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الوقائـــــع



ه، واملرافعة وبعد  ي تاله القايض: محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 
: املداو

ٔن الطعن است ث  ه الشلكیة.ح ٔوضا وىف 
ٔوراق تتحصــل يف  ر ا ــه وســا ــىل مــا تبــني مــن احلــمك املطعــون ف ٔن الوقــائع  ــث  وح

عوى رمق  ٔقام ا ـىل املطعـون 2014لسنة 275الطاعن  بتدائیـة  مـدين رٔس اخلميـة 
ــة –ضــدها بطلــب احلــمك  ــىل مجیــع –طبقــًا لطلباتــه اخلتام یقــاع احلجــز التحفظــي  ٕ

ت املطعون  ىل الضامن حسا ى البنوك وٕایقاع احلجز التحفظي  ٔوىل ومالكها  ضدها ا
لــغ  لطــاعن م ٔن یــؤد ى بنــك ........ وٕالــزام املطعــون ضـدهام بــ 3,364,488املـودع 

مـؤرخ  ٔنه مبوجـب عقـد مقـاو ىل سندًا  ٔرضار. وذ ٔصابه من  درمه والتعویض عام 
لفـار الزتم املطعون ضدها الثانیة 27/12/2007يف  قامة بناء لصـاحل الطـاعن مبنطقـة  ٕ

لغ  الل 8,850,000رٔس اخلمية لقاء م ٔعامل  ٔن یمت ٕاجناز ا ىل  شهرًا اعتبارًا 18درمه 
حتــت  یــة واملواصــفات والعقــد والرشــوط وذ ٔصــول الف تالم طبقــًا ل ســ رخي  مــن 

 ٔ ٔوىل  تلمت ٕارشاف املطعون ضدها الثانیة، وقـد قامـت املطعـون ضـدها ا عـامل واسـ
ة  املرصف لغ الكفا اء م ست لیه سالف البیان  ي مت االتفاق  فعات من املبلغ ا مجیع ا

لــغ  لوجــود عیــوب وخمالفــات حمتیــة يف مــا مت مــن 450000والــيت قميهتــا م درمه وذ
لبنایـة  هنـايئ  سـلمي الفعـيل وا عـوى بتـارخي –املرشـوع –ٔعامل، وٕاذ مل یـمت ال اكنـت ا

اف 18/02/2016 ت السـ ٔنف الطاعن هذا احلمك  عوى، است رفض ا حمكت احملمكة 
نة 155رمق  ــارخي 2016لســ ــيت بت اف رٔس اخلميــة ال ت 17/05/2016ٔمــام حممكــة اســ

متیـزي، وٕاذ عـرض  ٔنف. طعـن الطـاعن يف هـذا احلـمك بطریـق ا ت ٔیید احلمك املسـ قضت بت
ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة رٔت ٔ  لنظر.الطعن  ر  د نه 

لنظام التام ولو مت سبق  ٔسباب املتعلقة  رة ا ٔنه حملمكة النقض ٕا ٔنه من املقرر  ث  وح
ٔو يف حصیفة الطعن مىت توافرت عنارص الفصل فهيا من  ٔمام حممكة املوضوع  متسك هبا  ا
ىل اجلزء ٔسباب  ىل حممكة املوضوع وردت هذه  ٔوراق اليت سبق عرضها  الوقائع وا
ه  كون قد فصل ف ٔمر املقيض ف هنايئ جيوز قوة ا ه من احلمك وٕان القضاء ا املطعون ف
ٔسباب اليت ال یقوم  ٔو يف ا ٔو مضنیة سواء يف املنطوق  بني اخلصوم بصفة رصحية 
املقيض فهيا الطرفان  ٔ ادة نظر الزناع يف املس ٔنه احلجیة املانعة من ٕا املنطوق بدوهنا كام 



عوى الثانیة واستقرت ح  اقشهتا يف ا هنام به استقرارًا مانعًا من م قهتا ب –الالحقة –ق
عوى ٕاىل  ده املوضوع بني ا ٔمر املقيض و ذ بقرنیة ا ٔ ٔن رشوط ا بني الطرفني، و
ٔساسیة مل  ٔ املقيض فهيا مس ٔ كون املس ة حبیث  عوى املطرو سبق الفصل فهيا وا

كون الطرفان قد  ٔن  هنام تتغري و قهتا ب وىل واستقرت حق عوى  تناقشا فهيا يف ا
ة  عوى الثان یدعیه  ٔساس ف كون يه بذاهتا ا امعًا مانعًا و ٔول استقرارًا  حلمك ا

ل ٔو ٔي مــن الطـــرفني ق دة املوضوع  ر و ٔن تقد ة عهنا، و فر ٓخر من حقوق م ا
ر عویني وٕان اكن خيضع لتقد الفه يف ا كون ا ٔن  ٔن رشط ذ حممكة املوضوع ٕاال 

هيا. ة اليت اسندت ٕا ٔسباب تؤدي ٕاىل الن دًا ٕاىل  حمكها مس
ٔرقام  متزي يف الطعون  واكن احلمك الصادر من حممكة ا لسنة 41، 44، 25ملا اكن ذ

ٔن املا2016 ٔن  ش شاري املطعون –الطاعن –قد حسم الزناع هنائیًا  س و
هنايئ ضدها ال  ستالم ا بدون ومالحظات ومت  ثانیة استلام املرشوع من عقد املقاو

لبناء 08/05/2011لمرشوع من  ٔي حتفظات فصًال عن ٕاستالم الطاعن  دون ٕابداء 
ة قد حسمت مبوجب هذا  املرصف رد الكفا ٔ كون مس لتايل  النتفاع به، و امه  وق

ي جيوز قوة اليشء احملكو  ة يف القضاء ا ٔنفسهم واليت متنعهم من املناز م به بني اخلصوم 
ىل ثبوت  ٔو انتفاؤه  ٓخر یتوقف ثبوته  ٔي حق  ٔن  ٔو يف ش ٔو دفع  ٔهنا بطریق دعوى  ش
ىل انتفاهئا وال بغري من  ٔو  ٔنفسهم  اللكیة الفصل فهيا بني هؤالء اخلصوم  ٔ املس ت

عویني، وٕاذ الزتم احلمك الف الطلبات يف ا اخ قة القضائیة ذ ه هذه احلق املطعون ف
لیه حباصل  متزي سالف البیان فٕان احلمك  اليت استقرت مبوجب احلمك الصادر من حممكة ا

دم توافر رشوط رد الكفا هنايئ ملرشوع و ستالم ا دم  ٔسباب الطعن من 
ٔوىل بنود عقدي املقا عویني ، وخمالفة املطعون ضدها ا الف ا ة، واخ واملرصف

دًال موضوعیًا يف سلطة حممكة املوضوع وهو ما ال جيوز  كون  ٔن  والصیانة، ال یعد 
ول. ري مق ٔساس ویضحى الطعن  ري  ىل  ٔمام هذه احملمكة وكون النعي  رته  ٕا

كـــــــــل ذل
حمكت احملمكة:

ٔمني لغ الت ٔلزمت الطاعن الرسوم واملصاریف مع مصادرة م .رفض الطعن و


