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 ـــــايحكمـة العلالم

          

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

 ((الدائــرة المدنيــة الثالثة ))  

ف  1227 . 2.1.محـر   المــما     4اح يـــم  الثثاـا    بجلستها المنعقــدة علنـــا  بـــ  

 .بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

 "رئيس الدائرة . " سعيـد علـى يــمسف  -:برئاسة المستشـــار   

 .الهاشمـي على الطربـان  -:   .علــى مختـار الصقـر  -:وعضمية المستشارين    

 . مختار عـد الحميد منصمر  -:. الهاشمـي علـى السنـي  -:   

 . عـد المـملي أحمـد خليفة  -:وبحضمر المحامى العا   بنيـابة النقـض 

 . ر الـدين محمد أحمـد نـم -:ومسجـل الـدائـــرة  

 أبدرت الحكم اآلتي      

 ق  12 / 434  ي قضية الطعن المدني رقم     

  -:المقد  من 

 .أمين اللجنة الشعـية العامة للمالية بصفته  -1.  أمين اللجنة الشعـية العامة بصفته  -2

فط الممثل القانمني لشركة الـريقة لتسمي  الن -4  .ر عا  مصلحة الضرائب بصفته ـمدي -3

 .الممثل القانمني للمؤسسة المطنية للنفط بصفته  -1  .بصفته 
 

 ((. إدارة القضايا /  متنمب عنه)) 

- :ضـــد 

 .لنفطية ابصفته الممثل القانمني لتشاركية المادي للخدمات  )...( -2         

 .ارش لتمزيع المقمد قبصفته الممثل القانمني لتشاركية  )...(  -1         

 .محجمب لتمزيع المقمد البصفته الممثل القانمني لتشاركية  )...( -3         

 بصفته الممثـل القـانمني لتشاركية محطة وقمد الد نية  )...( -4         

 .بصفته الممثل القانمني لتشاركية محطة وقمد الخروبة  )...( -1 

 . لمقمد نطثق لتمزيع ابصفته الممثل القانمني لتشاركية اال )...( -4 

 . ة مصراتة لتمزيع المقمدبصفته الممثل القانمني لتشاركي )...( -7         

 .بصفته الممثل القانمني لتشاركية الشعلة لتمزيع المقمد )...( -8       

 . همحطة وقمد مصراتبصفته الممثل القانمني لتشاركية  )...( -9       

 .قصر أحمد لتمزيع المقمد  لتشاركية بصفته الممثل القانمني )...( -22         

 .منية لتمزيع المقمدبصفته الممثل القانمني لتشاركية ط )...( -  22    

 . جزيرة لتمزيع المقمد بصفته الممثل القانمني لتشاركية ال )...( -21 

 . كية محطـة وقـمد تـاورغا  بصفتـه الممثل القـانمني لتشـار )...( -23     

 . قميرى لتمزيع المقمد لابصفته الممثل القانمني لتشاركية  .().. -24      

 (( حمد محمد اقدورهم/ يمثلهم المحامى )) 
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 :بتــاريخ  ((الدائرة المدنية))ئناف مصراتة عن الحكم الصادر من محكمة است 

 . ق  32/ 487 ف  ـي االستئنـاف رقـم 1224.1.14

، وســماع المرا عــة الشــفمية  ، التلخــي   تــثوة تقريــرو، اإلطــثع علــى اقوراق بعــد  

 .المداولة بعد ورأي نيابة النقض ، و

 المقائع

أمـا  محكمـة مصـراتة االبتدائيـة      1221لسنة  192أقا  المطعمن ضدهم الدعمى رقم  

لتسـمي  الـنفط التـي    أبرمـما عقـمدا  مـع شـركة الـريقـة       نهـم إضد الطاعنين بصفاتهم قالما  يها 

بصـــفته لتزويــدهم بالمحروقـــات والمنتجــات النفطيـــة بمم ــب  ـــماتير     يمثلهــا الطـــاعن الرابــع  

 21اـم عـدلإ إلـى    ( أالف ـي  اانان % )  21ا ضريـة الدمغة بنسـة ـاالت مستحقة عليهـوإيص

) وكانإ الشركة تقم  بخصم الضريـة المذكمرة لصالح الطـاعن الثالـ    ( أالفخمسة  ي % ) 

ف اــم  1222.22.2لمحــرر حتــى تـــاريخ لليــة علــى أســاق القيمـــة اإل ما( مصــلحة الضــرائب

من ضدهم ومصـلحة الضـرائب علـى أن الضـريـة كانـإ تحصـل علـى أسـاق         عطمقامإ بتنـيه ال

خــاطو وأن الصــحيح أن تحتســب علــى أســاق القيمــة الناتجــة مــن احتســاب ضــريـة التصــرف    

م ردهـا لهـم   ورغم ذلك  إن المـالغ التي خصمإ منهم بطري  الخطأ قـل التاريخ المذكمر لـم يـت  

وانتهما إلى طلب ندب خـير حسابي لـيان المـالغ المحصلة منهم بالزيادة على ما هـم مسـتح    

والمحكمة قضـإ  ، للدمغة مع تعميض كل واحد منهم عما لحقه من خسارة وما  اته من كسب 

ا من المطعمن ضدهم المـلغ المحصل منه بالزيادة على مبإلزا  الطاعنين بأن يد عما لكل واحد 

بدمغة المخالصة وعلى النحم الـمارد بتقريـر الخــرة بقيمـة إ ماليـة قـدرها        ا هم مستح  للم 

 –اثامائة واانان وأربعـمن ألفـا  ومائـة وامانيـة وعشـرون دينـارا  وأربعمائـة وتسـعمن درهمـا           

ومحكمـة استئنــاف مصــراتة    ، ور ـض مـا عـدا ذلـك مـن طلــات        –حسـما بينه الحكم بأســابه  

ــي ا  ــي       قضــإ   ــا شــكث  و  ــمن ضــدهم بقـملهم ـــن الطـــاعنين والمطع ــمعين م الســتئنا ين المر 

 .الممضمع بر ضهما وتأييد الحكم المستأنف

 وهذا هم الحكم المطعمن  يه

 اإل را ات

وبتــاريخ  1224.7.27وأعلــن  ــي  1224.1.14من  يــه بتــاريخ المطعــبــدر الحكــم  

ه بــالنقض لــدى قلــم كتــاب المحكمــة   قــرر أحــد أعضــا  إدارة القضــايا الطعــن  يــ   1224.8.21

ــا ــة عــن الطــاعنين بصــفاتهم    -العلي ــم      –نياب ممدعــا  مــذكرة بأســـاب الطعــن وبــمرة مــن الحك

كمـا سـدد الرسـم وأودع الكفالـة     ، المطعمن  يه وأخرى من الحكم االبتـدائي وحا ةـة مسـتندات    

 1224.8.32يخ وبتـــار، ( شـركة الـريقـة لتسـمي  الـنفط    ) وسـند اإلنابـة عـن الطـاعن الرابــع     

 . 1224.8.11أودع أبل ورقة إعـثن الطعـن معلنة للمطعمن ضدهم  ي 

أودع محامى المطعمن ضدهم مذكرة بـد اعهم مشـفمعة بسـند     1224.9.21وبتاريخ  

 .المكالة وحا ةة مستندات 

أعدت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهـإ  يهـا إلـى قــمط الطعـن شـكث  و ـي الممضـمع          

 .    لمطعمن  يه مع اإلحالة و ي الجلسة المحددة لنةره تمسكإ برأيها بنقض الحكم ا

 اقسـاب

 .ن الطعن استم ى أوضاعه القانمنية  هم مقـمط شكث  إحي   
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وحي  ينعى الطاعنمن علـى الحكـم المطعـمن  يـه مخالفـة القـانمن والخطـأ  ـي تطـيقـه           

- :وتأويله والقصمر  ي التسـيب وبيان ذلك 

أنه اعتمد على تقريـر الخــرة  ـي مسـألة قانمنيـة هـي مـن اختصـاة المحكمـة ولـيس مـن            ( 2

اختصاة الخـير  ي الدعمى ذلك أن القصد من ندب الخـير هم التحق  من واقع معين ولـيس  

 .مر ذات طابع قانمني ـإلبدا  الرأي  ي أم

بالتضامن دون و مد اتفاق  أنه قضى بإلزا  الجهات الطاعنة بأن يد عما المـلغ المحكم  به( 1

وأن شركة الـريقة لتسمي  الـنفط لهـا الشخصـية  االعتـاريـة والذمـة الماليـة       ، أو ن  قانمني 

 .لجنتها الشعـية المستقلة ويجمز مقاضاتها بمفردها ويمثلها  ي ذلك أمين 

 أنه احتسب بد  سريان التقاد  علـى مـا تـم د عـه مـن ضـريـة بـدون و ـه حـ  اعتــارا  مـن           ( 3

 344/1 ي حين أنه يتعين احتسابه من تاريخ الد ع عمث  بن  المادة ، بالخطأ والضرر العلم 

كمـا خلـط بـين مـدة احتسـاب التقـاد  عـن العمـل غيـر المشـروع والتقـاد             ،  من القانمن المدني 

 .ولكل ذلك  إن الحكم يكمن معيـا  بما يم ب نقضه . الضريـي 

ذلـك أن الثابـإ مـن مـدونات الحكـم       ،  غيـر سـديد   وحي  إنه عن النعي  ي ســه اقوط

االبتدائي المؤيد بالحكم المطعمن  يه أنه أقا  قضا ه برد المــالغ المحكـم  بهـا علـى سنــد مـن       

قـا  بتحصـيل   (( شـركة الـريقـة  )) حيـ  إن الثـابإ باقوراق أن المدعى عليـه الرابع )) القـمط 

حي  تم احتسابها على المحـررات مـن قيمتهـا    دمغة المخالصة من المدعين على أساق خاطو 

بالكامل والصحيح أن يتم علـى أسـاق القيمـة الناتجـة مـن احتسـاب ضـريـة التصـرف وقـد أقـر           

المـــدعى عليـــه الرابـــع بهـــذا الخطـــأ بمم ـــب كتابـــه المم ـــه إلـــى مصـــلحة الضـــرائب المـــؤر   

ولـم تفعـل وأن هـذا    وهذه اقخيرة طلـإ حصر المـالغ الزائدة لردها للتشاركيات  1221.8.21

المــالغ تـم تحصـيلها عـن      هذه قاطعة على المقر وحي  إنحجة اإلقرار من المدعى عليهم يعد 

مـن   284  المـادة  طري  الخطـأ  إنـه يتعـين إلـزا  المـدعى علـيهم متضـامنين بردهـا و قـا  لـن          

متــه وهــذا الــذي أورده الحكــم يفيــد أنــه نــاقو ركــن الخطــأ ودلــل علــى اـ    .  ((القــانمن المــدني 

هما بالمراسثت المتـادلة بين شركة الـريقة لتسمي  النفط ومصلحة الضرائب المتضمنة إقرار

بأن الضريـة خصمإ على أساق خاطو ولم يعمط على تقرير الخـير إال  ي تحديد المـالغ التي 

وإذ أيده الحكم المطعمن  يه  يما انتهى إليه  إنه ،  من ضدهم بطري  الخطأ عخصمإ من المط

 . ذا السـب من النعيـمما يتعين معه ر ض ه ،  مرـانمن أو شابه قصـالفا  للقـ يكمن مخال

مـن القـانمن    41ذلـك أن المـادة   ، وحي  إن النعي  ي ســه الثال   هم  ي غير محله 

) .... بشـأن ضـريـة الدمغـة المنطــ  علـى واقعـة الـدعمى نصـإ علـى           2973لسـنة   41رقم 

ـالغ المحصلة بغير و ه ح  بمضي اثث سنمات من تاريخ أدائها يسقط الح   ي استرداد الم

ظهر الح   ي طلب الرد بعد إ را ات اتخذتها المصلحة  يـدأ التقـاد  مـن تـاريخ إخطـار      اإال إذ

المحـاط علـى أســابه     والثابإ من مـدونات الحكـم االبتـدائي   .  ....(باحب الشأن بحقه  ي الرد 

أن ح  المطعمن )  -:ه ـاد  قملـرده على د ع الطاعنين بالتق ددـم بصـبالحكم المطعمن  يه وه

شــركة الـريقــة ) ضــدهم قــد ظهــر لهــم بعــد اإل ــرا ات التــي اتخــذتها الجهــات المــدعى عليهــا      

 1222.22.2باحتساب الضريـة بالطريقـة الصـحيحة اعتــارا  مـن تـاريخ      ( ومصلحة الضرائب

اـم  ـإن التقـاد  ال يسـري  ـي حقهـم و قـا          ولم يتم إخطار المطعمن ضدهم بحقهم  ي الرد ومـن 

وهذا الـذي أاـتـه     .  بشأن ضريـة الدمغة  2973لسنة  41من القانمن رقم  41لن  المادة 
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مـن القـانمن المـدني لعـد  انطـاقهـا       344الحكم على النحم السالف ذكره ولم يعمل حكم المـادة  

 .طـيقه خطأ  ي تأنه ال يكمن قد خالف القانمن أو على الماقعة  إ

ه الطـاعنمن علـى الحكـم المطعـمن  يـه  ـي ســـه الثـاني مـن عـد            بن ما ينعى إوحي  

وشركة الـريقة لتسـمي  الـنفط  إنـه لمـا كـان      و مد و ه للتضامن بين الجهات اإلدارية العامة 

هذا النعي يشكل مصـالح متعارضـة بالنســة لجميـع الطـاعنين إذ أنـه  ـي حالـة إخـرا  الجهـات           

اللجنة الشعـية العامة واللجنة الشعـية العامة للماليـة وكـذلك المؤسسـة    ) امة وهي اإلدارية الع

 إن من شأن ذلك أن يؤدى إلى إلـزا  شـركة الـريقـة لتسـمي  الـنفط ومصـلحة       ( المطنية للنفط 

الضرائب من د ع المـلغ المحكم  به بمفردها  ي حين أن مصلحة كـل منهمـا أن يـقـي االلتـزا      

مع الجهات العامة وهم تعارض حقيقي بين مصالحهم يتعـذر معـه علـى عضـم      بالتضامن قائما 

واحد من إدارة القضايا أن يحق  مصـلحة خابـة لكـل واحـد مـنهم دون غيـره ممـا يجعـل نعيـه          

ن ـاق مـ ـائم علـى أسـ  ـن برمته غير قـ ـمما يضحي معه الطع،  يما يخ  التضامن غير مقـمط 

 .ماقع والقانمن متعين الر ضـال

 ه اقسـاب لهذ

حكمـــإ المحكمـــة بقــــمط الطعـــن شـــكث  و ـــي الممضـــمع بر ضـــه وإلـــزا  الطـــاعنين بصـــفاتهم  

                         .     المصاريف 
          

 المستشار                 المستشار           المستشار       

 الهاشمي على الطربان      سعيد على يمسف                 علــى مختـار الصقر               

 رئيس الدائرة  

           مسجل الدائرة           المستشار                                 المستشار        

 الهاشمي على السني             مختار عـد الحميد منصمر           محمد أحمد نمر الدين     

 

 

 


