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 عليهم أثناء المرافعـة وكـان       ىإذا توفى أحد المدع     -

 تحليف  النزاع متعلقا بحق في التركة ، فعلى المحكمة       

 المنصوص عليه في المـادة      المدعي يمين االستظهار  
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  أحكام محكمة التمييز
  988/مدنية أولى/ 493 -رقم القرار

  1988 - 7 -12تاريخ القرا 

  
لدى محكمـة   ) ص(ادعى وكيل المدعي    

كانوا قـد   بداءة بغداد الجديدة أن المدعي عليهم       
ـ   34/3/8وا الدار المرقمة    اشغل  –دير   محلة الغ

 9/8/1981بغداد الجديدة بدون عقد للفترة مـن        
 وهو تاريخ اإلخالء الذي تـم       9/1/1985لغاية  

 341/981في االضـبارة التنفيذيـة المرقمـة        
 دينـاراً عـن     7175فترتب بذمتهم مبلغ قدره     

 سنوات وخمسة أشهر    3الفترة المذكورة البالغة    
 دينـاراً   175جور مثل عن تلك الفترة وبواقع       كأ

وحيث أن المـدعى    شهريا حسب تقدير الخبير     
بـذمتهم  عليهم ممتنعين عن اداء المبلغ المترتب       

طلـب إلـزامهم بـالمبلغ       ديناراً   7175وقدره  
المذكور وتحميلهم المصاريف وأتعاب المحاماة     

 28/1/1986فأصدرت محكمة البداءة بتـاريخ      
 حكما حضوريا بحـق     985-84/ب/482وبعد  

وغيابيـا  ) ب(و) أ  ( المدعي والمدعي علـيهم     
يقضي بـإلزام   ) أ  (و  ) ن(بحق المدعي عليهم    

 7175المدعي عليهن بتأديتهن للمـدعي مبلـغ        
ديناراً وتحميلهن مصاريف المحاكمـة وأجـرة       

 دينـار   500محاماة وكيـل المـدعي البالغـة        
اعترض وكيل المدعي عليهن لدى ذات المحكمة       

لى الحكم المذكور طالبـا ابطالـه لألسـباب         ع
ــة  ــضته المؤرخ ــواردة بعري  12/2/1986ال

 5/3/1987فأصدرت محكمة البـداءة بتـاريخ       
 يقضي برد االعتراض وتأييـد      حكما حضوريا 

 28/1/1986الحكم الغيابي الـصادر بتـاريخ       
) أ  ) ( أ  ( ولعدم قناعة وكيلي المدعي عليهمـا       

فا طالبـا فـسخه     بالحكم المذكور طعن به استئنا    
 986-2-5لألسباب الواردة بعريضته المؤرخة     
الحكـم  ) أ  ( كما استأنف وكيل المدعي عليهما      
 14/3/1987المــذكور بعريــضته المؤرخــة 

 تبين بأن أحـد المـدعي       12/8/1985وبتاريخ  
توفى أثناء رؤية الـدعوى البدائيـة   ) أ  ( عليهم  

وأن وكيل ورثته أضافة لتركة مـورثهم طعـن         
 استئنافا بعريـضته    28/1/986 المؤرخ   بالحكم

 وللعالقة بين الـدعاوى     19/10/987المؤرخة  
االستئنافية قرر توحيدهم وأصـدرت محكمـة       

 وبعـدد   7/11/1987استئناف بغـداد بتـاريخ      
 987 -86/س /276 و 986 - 85/ س/ 215
 حكما حضوريا يقـضي     988 -87/ س /108و

برد الطعـون االسـتئنافية وتأييـد الحكمـين         
المحكوم بهـا   المستأنفين واعتبار أجور المحاماة     

بداءة شاملة مرحلتي التقاضي االستئنافية ميـز       
وكيل المستأنفين الحكـم المـذكور فأصـدرت        

 وبعـدد   24/2/1988محكمة التمييـز بتـاريخ      
بنقـل الحكـم     قراراً   988-87/استئنافية/203

المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة االسـتئناف       
للسير فيها وفق ما ورد بالقرار التمييزي واتباعا        
للقرار التمييزي المـذكور أصـدرت محكمـة        

 حكما حضوريا   14/5/1988االستئناف بتاريخ   
يقضي بفسخ الحكم البدائي المـستأنف تعـديال        

) ب(و  ) أ  ( و  ) ن  ( والحكم بإلزام المستأنفين    
أصالة وإضـافة لتركـة مـورثتهن       ) أ  ( بنات  

  مبلغـا وقـدره    ) ص(بتأديتهن للمستأنف عليـه     
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مع تحمـيلهن المـصاريف      ديناراً   6467.051
النسبية وأتعاب محاماة لوكيل المـستأنف عليـه        

 دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل      500البالغة  
المستأنف عليه أتعاب محاماة لوكيل المـستأنفين       

 دينارا واعتبار أتعاب المحاماة     70.800ة  البالغ
ولعدم . شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا    
 ميـزه   قناعة وكيل المستأنفين بالحكم المـذكور     

طالبا نقضه لألسباب الواردة بعريضته المؤرخة      
23/5/1988.  

  
  القـرار

  

لدى التدقيق والمداولة وجد أن المـدعي       
 فكان المقتـضي    توفى أثناء المرافعة  ) أ  ( عليه  

على محكمة االستئناف والحالة هـذه تحليـف        
يمين االسـتظهار المنـصوص     ) ص(المدعي  

 مـن قـانون اإلثبـات       124عليها في المـادة     
فأصدارها للحكم االستئنافي المميز قبـل القيـام        
بذلك مما أخل بصحته فقرر نقضه لهذا الـسبب         
وإعادة الدعوى على محكمة االستئناف للـسير       

ما تقدم على أن يبقى رسـم التمييـز         فيها وفق   
تابعا للنتيجة وصـدر القـرار باالتفـاق فـي          

12/7/1988.   
  
  
  

  
  


