محكمة الزاوية االبتدائية ،الدائرة المدنية الكلية الرابعة
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[القاعدة]
الص فة ص لمدعي ص ي ص عيى ص يعمص نةاذص يقعص إالص إذإص كانتص لهص مصمح ص شخصي ص مباشرةص ييها؛ص الص تكىنص 
إلدصمح ص قائد ص إذإ ص كان ص ما ص يسعى ص إليه ً
ص قضاء ص لن ص يعىع ص يميه ص بةائعة ص حقيق  ،ص إي ص إنه ص ليس ص ي ص وسعهص 
ً
ليهص حقا ص يعييه،ص والص لهص إنص يخمصهص منص إلتزإمص مةروضص يميه،ص وال ص هىص بالحتد ص لعيعص 
إلقانىن ص إنص يضيفص إ
ضررص يتربصص به .ص 
إلعقعص شريع ص إلدتعاقعين،ص وقىتهص إلدمزم ص تنبعص منص إرإعتهدا،ص والص تتعع ص إاللتزإماتص  ص وإلحقىقص 
ص غيرص طرييه.ص يغيرهداص لمص يرعها،ص ولهذإص لمص يكن ً
إلت ص يىلعها َ
ص طرياص ي ص إلعقع،ص يالص تطاله،ص يالص يحلص إالحتجاجص 
ً
ص طرياص ي ص إلعقع،ص والص هىص منص إلخمفص إلعامص إوص إلخاصص لمدتعاقعين،ص يانهص يظلص 
بهص يميه؛ص إذإص لمص يكنص إلدعي
إ ً
ً
ص ينه،ص يالص يكىنص نايذإ ص ي ص حقه؛ص إذإص كانص قعص إنعقعص يمىص يقارص يقىلص بدمكيته،ص يالص يسمبهص هذإص إلدمكص َ
جنبيا
إلدالك ص  ً
حقا ّ
ص وحاجهص إحعص  ص بالعقع،ص 
والص يتنقصص منص حقىقهص ييهص ي ص ش ء.ص وحسبهص ي ص هذهص إلحال ،ص إذإص كانص  َ ص 
إلتدسك ص بععم ص سريانه ص ي ص حقه ً
ص يدال ص بدبعإ ص إالثر ص إلنسب ص لمعقىع ،ص وذلك ص من ص عون ص إلحاج ص إلى ص حكمص 
قضائ  .ص 
َ ص  ص إلعقعص خ ً
اليا ص منص إلشىإغلص وإالشخاص،ص هىص ي ص إلحقيق ص 
طمبص إلدعي ص تسميدهص إلعقارص مىضىع
طمبص بطرعص غافب،ص يتكىنص إلعيى ص بهص عيى ص طرع .ص 
إالختصاصص بعيى ص إلطرع ص ينعقعص لمقاض ص إلدستعجلص بالدحكد ص إالبتعإئي ،ص والص ينعقعص لمعإئرةص 
إلدعني ص إال ص إذإ ص كانتص إلعيى ص تابع ص لدنازي ص جعي ص ي ص إفلص إلحق؛ص مبنىص إلتدايزص ي ص إلنىعص بينص إلقضاءص 
إلدستعجل ص وهذه ص إلدحكد ص هى ص نص ص إلداعة ص  25ص مرإيعات ص إلذي ص يجعل ص إالختصاص ص بنظر ص إلدسائلص 
إلدستعجم ص إلكمي ص لرئيس ص إلدحكد ص إالبتعإئي ص إو ص من ص يقىم ص مقامه؛ ص وإ ًذإ ،ص يعإئرة ص إلقضاء ص إلدستعجلص 
ً
بالدحكد ص إالبتعإئي ،ص وإلت ِّ ّ
ص قاضياص ينىبص ينه،ص ه ص محكد ص ذإتص طبيع ص خاف ص 
ص ينصبص لهاص رئيسص إلدحكد
تختمفص ينص طبيع ص غيرهاص منص إلعوإئرص إلدعني ص إلت ص يرإسهاص إحعص قضاةص إلدحكد ص إالبتعإئي ص باالفال ص ينص 
ً
ً
ّ
ص لكل ص ي ص إالختصاصص 
نةسه.ص ولذإ،ص ال ص يحل ص قانىنا ص تشارك ص إلعإئرتين ص ي ص إلعياو ص إلكمي ص يدىما ،ص ليظل ٍّ
نصيبه ].ص 
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 ،...
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أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
ابلسجل العام حتت رقم 2018-... :مدين كلي الزاوية ،املرفوعة من:
يف الدعوى املقيّدة
ّ
 ،...موطنه املختار مكتب احملامي ،...
ض ــد
... .4 ~ ... .1
ملخص الدعوى
ختلص الدعـوى يف اختصام املدعي للمدعى عليهم بصحيفة أعلنت إليهم وفقاً للقانون.
شرح دعواه مبا فحواه أنه مالك يف الشيوع لألرض الكائنة ابلزاوية ،موقع كوارغلية الوسط ،والبالغة
مساحتها واحداً ومثانني ومئيت هكتار ،وذلك مبوجب الشهادة العقارية موضوع كراسة التصديق
رقم ( .).../...حدود األرض :من الشمال... ،؛ من اجلنوب... ،؛ من الشرق... ،؛ من
الغرب[ ،زيد].
وفقاً للصحيفة ،قسم طريق معبد أرض املدعي إىل جزئني .تبلغ مساحة اجلزء الواقع غربه
األول مستنداً إىل عقد بيع اشرتى مبوجبه
1160م ،2وهذا هو اجلزء الذي ينازعه فيه املدعى عليه ُ
من مورث املدعى عليهم الباقني عقاراً ورد فيه أن حده الشرقي طريق معبد ،ما ترتب عليه ضمه
ذلك اجلزء على الرغم من علم املدعى عليه األول اليقيين "أبن حده ال ينتهي عند الطريق املعبد".
أُبرم عقد البيع يف  ،1996-7-...ونص يف مادته السابعة على أن سند ملكية البائع هو علم
صدره فحواه الحقاً بعد استماعه إىل املالصقني لألرض .وهلذا ،فإن ما مت
وخرب .وقد استدرك ُم ُ
من بيع يعد واقعاً على ملك الغري ،فال يسري يف حق املالك لكونه أجنبياً عن العقد ،ويظل
مالكاً للعقار ولو مت تسجيل العقد ،وذلك استناداً إىل املادة  )2(455من القانون املدين ،وإىل
أحكام احملكمة العليا مثل تلك الصادرة يف الطعنني 51-219ق و34-57ق .لذلك،
وأتسيساً على نص املادة  ،455يطلب املدعي احلكم له ابلتايل:
أوالً :بعدم سراين عقد البيع يف مواجهته فيما يتعلق ابجلزء املشار إليه؛
اثنياً :ابسرتداده للعقار وإبلزام املدعى عليه األول بتسليمه خالياً من الشواغل
واألشخاص؛
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اثلثاً :إبلزام املدعى عليهم ابملصاري واألتعاب.
بدأت احملكمة نظر الدعوى جبلسة  ،2018-3-7وأمامها حضر عن املدعي األستاذة
احملامية  ،...وحضر املدعى عليه األول وحماميه األستاذ  ،...ومل حيضر املدعى عليهم الباقون رغم
إعالهنم .قدم دفاع املدعي حافظة مستندات ضمت صوراً ضوئية للواثئق التالية :ما عُنون إبدالء
بشهادة مؤرخة يف  ،2017-12-...يشهد فيها نفر أمام حمرر عقود أبن احلد الغريب ألرض
املدعي هو املدعى عليه األول ال الطريق ،ألن هذه الطريق شطرت أرض املدعي إىل جزئني؛
شهادة صادرة عن املكل ابلشؤون احمللية مبؤرمر بئر معمر بتاريخ  ،1998-2-...معتمدة من
أمني اللجنة الشعبية للمؤرمر ،مبلكية املدعي للجزء الواقع غرب الطريق بعمق سبعة أمتار مع طول
أرضه؛ إفادة من اجمللس احمللي ابلزاوية" ،اللجنة التسيريية" ،مبلكية املدعي أل مرت 2تقريباً من
األرض غرب الطريق ،حيدها غرابً املدعى عليه األول؛ شهادة مبتورة من إدارة التسجيل العقاري
مكونة من صفحتني :تص األوىل أرض كراسة التصديق ( ).../...أبن مساحتها 381.26
هكتاراً ،وحدودها :من الشمال... ،؛ من اجلنوب... ،؛ من الشرق... ،؛ من الغرب .... ،أما
الصفحة الثانية ،فال تتضمن غري قائمة أمساء يتصدرها اسم املدعي كصاحب 559103
حصة؛ شهادة من خمتار احمللة  ...مؤرخة يف  1996-7-...مبلكية [زيد] أرضاً زراعية ببئر
معمر ،مساحتها ثالث هكتارات تقريباً ،حدودها :من الشمال ،طريق ترايب؛ من اجلنوب... ،؛
من الشرق ،طريق معبد؛ من الغرب ،املدعى عليه األول؛ عقد البيع املربم يف التاريخ نفسه بني
املدعى عليه األول و[زيد] ،يورد أن احلد الشرقي لألرض املبيعة هو طريق معبد ،ويذكر يف مادته
السابعة أن البائع "عزز" ملكيته بعلم وخرب صادر يف 1996-7-...؛ ما عنون ابستدراك علم
يضمنه عبارة" :أستدرك العلم واخلرب
وخرب صادر عن  ...يقر فيه بسبق عمله كمختار حملة ،و ّ
الذي صدر ابمسي بتاريخ  1996-7-...وهذا استدراك مصروف مين بذلك".
طلب دفاع املدعي يف جلسة الحقة انتداب خبري لالنتقال إىل األرض ،وبعبارات الطلب،
من أجل "مطابقة مستندات اخلصوم على أرض الواقع وبيان املساحة الفعلية للعقار موضوع عقد
البيع وبيان املساحة اليت بيد املدعى عليه األول وليست على ملك مورث املدعى عليهم الثاين
والثالث والرابع" وهي الواقعة غرب الطريق املعبد بعمق سبعة أمتار.
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دافع املدعى عليه األول ابلقول أبنه كان قد اشرتى األرض ،واليت تبلغ مساحتها ثالثة
هكتارات ،من [زيد] ،وأن ال عالقة للمدعي هبا .وقدم حافظة مستندات أعيدت إليه من بعد
بناء على طلبه الذي برره بعدم تعلقها ابلدعوى املاثلة .أاتحت احملكمة أمام حماميه آجاالً لتقدمي
دفاعه ،لكنه مل يفعل .ولذا ،التفتت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن أقفلت ابهبا.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
احلمد هلل الذي ق ّدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءُه ليبتلي
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َّ
وبعد ،فإن احملكمة وقد اجتهدت يف فحص الدعوى استهدافاً للفصل
يف احلالتني شكره وصربهُ .
فيها ابحلق والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف
ما قضت به بشأهنا .وهو قضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى،
ٍ
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
وإمعان يف النظر يف ّ

حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلسااها ،وفيها حضر عن املدعي
دفاعه ،وحضر املدعى عليه األول ودفاعه ،فيما مل حيضر ابقي املدعى عليهم رغم إعالهنم .وإذاً،
فاحلكم الصادر يف الدعوى يكون حضورايً ابلنسبة للحاضرين وغيابياً للغائبني عمالً ابملواد 92
و 102و 103من قانون املرافعات.
وحيث إنه يبني من طلبات املدعي يف صحيفته ومن سنداته اليت بناها عليها أهنا تتضمن
موضوعني :الواحد يتعلق بعدم سراين عقد البيع يف مواجهته؛ والثاين ابسرتداده للعقار وإلزام
املدعى عليه األول بتسليمه إليه خالياً من الشواغل واألشخاص .وهكذا ،فإن احملكمة تستهل
إبسباغ التكيي القانوين الصحيح على كل منهما ،غري متقيدة إال بنطاق الطلبات وأسباهبا اليت
ارتكزت عليها ،وذلك لتتبني األحكام القانونية املنطبقة فتعملها.
وحيث إنه عن املوضوع األول ،طلب عدم سراين عقد البيع املربم بني املدعى عليه
األول ومورث املدعى عليهم الباقني يف مواجهة املدعي ،فإنه ينطوي يف حقيقته على دعوى عدم
نفاذ عقد .وحيث إنه يلزم لقبول هذه الدعوى ،كغريها من الدعاوى ،توفر الصفة يف رافعها.
وحيث إنه بعد تفحص احملكمة هلا يف هذه الناحية ،ابن هلا عدم حتقق صفة املدعي يف إقامتها،
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وذلك النعدام املصلحة منها .فكما تقرر احملكمة العليا يف الطعنني املدنيني19-13 :ق و-7
22ق ،ال تتوفر الصفة يف املدعي ما مل تكن له مصلحة شخصية مباشرة فيها ،أي مصلحة قائمة
يقرها القانون ،وفقاً ملا تنص عليه املادة الرابعة من قانون املرافعات.
واحملكمة إذ جترد هذا الشق من املصلحة املشروعة للمدعي ،تبين حكمها على أن مفاد
نص املادة الرابعة يستوجب أن يكون للمدعي من وراء التجائه إىل القضاء منفعة تتحقق له
وفائدة تعود إليه .وعلى هذا ،ال تكون املصلحة قائمة إذا كان ما يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه
بفائدة حقيقة ،حبيث ال يكون يف وسعه القانوين أن يضي إليه حقاً يدعيه ،وال له أن خيلصه من
التزام مفروض عليه ،وال هو ابحلتمي لدفع ضرر متوقع أن يصيبه.
وحيث إنه ملا كان العقد شريعة املتعاقدين ،وكانت قوته امللزمة تنبع من إرادة املتعاقدين
اللذين أرادا ترتيب أاثر حمددة عليه ،فإنه من الطبيعي ،وكقاعدة عامة ،أن يكون نسيب اآلاثر،
حبيث ال تتعدى االلتزامات واحلقوق اليت يولدها غري طرفيه .فغريُمها مل يُردها ،وهلذا مل يكن طرفاً يف
العقد ،فال تطاله ،وإذاً فال حيل االحتجاج به عليه ،وذلك وفق ما تقضي به املواد  145و147
و )2(455من القانون املدين .وحيث إن املدعي ليس بطرف يف العقد موضوع الطلب املنظور
وال من اخلل العام أو اخلاص للمتعاقدين ،فإنه يظل أجنبياً عنه ،فال يكون انفذاً يف حقه ،وال
حيل االحتجاج به عليه .وإذا كان العقد قد انعقد يف جزئه على عقار يقول مبلكيته ،فال يسلبه
وحاجه
هذا امللك وال يتنقص من حقوقه فيه يف شيء .وحسبه يف هذه احلالة ،إذا كان مالكاً حقاً ّ
التمسك بعدم سراينه يف حقه عمالً مببدأ األثر النسيب للعقود ،وذلك من دون
أحد ابلعقد،
ُ
احلاجة إىل حكم قضائي.
ملا كان ذلك ،ومل يكن املدعي طرفاً يف العقد ،وكان ما يطلبه من احلكم له بعدم سراينه
يف حقه هو طلب إن هو لُبيه لن يضي إليه حقاً ،وإن ُمنعه لن حيرمه من حق ،ولن يعطل مكنته
القانونية القائمة أصالً يف التمسك بعدم نفاذ العقد يف حقه وفق ما مر .لذلك ،فإن املصلحة من
إجابة هذا الطلب تكون غري قائمة ،ما يتعني معه القضاء بعدم قبوله وفق ما سريد ابملنطوق.
يتوافق هذا املنتهى مع قضاء احملكمة العليا املتعلق ابألثر النسيب للعقود .من ذلك ما قررته
من مبادئ عامة يف هذا الشأن يف أحكامها الصادرة يف الطعون املدنية19-84 :ق الذي تفصح
فيه عن عدم سراين التصرف يف حق الغري "دون احلاجة إىل صدور حكم ببطالنه"؛ 29-45ق
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الذي يورد أن طلب إبطال التصرف يف ملك الغري مقرر ملصلحة املتصرف له وحده؛ -56
18ق؛ 43-99ق؛ 41-245ق الذي يقرر أن ليس للمالك ،يف حالة بيع ملك الغري" ،إال
يقر البيع فيسري يف حقه وينقلب صحيحاً يف حق
أن يتمسك بعدم سراين العقد يف حقه ،أو َّ
املشرتي".
وحيث إنه عن املوضوع الثاين ،تسليم املدعى عليه األول العقار املوصوف خالياً من

الشواغل واألشخاص ،فإن احملكمة تكيفه ،واستناداً إىل ما تفصح عنه ألفاظ طلبه ،على أنه
دعوى طرد .فمناط دعوى املدعي ،حسب املستفاد من داللة احلال ومن فحواها الذي أمجله يف
صحيفتها ،أنه مما ترتب على العقد املربم بني املدعى عليه األول وسل املدعى عليهم الباقني أن
صار جزء من أرضه ،وبغري وجه حق ،حتت يد املشرتي ،املدعى عليه األول ،وهذا اجلزء هو ما
يطلب احلكم بتسليمه له .وحيث إن هذا التسليم ال يتأتى إال إببعاد احلائز (املشرتي) عنه
ليتمكن املدعي من حيازته له كأثر من آاثر امللكية اليت يدعيها عليه .هلذا ،فإن طلبه إىل احملكمة
احلكم بتسليم ذلك اجلزء خالياً من الشواغل ،يكون يف احلقيقة طلباً بطرد غاصب ،فتكون
الدعوى به دعوى طرد .فما هي بدعوى اسرتداد حيازة حبسبانه ال يؤسسها على حقه يف رد
حيازة فقدها فحسب ،بل يبنيها ،فضالً عن ذلك ،على حقه يف شغل العقار واستعماله
واستغالله استناداً إىل كونه مملوكاً له .وما هي بدعوى عينية عقارية إبثبات حق عيين على العقار،
واحلال أنه ال يفصح عن ذلك ،وأنه يطلب إجراءً ال فصالً يف احلق ،إجراءً مبناه انعدام السند
الصحيح حليازة املشرتي لعقاره ،وأن لسان حاله يقول بعدم حاجته إىل هذا بسبب ظهور حالة
الغصب اليت تتجسد يف بيع الغري ملكه.
وحيث إن توزيع االختصاص على احملاكم ،وكما تقرر احملكمة العليا يف الطعن املدين 27-1ق،
"موكول للمشرع وحده ،فهو الذي يعطي لكل حمكمة أو جهة سلطة الفصل يف نوع من
املنازعات .وال ختتص أي حمكمة أو جهة بنظر نوع من القضااي إال إذا أعطاها املشرع هذه
كل شيء أن تتحقق من اختصاصها بنظر ما هو
السلطة .ومن مث ،جيب على احملكمة قبل ّ
معروض عليها .فإذا مل تكن خمتصة به ،وجب عليها أن حتكم بعدم اختصاصها وال تتعرض للنزاع
املعروض عليها أصالً ،ال من حيث الشكل ،وال من حيث املوضوع".
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وحيث إن احملكمة وهي تستقري قواعد االختصاص النوعي مبا فيها ما تنص عليه املادة
 25من قانون املرافعات ،وما تقرره احملكمة العليا يف الطعن املدين 96-29ق ،يضح هلا أن
االختصاص بدعوى الطرد ينعقد ،من حيث األصل ،للقاضي املستعجل ابحملكمة االبتدائية ،وأنه
ال ينعقد هلذه احملكمة إال إذ كانت اتبعة ملنازعة جدية يف أصل احلق تتطلب حبثاً يف مستندات
اخلصوم املتعلقة ابمللكية .وحيث إن احملكمة مل تستظهر من لسان حال ومقال طريف الدعوى هذه
املنازعة ،فإهنا تظل قانوانً مغلولة اليد عن وغول أصل احلق ،وابلتبعية عن دعوى الطرد املاثلة.
واحملكمة إذ انتهت إىل التمايز بني القضاء املستعجل وهذه احملكمة يف النوع ،فإهنا بنته على
نص املادة  25اليت حتدد االختصاص بنظر املسائل املستعجلة الكلية يف رئيس احملكمة االبتدائية
ينصب هلا
أو من يقوم مقامه .وهو ما يعين أن دائرة القضاء املستعجل ابحملكمة االبتدائية ،واليت ّ
رئيس احملكمة قاضياً ينوب عنه ،هي حمكمة ذات طبيعة خاصة ختتل عن طبيعة غريها من
الدوائر املدنية اليت يرأسها أحد قضاة احملكمة االبتدائية ابألصالة عن نفسه .ولذا ،فال حيل قانوانً
لكل يف االختصاص نصيبُه.
تشارك الدائرتني يف الدعاوى الكلية عموماً ،ليظل ٍّ
ملا كان ذلك ،وكانت املادة  76من قانون املرافعات تقضي بوجوب أن حتكم احملكمة بعدم
االختصاص النوعي يف أي حالة كانت عليها الدعوى ،وذلك إذا ما رفع إليها ما ليس من
اختصاصها النوعي من حيث املوضوع ،لذلك تقضي هذه احملكمة بعدم االختصاص وفق الوارد
ابملنطوق.

وحيث إن احلكم بعدم االختصاص حكم ٍ
منه للخصومة ،فإن احملكمة تق عند هذا احلد
من نظر هذا الشق من الدعوى ،فال تواصل إىل فحص موضوعها لالمتناع بطبيعة احلكم.
وحيث إنه عن املصاري  ،فاحملكمة تلزم املدعي هبا خلسرانه الدعوى استناداً إىل املادتني
 281و 282من قانون املرافعات.
هلذه األسباب
حكمت احملكمة حضورايً للمدعي واملدعى عليه األول ،وغيابياً للمدعى عليهم الباقني،
أوالً :بعدم قبول دعوى املدعي بعدم نفاذ عقد البيع يف حقه لعدم الصفة؛
اثنياً :بعدم االختصاص النوعي بدعوى الطرد؛
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اثلثاً :إبلزام املدعي ابملصاري .

[انتهى منطوق الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت االسباب في2019-2-6 :م بعد النطق بالحكم.
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