
 محكمـة االستئناف المدنية الموقرة بدمشق
 

  ...........  ، يمثله المحامي..............  السيد  : الجهة  المستأنفة

 ...........  يمثله األستاذ.............  ،   السيد : المستأنف عـليه

..... لمدنية الا صلح عن محكمة ال 00/0/2003/ الصادر بتاريخ 000القرار رقم /  : القرار المستأنف

 : والمتضمن 2003 / لعـام0000بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/

من منطقة  000/0منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم }
... إلى ........ العقارية الواقع تحت األرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي 

 {. آخر ما جاء في القرار المستأنف

مجحفا بحقوقها ومخالفا  ولما وجدته ،القرار المستأنف بصدور ت الجهة المستأنفة ملع  :  أسباب االستئناف

 : طالبة فسخه لألسباب التالية لألصول والقانون بادرت الستئنافه

 في الشكل -أوال 

القرار ،  وكان لما كان االسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية 
المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعمال باالجتهاد القضائي المستقر ال حاجة إلبالغه 

، وجرى أسالف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول صورة عن القرار المستأنف  
 االستئناف شكال.

 
 في القانون -ثانيا  

 أمام محكمة الدرجة األولى  بما يلي :تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة  -( 1
-   ضـد  1999ال صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيال وسبق لــه أن أقـام الـدعوى الجزائيـة فـي عـام

الموكل ناسبا إليه جرم غصب غرفـة مـن العقـار موضـوع الـدعوى ، وقـد اسـتمعت محكمـة صـلح الجـزاء 
ومــن  1980ل مســتأجر لتلـك الةرفــة منـذ عــام الثانيـة بدمشــق إلـى شــهود الموكـل الــذين اثبتــوا أن الموكـ

 0/0/2000( تـاريخ 00/0000مالكها ، وانتهت تلك الدعوى بصدور قـرار محكمـة صـلح الجـزاء رقـم  
تـاريخ  0000/000برد الدعوى لعدم الثبوت ، وقد صدق القرار اسـتئنافا بقـرار محكمـة االسـتئناف رقـم 

 . 0/00/2001تاريخ  000/00وصدق بقرار محكمة النقض رقم  00/00/2000

وكـان مـن الثابــت أن صـدور قـرار مبــرم فـي الـدعوى الجزائيــة المثبـت لعـدم اغتصــاب الموكـل للةرفــة 
يجعـل هـذا الـدعوى مسـتوجبة  1980موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكهـا األصـلي منـذ عـام 

الـدعوى مجـددا عمـال  الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنـع مـن سـماع
من قانون البينات ، وبالتالي يمنـع مـن سـماع هـذا الـدعوى باعتبـار أن الـدري المـ دي  90بأحكام المادة 

إلـى الةرفــة المــ جرة مخصــا السـتعمالها واالســتفادة منهــا ، و أمــا المــدعي فـان لـــه دري ينــزل بــه مــن 
ن وإيـاا يشـكالن عقـارا واحـدا إال أن المـدعي المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والـذي كـا

وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها 
االيجارية وفي كونها تستعمل الدري الم دي إلى الةرفة المـذكورة بشـكل حصـري وان القبـو ومنـذ تـاريخ 

المحل التجاري كما أسلفنا ، ونظـرا لوجـود العالقـة االيجاريـة واشـتمالها  شراء المدعي لـه يدخل إليه من
 على الدري الم دي إلى القبو إضافة إلى الةرفة الم جرة ، األمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

-  لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ، وكان من الثابت  –واستطرادا
عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختا بها محكمة البدايـة ألنـه ادعـاء بأسـاس الحـق قانونا أن 

وليس ادعاء بالحيازة ، وإذا كان المدعي يكيف دعواا بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكـن يومـا حـائزا 
سـتئجارا الةرفـة للمدخل الم دي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعا ال

ولـم يسـبق للمـدعي اسـتعماله ،  1980الواقعة في الدري المـذكور والـدري مةلـق ببـاب حديـدي منـذ عـام 
وهــذا الواقعــة بوصــفها واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بجميــع طــرق اإلثبــات بمــا فــي ذلــك البينــة الشخصــية 

 إلثبـات إجازتهـاتلـتمس  ذا الصـدد والقرائن ، لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المـدعي لـدفوعها بهـ



عها بالبينة الشخصـية مبديـة اسـتعدادها لتسـمية شـهودها وبيـان عنـاوينهم واسـالف الطـابع القـانوني فود
بهذا الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى مـا اسـتقر عليـه  لإلثبات إجازتهاتقرر المحكمة الموقرة  أنبمجرد 

 االجتهاد القضائي :

إثبات  ااعةاب لتلااةتفي وجبوعاب الاح ال أن اب أ  ن صاي ااو نأتةات اأ  نباجو  ات  }إذا طلب أحد الخصوم
إذا كتنت هذه الواعةاب  تبةاب وال التاوام ا  ات تةاوت إثبتنان لتلبجتاب الاخصاجب اوال حاتم اإتةات  نة اد إلاح 

 ننلج ن لبس جب شةوفه أصوال{ .
 تاون ول  ةلب ال 19/10/1975نتنتخ  602أستس إتةتنا   795)عران  أن ب التقض نعم 

 ( .1976لةتم  101ال أت و  ص أب 
فوااواةم لتلبجتااب الاخصااجب  إثباات إ  الخصااوم رجاار  نل ااجو لبساا جب شااةوفهم  اات لاام نةااوهم ال أن ااب }

 . {البداء
ال تاون ول  ةلب  26/7/1987نتنتخ  2428 إتةتنا  أستس 1716)عران  أن ب التقض نعم 

 ( .1987لةتم  578ال أت و  ص أب 
 بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .محتفظين 

 - مـنام ضابطة البناء قد استقر االجتهـاد القضـائي علـى اعتبارهـا ظن أحكاممن الثابت أن  كان لما 
 النظام العام :

 نأقجق ال صلأب الةت ب البل نب ثل ول نة جل إلحتر ل  ألنننظتم ضتلطب البتتء هو  و التظتم الةتم  إ  -}
 ل صتلي الة ةون{ .  انبةلقال دتتب  

لةااتم   ةلااب ال أاات و  واالال تاااون 11/7/1987نااتنتخ 710أسااتس  872)عااران  أن ااب الااتقض نعاام 
 ( .1371ص أب  1987
 1973قـد جـرى التـرخيا ببنائـه بعـد عـام  .......مـن منطقـة  000 رقـممن الثابت أن العقـار  وكان

إلى ملكيـة  إفرازها يجوزبين جميع المقاسم في ذلك البناء وال  وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة
أي مخالفـة للنظـام العـام ال  البنـاءضـابطة في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظـام  اإلفرازخاصة . ومثل ذلك 

المبـرز فـي الـدعوى حيـم تضـمن الـنا صـراحة  العقـاريالقيد  إخراييعتد بها ، وهذا الحقيقة ثابتة في 
قسم من ذلـك القبـو وجعلـه ملكيـة خاصـة   بإفرازللمدعي  أحقية فالالقبو ملكية مشتركة وبالتالي  أن على 
 . الحقيقةفي تقريرا إلى تلك  أشارعن أن الخبير قد  فضال

 / عبارة عن :0أن القسم رقم / 000ببناء العقار رقم  الترخيامن الثابت في محضر  وكان

ذا  لت  الح ال سأب السا تاتب ضا تةت ووهاب تتاوم  األنضللطتلق ول ا البتتء}وسأب س تاتب افكت  عجد 
 سالي ثام  لةاه لان  رحاتا وال الطاتلق  اإسا تتلتتء  و حةر  األنضلول الطتلق نأت   سبوفملةت إلح 
 اسطي ول الطتلق الرالع  ابرك لجو ع جع ال قتسم{. األنضل نأت

ع تحــت الــدكان يشــكل جــزءا مــن فيــه أن المســتودع الواقــ وثابــتكــان محضــر التــرخيا واضــح  ولمــا
من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءا من ذلك المقسـم   إليه/ وان الدخول 0المقسم رقم /

وكان  ،إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة   الم ديال عالقة لذلك المستودع بالدري  وبالتالي
من قبل المحكمة الموقرة ، إال  والخبرةالكشف الحسي  إجراءتلك الفوهة عند  إغالقالمدعي قد عمد إلى 

قـد  المـدعيإلـى أن  اإلشـارةمـع  بالبنـاءالتـرخيا   وفـيأن تلك الفوهة مثبتـة فـي قيـود السـجل العقـاري 
المسـتودع بشـكل  بـإفراز قيامـهاشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان 

للملجـأ والقبـو  أصـالالدري المخصا  استعمالاء وللترخيا بالبناء ال يكسبه حقا في البن ألنظمةمخالف 
ذلــك  بإخفــاءالتــرخيا بالبنــاء وقيــام المــدعي  محضــرخاصــة وان للمســتودع مــدخل خــاا بــه ثابــت فــي 



الكشـف الحسـي والخبـرة ال يةيـر مـن هـذا الحقيقـة فـي  إجـراءالمدخل عن المحكمة المـوقرة فـي معـرض 
 شيء .
التـرخيا  رالخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضـوء محضـ مننلتمس ابتدأ االستيضاح  لذلك

 ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا . أقوالنا إبداء بحقمحتفظين ... المرفق ربطا 

ولما كان  من الثابـت أن القـرار المسـتأنف لـم ينـاقع دفـوع الجهـة المسـتأنفة أو حتـى يتضـمن مجـرد 
 من قانون أصول المحاكمات . 204ا وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة اإلشارة إليه

وكــان مــن الثابــت أن دفــوع الجهــة المســتأنفة جــاءت م يــدة بالوثــائق واألدلــة المبــرزة   إخــراي قيــد 
األحكـام القضـائية الصـادرة فـي الـدعوى الجزائيـة ( كمـا جـاءت م يـدة  –صورة رخصة البنـاء  –عقاري 

قضائي المستقر على أن أحكـام نظـام ضـابطة البنـاء مـن النظـام العـام ومخالفـة النظـام العـام ال باالجتهاد ال
تكسب حقا ألحد ، كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة مـن إثبـات دفوعهـا بـالطرق المقـررة قانونـا ، 

ار إليــه فــي بينــات  ومخــالف االجتهــاد القضــائي المســتقر المشــ 90وبالتــالي فهــو مخــالف  أحكــام المــادة 
 الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عمال بما استقر عليه االجتهاد القضائي :

 تة ت خطه  ااحدالتص الصرتي للقتنو  ااالعبةتف ال سبقر أا  ختل ب التظتم الةتم تانل كل   ختل ب} إ  
  ةتجت عسج ت توعب اإلطتم { .

 سةال  التقض(. - 10/11/1990 ؤنخال / 94/ أستس  ختص ب /177نعم / ضقتال ب)عران  أن 
انارف الاح كتواب الادووم ا ختل اب ذلا   الطاروجوالاح ال أن اب أ  نبأاي وال أساتس التاوام اأفلاب  تةب} 

 تانل خطه  ةتجت عسج ت { .

 سةال  التقض(.  -17/3/1993/ ال ؤنخ  438/ أستس  ختص ب /30نعم / ض قتال ب)عران  أن 
 تلب اتبته كتف اال تلب ت إلاح الةارا الاوانف وال لاواخي الخصاوم اال ال تدنس ال لف لتنب الذيالقتضل  }

 إلح الوثتخق ال برتي الأتس ب ترننب الخطه ال ةتل الةسجم { .

سااااةال   - 13/2/1987/ ال ااااؤنخ 43/ أسااااتس /49نعاااام / ب الااااتقض  أن اااال)عااااران الةجلااااب الةت ااااب 
 التقض(.

 لقصادنص عتنونل صارتي ان ساجره ن ساجرا ختطلات ا ت عرنه االعبةتف ال سبقر ا ختل ب  ال أن ب} الب ت  
 اسببةتف نطبجقن تانل الخطه ال ةتل الةسجم .

 ول الداوى تانل خطه  ةتجت عسج ت{. طرحنال أن ب ا ت اسبقر الجن االعبةتف القضتخل نرم  الب ت 
سااااةال   - 30/10/1993/ ال ااااؤنخ  384/ أسااااتس  ختصاااا ب /119نعاااام /ب الااااتقض )عااااران  أن اااا

 التقض(.
لوعااو  احباارام حةجاب األحنااتم اتةبباار  القاتنو الااح حةجاب الأناام ال باارم نةادي الااح نصااو   البةادي}  

 خطه  ةتجت عسج ت { .

 التقض (. سةال  - 14/4/1993  ال ؤنخ 609أستس  ختص ب  39نعم ب التقض )عران  أن 
 .{ال ختص ب  أسبت   و ت تداجن تانل سببت  إثبت الخصوم  و  أحدحر ت   - }

التقض  ختص ب   تثل نعم  سةال  15/12/1993/ نتنتخ 410 ختص ب / أستس/ 178نعم /)عران 
 سةال  التقض( . 15/12/1993نتنتخ  409 أستس 177

 األمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .



تكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة لما كان من الثابت قانونا أن االسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكم   - (2
 من قانون أصول المحاكمات(. 236مجـددا  المادة  وأدلتهاعها فوعرض د

ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة 
 (. كماتمن قانون أصول المحا 237باإلضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة األولى  المادة 

وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة األولى وتتبنى ما 
، وكانت أسباب االستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف   جاء فيها جملة وتفصيال

 .عليه ومخالفتها لألدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام 

ر لهذا األسباب ، ولما تراا محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرا    : طلبال

: 

 .  بقبول االستئناف شكال  -( 1

      برد الدعوى.الحكـم و وضوعا وفسخ القرار المستأنفه مبقبول  -( 2

 .  تعاب المحاماةبتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأ -( 3
  00/0/2003دمشق في    

 بكل تحفظ واحترام 
  المحامي الوكيل   

 


