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حممكة الزاوية الابتدائية  -ادلائرة املدنية اللكية الرابعة
نسخة محررة من الحكم .منشورة على الموقع الشخصي للقاضيwww.dirbal.ly :

[القاعدة]
[اختصا المحكمااا الئية ااا اسااتائ ة با ي تصااح أ ات تي ا يا ا اات تااوا ا اديااتا الم ااا
المتولقا ب دسم يمت الى كل تي ا تتصاح أ عتولاا ب دسام ادت ات اللقا  ،تهااا يمامل افا يا لقا
ُ
تان لم ُيائ عل ها ي ي ا م عال المولاتن ان المقصات بتي ا الما ُ ت ا ُيل غ ا باو تايُلاو عحلاو ،اعا
تصااح أ الما ُ ،يموئا اطالااا خالحااو تالااُيو تتو يلااو بح اال يااتم الااى الصااتا م التصااح أ عماال
اتسع عل عئ التي ي مملو كم يممل كل ياف ات اف يا ات تو يل بقص ادلُحم تصح أ اللق
يماامل اساات ا لقا بلقا اا ةم ،تيماامل تو يلااو ب خا تي ا عل ااو ،كما يماامل افا يا لقا دساام
يفتق ال و].
ابجللسة املنعقدة علنا بتاريخ 12 :مجادى اآلخرة 1439هـ .املوافق2018 -2 -28 :م
برائسة د .عيـاد علي درابل القاضي ،وحضور  ...كاتب اجللسة ،
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
ابلسجل العام حتت رقم 2018/... :مدين كلي الزاوية ،املرفوعة من:
يف الدعوى املقيّدة
ّ

،... .5 - ،... .1

ض ــد
 .1وزير الداخلية بصفته،
 .2رئيس مصلحة األحوال املدنية بصفته،
 .3مدير مكتب السجل املدين صرمان بصفته،
ويعلنون عن طريق إدارة القضااي الزاوية،
 .4وكيل النائب العام بنيابة الزاوية الكلية.
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف اختصام املدعني للمدعى عليهم بصحيفة أُعلنت إليهم وفق القانون،
شارحني هلا مبا فحواه أهنم اتتصدروا شهادا ابلوع العاللي من متت السجل املدين بصرمان
فوجدوا أهنا مل تذيّل أمساءهم بلقبهم الصحيح وهو " ،"...فاجتهوا إىل املدعى عليه الثالث طالبني
إعافة هذا اللق فرفض .اعطرهم ذلك إىل نشر اللق الصحيح يف ثالثة أعداد من صحيفة
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الرأي ،مث رف دعوى قضالية أمام احملتمة اجلزلية أعطيت رقم  2016/...مدين صرمان .قضت
هذه احملتمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى مسببة حتمها ابحنصار اختصاصها يف تعديل
وتصحيح األخطاء اليت تق يف تجال األحوال املدنية ،وأبن إعافة لق ال يدخل عمن
ذلك .دفعهم هذا احلتم إىل رف الدعوى املاثلة طالبني احلتم علي املدعى عليهم إبعافة لقبهم
الصحيح " "...لسد النقص الوارد يف بياان السجل املدين بدل القيد الراهن ،م إلزامهم
ابملصاريف واألتعاب ومشول احلتم ابلنفاذ املعجل.
أمام هذه احملتمة ،حضر عن املدعني حماميهم  ،...وحضر عن املدعى عليهم من األول إىل
الثالث احملامية  ...عضو إدارة القضااي ،فيما مل حيضر املدعى عليه الراب رغم صحة إعالنه .طل
دفاع املدعني إىل احملتمة عم ملف احلتم اجلزلي املشار إليه ،فاتتجابت احملتمة ومت الضم .دف
عضو إدارة القضااي بعدم اختصاص احملتمة نوعيا بنظر الدعوى اتتنادا إىل قانون األحوال املدنية
على حد قوله .رفض دفاع املدعني الدف متتفيا مبجرد القول أبن هذه احملتمة خمتصة بنظر
الدعوى.
حجز احملتمة الدعوى للحتم يف آخر جلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
بعد مساع املرافعة الشفوية ومطالعة األوراق ،أصدر احملتمةُ احلتم التالية أتبابه ومنطوقه:
حيث مت نظر الدعوى على النحـو املبـني مبحضـر اجللسـة ،وفيهـا حضـر عـن كـل مـن املـدعني،
وعن كل من املدعى عليهم من األول إىل الثالث دفاعـه املـذكور ،فيمـا مل حيضـر املـدعى عليـه الرابـ
رغ ــم ص ــحة إعالن ــه ،إذا فـ ـاحلتم الص ــادر فيه ــا يت ــون حض ــوراي ابلنس ــبة للحاع ـرين ،وغيابي ــا هل ــذا
األخري ،وذلك عمال ابملادتني  92و 103من قانون املرافعا  .وم هذا غفلت احملتمة عن إيراد
متييز الغيابية بشأن املدعى عليه الرابـ يف منطـوق حتمهـا .وهلـذا فهـي تشـري إىل أن لـي ملثـل هـذا
اإلغفال أن ينال من تالمة احلتـم ،وذلـك وفـق املسـتقر عليـه يف قضـاء احملتمـة العليـا فمـا إثبـا
هذا التمييز ابلبيان اجلوهري الذي يعي ختل ُفه احلتم ،ولذا فإن العربة فيما إذا كـان احلتـم الصـادر
حضوراي أو غيابيا إمنا هي حبقيقة الواق .
وحيـث إن نظــر الــدعوى يســتلزم بــداءة حتقــق احملتمـة مــن اختصاصــها نوعيــا بــه حبســبان هــذا
االختصاص مسألة أولية جيـ الوقـو عليهـا قبـل ولـومل املوعـوع .وحيـث إنـه يبـني مـن نـص املـادة
 46م ــن الق ــانون  36لس ــنة  1968يف ش ــأن األح ـ ـوال املدني ــة أن اجله ــة امل تص ــة إبج ـ ـراء "أي
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تصحيح أو تغيري يف قيود واقعـا األحـوال املدنيـة املتعلقـة ابالتـم واتريـخ املـيالد ومتانـه  "...هـي
احملتمة اجلزلية املدنية اليت يق يف دالرة اختصاصها املتت املسجلة فيه تلك الواقعا  .وحيث إن
املقــرر مبقتضــى املــادة  38مــن القــانون املــدين أن املقصــود ابتــم الواحــد مــن النــال هــو ذاك الــذي
يشـمل امسـه األول ولقبـه .وحيــث إن الــدعوى املاثلــة تتعلـق بتصــحيح أمسـاء املــدعني بتـذييلها بلقـ
" ،"...وذلك تدا ،حسـ الـدعوى ،للـنقص احلاصـل يف بيـاان السـجل املـدين ،لـذلك فـإن هـذا
التص ــحيح ،ابعتب ــاره متعلق ــا ابللق ـ  ،ي ــدخل يف االختص ــاص االت ــتثنالي للمحتم ــة اجلزلي ــة ال يف
اختصاص هذه احملتمة ،وهو ما يتعني معه القضاء بعدم االختصاص.
وال يغــري مــن منتهــى احملتمــة هــذا مــا اتتشــهد بــه احلتــم اجلزلــي بعــدم االختصــاص مــن حتــم
احملتمة العليا يف الطعن املـدين  497لسـنة  47ق والـذي قضـت فيـه أبنـه "ملـا كـان مقتضـى املـادة
 38مـن القــانون املــدين أن للشـ ص امســا ولقبــا مهــا وحــدة واحــدة ال تتجـزأ وال تــن فصــل االتــم
عــن اللق ـ  ،فــإن مقتضــى ذلــك أن اختصــاص احملتمــة اجلزليــة [وفقــا لقــانون األح ـوال املدنيــة] يف
إجراء التغيري يف الواقعة ابالتم تد إىل اللق وال يتجاوز ذلك إىل اتم األب واجلد ".فهذا حتـم
منقط الصلة متاما ابملسألة املطروحة إذ هو يف لفظه وفحواه متعلق مبنازعة بشأن مدى اختصـاص
القضاء اجلزلي بتعديل اتم األب واجلد ،وهو تعديل مغـاير للتعـديل املـراد يف هـذه الـدعوى .بـل إن
هذا احلتم يساند رأي هذه احملتمة أبن مفهوم لفظ "االتم" يف نص املادة  46هـو ذاك املبـني يف
ن ــص امل ــادة  38م ــن الق ــانون امل ــدين ،أي يش ــمل االت ــم األول واللق ـ كوح ــدة واح ــدة ال تتج ـزأ.
وابلتــاف فــإن اختصــاص احملتمــة اجلزليــة تــد إىل كــل تغيـري وتصــحيح ومــن أي نــوع كــان مــادام أنــه
متعلق ابالتم األول أو اللق .
ـدم الــنص يف املــادة  46علــى مشــول اختصــاص احملتمــة
كمــا ال يغــري مــن املنتهــى املتقــدم عـ ُ
اجلزلية الدعاوى املتعلقة إبعافة لق  ،واالقتصار على ما تعلـق منهـا ابلتغيـري والتصـحيح .ذلـك أنـه
تبديل غريه به وإحاللُه حمله ،أما تصحيح الشيء ،فمعناه إزالة
من املعلوم أن املقصود بتغيري الشيء ُ
خطئه وإصالحه وتعديله حبيث يتم رده إىل الصواب .أي أن التصحيح عمل أوت من جمرد التغيري
فيشــمله كمــا يشــمل كــل حــذ أو إعــافة أو تعــديل ،وذلــك كلــه بقصــد اإلصــال  .وعليــه ،فــإن
تصـحيح اللقـ يف تــياق نــص املــادة يشــمل اتــتبدال لقـ بلقـ قــالم خمتلــف عنــه كليــا ،ويشــمل
أيضا تعديله إبدخال تغيري عليه ،كما يشمل إعافة لق التم يفتقـر إليـه إذ مـا كـل هـذه األمنـا
من التصوي إال مـن مصـداق تصـحيح االتـم املنصـوص عليـه يف هـذه املـادة .وحيـث إن املطلـوب
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يف الــدعوى املاثلــة إعــافةُ لق ـ مل يتـن واردا أصــال ،إذا فهــو مــن قبيــل طل ـ التصــحيح لالتــم يف
جزلــه املتعلــق ابللق ـ  ،وهــو ابلتــاف مــا يــدخل يف االختصــاص النــوعي للمحتمــة اجلزليــة ال هــذه
احملتمة.
وحيــث إن احلتــم بعــدم االختصــاص بنظــر الــدعوى حتــم منــه لل صــومة ،فــإن احملتمــة تقــف
عنده فال تصري إىل املوعوع.
وحيــث إنــه عــن املصــاريف ،فــإن احملتمــة تلــزم املــدعني هبــا خلسـراهنم الــدعوى اتــتنادا للمــادتني
 281و 282من قانون املرافعا .
هلذه األتباب
حتمــت احملتمــة حضــوراي ،بعــدم اختصاصـها نوعيــا بنظــر الــدعوى ،وإبل ـزام رافعيهــا ابملصــاريف.

[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت السباب في2018-3-21 :م
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