حممكة الزاوية الابتدائية  -ادلائرة املدنية اللكية الرابعة
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[القاعدة]
[تحقق المحكمة من صفة الخصم في الدعوى ال يتوقف على اثارة خصمه او على موقفه منها؛
اذا اقامت المدعية دعواها بصفتين اثنتين :بصفتها الشخصية؛ وبصفتها وكيلة عن اوالدها ،وجب
التحقق من ثبوت الصفتين؛ في اثبات صفتها كوكيلة ،ال تجزا المحكمة في اثبات الوكالة وفي تقرير
ك فايتها بمجرد االشارة الى رقم توكيل وتاريخه؛ الثبات صفتها الشخصية ،عليها ،اذا لم تكن المصلحة
ظاهرة ،البرهنة على ان الحكم بمطلوبها سيعود عليها بمنفعة ،او سيكون في وسعه القانوني ان يضيف
لها ً
حقا ،او ان يخلصها من التزام ،او انه سيدفع عنها ضر ًرا؛ لتتحقق صفتها كاحد خلف المشتري في
العقد موضوع الدعوى ،عليها ان تثبت واقعة وفاة المشتري وانحصار ارثه في خلف هي منهم.
عدم قبول الدعوى االصلية لعدم ثبوت صفة المدعية فيها ،ال يسقط حق المتدخلة في نظر
المحكمة تدخلها اال في شان من قررت المحكمة عدم صفته في الدعوى.
يلزم لقبول تدخل المتدخلةً ،
وفقا للمادة  142مرافعات ،ا ُ
ثبات مصلحتها من التدخل،
وا ُ
ثبات ارتباطه بالدعوى االصلية؛ اذا تخلف اي من الشرطين او كالهما ،امتنع على المحكمة فحص
موضوعه].
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدان حممد النيب الكرمي وعلى آله
وصحبه،
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 1 :مجادى الثانية 1440هـ .املوافق2019 -2 -6 :م،
برائسة القاضي د .عي ـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
ابلسجل العام حتت رقم 2018-... :مدين كلي الزاوية ،املرفوعة
يف الدعوى املقيّدة
ّ
من ،... :وذلك عن نفسها وبصفتها وكيلة أوالدها من ،... :...
ض ــد
....
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف اختصام املدعية عن نفسها وبصفتها للمدعى عليه بصحيفة أعلنت
إليه وفقاً للقانون .شرحت دعواها مبا فحواه أن مورثها  ...كان اشرتى يف حياته من املدعى عليه
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أرضاً مبحلة  ،...مساحتها 100م ،2مقاماً عليها منزل من طابقني ،وذلك خبمسني ألف دينار.
حدود األرض :من الشمال... ،؛ من اجلنوب... ،؛ من الشرق... ،؛ من الغرب .... ،مت ذلك
مبوجب عقد أبرم أمام حمرر العقود يف  ،2001-...-...ودفع املشرتي الثمن .وحيث إن العقد
شريعة املتعاقدين ،فإن املدعية تقيم هذه الدعوى استناداً إىل نص املادة  420من القانون املدين،
وإىل ما قررته احملكمة العليا يف النعن املدين 16-40ق ،طالبة احلكم بصحة عقد البيع ونفاذه،
وبتسليم العقار هلا خالياً من الشواغل واألشخاص ،مع إلزام املدعى عليه ابملصاريف ،ومشول
احلكم ابلنفاذ املعجل وبال كفالة.
بدأت احملكمة نظر الدعوى جبلسة  ،2018-3-7وأمامها حضرت املدعية عن
نفسها وبصفتها ،وحضر حمامون مفوضون من وكيلها احملامي  ،...ومل حيضر املدعى عليه رغم
إعالنه .قدم دفاع املدعية مستندها يف الدعوى ،فكان صورة ضوئية لعقد البيع موضوعها.
جبلسة  ،2018-5-30تدخل يف الدعوى:
،...
ضد
 ،... -1املدعية ،وذلك عن نفسها وبصفتها؛
 ،... -2املدعى عليه.
تدخلت املذكورة بصحيفة أعلنت إىل خصميها .شرحت تدخلها مبا مالكه أن املتدخل
ضده الثاين ،ابع يف  ... 2001-...-...األرض املميزة حبرف (أ) موضوع ملف التصديق
العقاري رقم /...ت ،خرينة ،... :ختنيط .... :تقع األرض ابلزاوية ،حملة  ،...وتبلغ مساحتها
136م .2حدودها :من الشمال... ،؛ من اجلنوب... ،؛ من الشرق... ،؛ من الغرب.... ،
انتقلت ملكية األرض ابلتسجيل يف السجل العقاري ،واستخرجت املشرتية ،... ،شهاد ًة عقارية
ابمللكية رقمها/... :ت .يف  ،2003-...-...وهبت هذه األخرية األرض للمتدخلة ،وجرى
تسجيل العقد ابلسجل العقاري ،فصارت املالكة ومبوجب شهادة عقارية.
وفقاً للصحيفة ،تدخلت املتدخلة يف هذه الدعوى استناداً إىل نص املادة  142من
قانون املرافعات .فقد علمت أبن موضوعها طلب صحة ونفاذ عقد بيع حمله األرض املشار إليها
 2من 6

 2018-...م .ك .الزاوية
القاضي

نسخة محررة من الحكم .منشورة على الموقع الشخصي لمصدرهwww.dirbal.ly :

واململوكة هلا ،وابلتايل فإن من مصلحتها القضاء إببنال هذا العقد وبعدم سراينه يف مواجهتها .إذ
هو خمالف للقانون من وجهني :الواحد ،أن املتدخلة هي املالكة لألرض موضوعه مبوجب شهادة
عقارية قنعية؛ الثاين ،أن حمرر العقود أبرم العقد دون تقدمي البائع لسند ملكيته ،ما خيالف قانون
حمرري العقود  2لسنة  1993والئحته التنفيذية .لذلك كله ،فإن املتدخلة تنتهي إىل طلب
احلكم هلا ابآليت:
أوالً :قبول التدخل شكالً؛
اثنياً :عدم سراين عقد البيع يف حقها فيما يتعلق أبرضها موضوع كراسة التصديق
املشار إليها؛
اثلثاً :ثبوت ملكية املتدخلة للعقار موضوع الدعوى واملبني احلدود ابلشهادة العقارية؛
رابعاً :رفض دعوى املدعية عن نفسها وبصفتها ،وإلزامها ابملصاريف؛
خامساً :إلزام املتدخل ضدمها ابملصاريف واألتعاب.
أمام احملكمة ،حضر عن املتدخلة حماميها األستاذ  ،...وعن املتدخل ضدها األوىل
(املدعية) دفاعها ،ومل حيضر املتدخل ضده الثاين (املدعى عليه) رغم إعالنه بصحيفة التدخل.
قدم حمامي املتدخلة حافظة مستندات ضمت :شهادة عقارية مؤرخة يف  2017-...-...مبلكية
املتدخلة قنعة األرض املوصوفة يف صحيفة التدخل؛ صورة ضوئية لشهادة أخرى مؤرخة يف -...
 2002-...مبلكية الواهبة  ...األرض ذاهتا؛ صورة ضوئية لعقد هبة رمسي مؤرخ يف -...-...
 ،2003هتب فيه  ...للمتدخلة األرض ذاهتا؛ صورة ضوئية لعقد بيع رمسي مؤرخ يف -12-20
 ،2001تشرتي مبوجبه الواهبة  ...األرض ذاهتا من  ....متسك الدفاع مبا قدم ،وطلب حجز
الدعوى للحكم.
منحت احملكمة املدعية آجاالً لتقدمي دفاعها لكنها مل تفعل ،وهذا ما محلها على
االلتفات عن طلب دفاعها اجلديد إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن أقفلت ابهبا.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملننوق.
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األسباب
احلمد هلل الذي ق ّدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءه ليبتلي
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َّ
يف احلالتني شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد اجتهدت يف فحص الدعوى استهدافاً للفصل
فيها ابحلق والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف
ٍ
وإمعان
ما قضت به بشأهنا .وهو قضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ومنالعة أوراق الدعوى
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمننوقه.
يف النظر يف ّ

حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن املدعية
دفاعها ،وعن املتدخلة دفاعها ،ومل حيضر املدعى عليه (املتدخل ضده الثاين) رغم إعالنه ابلدعوى
األصلية وابلتدخل .وإذاً فاحلكم الصادر يف الدعوى يكون حضورايً ابلنسبة للحاضرين وغيابياً
للغائب عمالً ابملواد  92و 102و 103من قانون املرافعات.

وحيث إن أوراق الدعوى تضم دعوى أصلية وتدخالً ،لذا فإن احملكمة تفصل فيهما
تباعاً ،مبتدئة ابألصلية فالتدخل على النحو التايل:
وحيث إنه عن الدعوى األصلية ،فإن احملكمة تستهل نظرها بفحص صفات اخلصوم،
مبتدئة من تلقاء نفسها بصفة املدعية فيها من غري حسبان ملوقف خصميها من ذلك .وحيث
إهنا تقيم الدعوى بصفتني اثنتني :بصفتها الشخصية؛ وبصفتها وكيلة عن أوالدها املذكورين يف
صحيفة الدعوى .وحيث إنه عن صفتها األخرية ،فهي غري اثبتة .ذلك أهنا مل تقدم ما يدلل على
قيام الوكالة على الرغم من انفساح اجملال أمامها جلسات عديدة .وحيث إن ثبوت صفة اخلصم
يف متثيل من يقول بنيابته عنه يف الدعوى شرط لقبوهلا .لذلك ،فإن احملكمة حتكم بعد قبول دعوى
املدعية بصفتها لعدم إثباهتا حقها يف النيابة عمن تقول بتوكيلهم هلا .وال يسعفها يف ذلك جمرد
اإلشارة إىل توكيل بتارخيه وبرقم مميز؛ إذ ال جيزئ هذا يف لزوم حتقق احملكمة من سالمة التوكيل
وموضوعه وحدوده.
وحيث إنه عن صفتها الشخصية ،فعليها لتحققها ،أن تربهن ،كما تقرر احملكمة العليا
يف النعنني املدنيني19-13 :ق و22-7ق ،على أن هلا مصلحة شخصية مباشرة يف الدعوى،
أي مصلحة قائمة يقرها القانون ،وفقاً ملا تنص عليه املادة الرابعة من قانون املرافعات .وحيث إهنا
ليست طرفاً يف العقد موضوع الدعوى ،وال تبدو هلا مصلحة ظاهرة فيها ،ومل تبني كيف ميكن
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للحكم هلا مبنلوهبا أن يعود عليها مبنفعة ،أو أن يكون يف وسعه القانوين أن يضيف هلا حقاً ،أو
أن خيلصها من التزام ،أو يدفع عنها ضرراً .ابلتايل ،فإهنا تكون قد قصرت يف إثبات صفتها
الشخصية يف الدعوى مبا يوجب احلكم بعدم قبوهلا من هذه الناحية أيضاً.
وال ينال من هذا املنتهى يف شيء قوهلا أبهنا وارث للمشرتي يف العقد موضوع الدعوى.
ذلك أنه ولئن كان املقرر قانوانً بنص املادة  145من القانون املدين أن أاثر العقد تنصرف إىل
اخللف العام ،إال أنه يظل عليها أن تثبت أهنا من هذا اخللف إبثبات واقعة وفاة املشرتي واحنصار
إرثه يف خلف هي منهم ،وهو ما مل تفعله.
وحيث إن احملكمة انتهت إىل ذلك ،فإهنا تقف يف نظرها الدعوى عند هذا احلد ،فال
تواصل إىل ما فضل من موضوعها ،المتناع ذلك بنبيعة احلكم.
وحيث إنه عن التدخل ،فإنه وإن كانت احملكمة قد انتهت إىل عدم قبول الدعوى
األصلية لعدم ثبوت صفة املدعية فيها ،وكانت هذه الدعوى هي مثار التدخل أساساً ومربره ،إال
أن هذا ال حيد من حق احملكمة يف نظر التدخل إال يف شأن املدعية (املتدخل ضدها األوىل).
فهي وحدها من قررت احملكمة عدم صفتها فيها ،ما الزمه تقرير عدم صفتها يف التدخل أيضاً
ولألسباب ذاهتا .وعلى هذا فإن طريف التدخل الفاضلني مها املتدخلة واملتدخل ضده الثاين
(املدعى عليه يف الدعوى األصلية) .وهذا كاف لوجوب نظره.
وحيث إن احملكمة يف ذلك تبادر ابلتحقق من شروط قبول التدخل املقررة قانوانً.
وحيث إن هذا حمكوم بنص املادة  142من قانون املرافعات املعنونة بـ (انضمام صاحب
املصلحة) .وحيث إهنا تنص على أن "لكل شخص احلق يف التدخل يف الدعوى ضد مجيع
اخلصوم أو بعضهم ،وذلك للمنالبة حبق يتعلق مبوضوع الدعوى أو ابلسند املقدم فيها ".لذلك،
يلزم لقبول تدخل املتدخلة إثبات مصلحتها من هذا التدخل ،وإثبات ارتباطه ابلدعوى األصلية.
وحيث إن احملكمة وهي تستقري مفردات الدعوى يف جمملها وتفصيلها ،يضح هلا أن هذين
الشرطني كليهما ليسا متحققني .فاملتدخلة تقيم تدخلها على دعوى أن األرض حمل العقد
موضوع الدعوى األصلية مملوكة هلا مبوجب سند قنعي ،ما محلها على التدخل لتحول دون
القضاء للمدعية بصحة ونفاذ عقد بيع حمله أرضها .وهذا قول إن صح ،ألجزأ يف قبول تدخلها
من هذه الناحية .لكن املتدخلة ال تقيم الدليل الكايف على ذلك .فوصفها لألرض اليت تقول
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مبلكيتها وتسعى إىل الدفاع عنها ال ينابق ذاك املتعلق ابألرض حمل عقد البيع موضوع الدعوى؛
إذ خيتلفان حدوداً ومساحة ومشتمالت .فمساحة تلك 136م ،2وهذه  ،100وحد تلك الغريب
 ،...وهو يف هذه  ....وتلك ال تشمل وفقاً للشهادتني العقاريتني شيئاً ،فيما على هذه بناء من
طابقني .وحيث إن املتدخلة مل تشر إىل هذا التمايز فضالً عن أن تفسره مبسوغ ،فإهنا ،من مث،
تكون قد قصرت يف إثبات حتقق شرطي قبول تدخلها ،ما يلزم معه احلكم مبقتضى هذا وفق الوارد
ابملننوق.
وحيــث إن احملكمــة انتهــت إىل هــذا بشــأن التــدخل ،فإهنــا تقــف عنــده ،فــال تواصــل يف
موضوعه؛ المتناع ذلك بنبيعة احلكم.
وحيث إنه عـن مصـاريف الـدعوى األصـلية ،فـإن احملكمـة تلـزم هبـا املـدعي لكونـه اخلاسـر
يف الــدعوى ،وهلــذا الســبب أيضـاً ،تلــزم املتدخلــة مبصــاريف التــدخل ،وذلــك عمـالً مبقتضــى املــادتني
 282 ،281مرافعات.
هلذه األسباب
حكمت احملكمة حضورايً للمدعية وللمتدخلة ،وغيابياً للمدعى عليه،
أوالً :يف ال ــدعوى األص ــلية ،بع ــدم قب ــول دع ــوى املدعيـ ـة ع ــن نفس ــها وبص ــفتها لع ــدم

الصفة ،وإبلزامها مبصاريف هذه الدعوى؛
مبصاريفه.

اثنياً :يف التدخل ،بعدم قبول التدخل لعدم ارتباطه ابلـدعوى األصـلية ،وإبلـزام املتدخلـة
[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت السباب في 2019-2-6 :بعد النطق بالحكم
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