا وألددض ومائددة وا نددان متددرا مربعددا نصدديبها فددي قطعددة األر
 ،ومبلدددد خمسددددة آالف وخمسددددمائة وأربعددددة وسددددبعين دينددددارا نصدددديبها مددددن مددددن المر بددددة
والمندددددزلين والمعددددددات واآلالت والمبلددد د المسدددددحوي مدددددن المصدددددرف والعملدددددة األجنبيدددددة ،
والمحكمة تطمئن نلى ما جا في هذا التقدير وتجعله سندًا مكمالً لحكمها )) .
ونذ ددان ذلددر  ،فلندده ني ددان وجدده الددرأي فيمددا وجدده لل بيددر مددن مطدداعن بشدد ن عدددم تقيدددن
بددالحكم التمهيدددي  ،فلندده ولمددا ددان يبددين مددن تقريددر ال بيددر المرفددق  -الددذي اعتمدتدده محكمددة
أول درجددددة ـدد د ـ أندددده أورد فددددي نتيجددددة تقريددددرن قولدددده (( بعددددد عدددددة يددددارات ميدانيددددة لمواقددددع
وممتلكدددات المرحدددوم ( ، )..وحضدددور جميدددع األطدددراف ذات العالقدددة ونتيجدددة لعددددم نمكانيدددة
ن بدددات ملكيدددة العقدددارات واألصدددول األخدددر محدددل الد ددعو  ،رأيدددط أن يكدددون تو يدددع مدددا
هدددو مددددون فدددي الجددددول المرفدددق صدددحيحا حسد د الفريضدددة الشدددرعية  ،حيدددث دددان نصدددي
المدعيددة دداآلتي  :ـدد  . )) ...ولمددا ددان هددذا الددذي أوردن ال بيددر ال يقطددع بدد ن جميددع أعيددان
التر دددة تعدددود لملكيدددة المدددور  ،بمدددا يجعدددل اسدددتناد الحكدددم عليددده مبنيدددا علدددى مجدددرد الشدددر
والت مدددين  ،ممدددا يشدددكل م الفدددة لقاعددددة أن األحكدددام يجدد أن تبندددى علدددى الجدددزم و اليقدددين ،
ال علددى الشددر والت مددين  ،ممددا بصددمه بعيدد القصددور  ،ونذ أيدددن فددي ذلددر الحكددم المطعددون
فيدده ألسددبابه  ،ولددم يتضددمن مددا أضددافه فددي أسددبابه تدددار ا مندده لمددا اعتددر ذلددر الحكددم مددن
عيدد  ،فلنددده يكدددون -هدددو اآلخدددر ـدددـ معيبدددا بعيبددده  ،بمدددا تتعدددين معددده نقضددده دون حاجدددة نلدددى
مناقشة باقي أسباي الطعن .
فلهذن األسباي
حكمدد دط المحكمددددة بقبددددول الطعددددن ددددكالً  ،ونقددددض الحكددددم المطعددددون فيدددده  ،ونحالددددة
القضددددية نلددددى محكمددددة اسددددتئناف الزاويددددة للفصددددل فيهددددا مجدددددداً مددددن هيئددددة أخددددر  ،ونلددددزام
المطعون ضدها األولى المصاريض .
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