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  فرزت

  الشعب العربي في سوريةباسم 

    ( القاضي المؤازر) بدمشق االولى المدنية محكمة البداية صادر عن قرار 

      حازم الوسي: السيد القاضي 

             محمد عدنان بوزغة:  المساعد 

ارة دعوى ين سبق وضع اش ه تب م  وحيث ان ار رق ى صحيفة العق  3877/5عل

ود  9/4/1996تاريخ  714المزة بموجب العقد رقم  د محم لمصلحة طارق حام

اس  م اس دعوى رق نة بال و س ام  17566اب ار  1996لع ع العق ت بي ب تثبي بطل

م  القرار رق لت ب دعوى فص ث ان ال ذكور وحي اريخ  17566/265الم ت

بين الطرفين وفق المذكرة والذي قضى بتثبيت المصالحة الجارية  25/4/1996

ن  المشتركة المذكورة في متن القرار والتي تضمنت تنازل المدعى عليه ھاني ب

المزة  3877/5خالد مقبل لمصلحة المدعي عنه كافة حقوقه المتعلقة بالشقة رقم 

  وحيث ان الدعوى اتلفت بالتقادم الطويل وفق ما ھو وارد في بيان المستودع .

ه من الثابت  ة وحيث ان اري وتسلسل ملكي د العق ين ان من خالل القي ار تب العق

ى المستدعية  ه ال و سنة ومن العقار سجل باسم المستدعي طارق حامد محمود اب

مرفت جمال قاسم وبالتالي فإنه من الثابت ان العقار انتقل السم واضع االشارة 

ار  د المطلوب ترقينھا وتم تلف الدعوى واصبح واضع االشارة ھو مالك العق وق

  باعه انتقلت ملكيته الى مرفت جمال قاسم كخلف خاص .

ة  ل الملكي د نق يما بع ه والس رر ل وحيث ان بقاء االشارة اضحى الجدوى او مب

دل  اب وزارة الع ندا بكت الى اسم المستدعي واضع االشارة وبعد تلف الملف وس

م  م  873/2011/ت/1793رق اب رق اريخ 11018/1237والكت /ت ت

20/6/2022 .  
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  وحيث ان الجھة المستدعية مالكة وذو صفة والحاجة القامة دعوى مستقلة .

  لذلك :

  رر :قا

ل  -1 اذ المعج اب بصيغة النف طير كت ى التس رقين ال ق لت اري بدمش جل العق س

م  صحيفةاشارة الدعوى الموضوعة على  ار رق د  3877/5العق زة بالعق الم

 . 1996لعام  714رقم 

 استيفاء رسم القرار اصوال .  -2

دررارا ق  ي  ص ذاكرةف ة الم د  غرف وم االح ي ي ع ف ول/20 الواق  م  2020/ايل

  بالسلطة الوالئية .

  القاضي البدائي االول بدمشق  مؤازر                

   حازم الوسي  القاضي                                             
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    وع
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