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 المحكمة العليا                   
 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                                   

 بـاسـم الـشـعـب
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                

 
 هــ 44 73جماد الثاني 4بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـًا صــباح يــــوم األحد 

ـــوا    ـــة    6142.   7. 47الـمــــــ ـــا بمـديـنــــــ ـــكمة العــلــيـــــ ـــر الـمحــــــ م  بـــمــقـــــ
 طــرابــــــلس

 "رئـيس الدائـرة "         .أحـمـد بـشيـر بـن مـوسى : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

 . بـشـيـر سـعـد الـزيـانـــي  : وعضوية المستشارين األساتــذة  
 .مصطفى امحمد المحلس :                                           

 . عبد الحميد علي الزيادي :                                           
 .  ـتحي عـبد الـسالم سـعـد :                                           

 

   الفتاح عثمان عبد القادر   عبد :وبحـضور عـضو الـنيـابة  بـنـيابـة الـنقض األسـتاذ 
 .أنـس صالـح عـبد الـقـادر  : ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 
 أصـدرت الحكـم اآلتـي

 ق 88/  783 ي قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 
 :المـقـدم مـن 

 .الممثل القانوني لشركة األشغال العامة مصراته 
 عبد الحكيم الغزالني/ يمثله المحامي 

- :ضد 
)...( 

 يمثله المحامي رمضان محمد أبو عجيلة

عـن الحكم الـصادر مـن محـكـمـة استـئـنـاف مصراته الدائرة المدنية ترهونة 

 م  6118/   814 ، 276م   ـي االسـتـئـنـا ين رقمي  6141.  2.  42بـتـاريـخ  

 ،وتـالوة تقريـر التلصـي  ، وسـما  المرا عـة الشـفوية        ،بعد اإلطـال  علـى األوراق   

 .  رأي نيابة النقض ، وبعد المداولة  و

 الوقائع
ــام ــم    أقـ ــدعو  رقـ ــدو الـ ــون ضـ ــام 6113/  447المطعـ ــة  أمـ ــة ترهونـ                   محكمـ

العامة والصدمات المرقب بصـفته قـال    األشغالاالبتدائية على الممثل القانوني لشركة 
ــًا ــا   بيانــــ ــ  دارةوبنــــــات علــــــى تكليــــــ  مــــــن مــــــدير   –نــــــه لهــــ                                ل الحركــــــة والنقــــ

                               ألفـــــًاســـــمنتي بقيمـــــة ا نـــــي عشـــــر قـــــام برصـــــ  ســـــاحة الطـــــو  األ –بالشـــــركة 
ــاراً   ــبعين دينــــ ــة وســــ ــمائة و ال ــــ ــدد  وخمســــ ــم تســــ ــه  لــــ ــا أ  ليــــ ــه ، ممــــ ــ  بــــ                                   لحــــ

                              دعى عليــــه أن يــــد ع لــــه قيمــــة المــــ بــــملزامطلــــب الحكــــم   لــــىوانتهــــى  ، أضــــرارًا
،  قضـ  لـه    أضرارعما لحقه من  دينار تعويضًا أل  وأربعينالدين ، ومبلغ خمسة 

ــدم       ــول دعــو  التعــويض لع ــدم قب ــدين ، وبع ــة ال ــة بقيم ــذارالمحكم ــه ، وقضــ    اإلن ب
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ــم    ــتئناف رقــ ــي االســ ــراته  ــ ــتئناف مصــ ــة اســ ــن 6118/  814محكمــ                            المر ــــو  مــ
 6118/  276المحكـــوم عليـــه بصـــفته بعـــدم قبولـــه شـــكاًل ، و ـــي االســـتئناف رقـــم   

المـدعى عليـه    بـملزام وذلـ    المر و  من المحكـوم لـه بتعـديل الحكـم المسـتزن  جزئيـاً      
ــغ خمســة   أنبصــفته  مــن  أصــابهعمــا  شــاماًل دينــار تعويضــًا الفآيــد ع للمــدعي مبل

 ي الو ات بدينه ، وبتصحيح الحكم المسـتزن  واعتبـار المحكـوم     التزخيرضرر بسبب 
                        العامـة المرقـب ، ور ـض مـا عـدا ذلـ  مـن        األشغالعليه هو الممثل القانوني لشركة 

 . طلبات ، وتزييد الحكم المستزن   يما عدا ذل  
 وهذا هو الحكم المطعون فيه

 اإلجراءات
ــاريخ     ــم بتـ ــدر هـــذا الحكـ ــن،  6141.  2.  42صـ ــاريخ  وأعلـ  6141.  44.  8بتـ

قـرر محـامي الطـاعن بصـفته الطعـن  يـه بـالنقض لـد           6141.  46.  44وبتاريخ 
 بزسـبا  الكفالة والوكالة ، ومذكرة  الرسم ، ومودعًا قلم كتا  المحكمة العليا ، مسددًا

 أصـل  أود  6141.  46.  67وبتاريخ . الطعن ، وصورة من الحكم المطعون  يه 
             . 6141.  46.  48المطعـــون ضـــدو بتـــاريخ     لـــىالطعـــن معلنـــة    عـــالنورقـــة 

ــاريخ  ــذكرة بد اعــه مشــفوعة      أود  6144.  4.  61وبت محــامي المطعــون ضــدو م
  ر ـاق بسند وكالته عنه د ع  يها بعدم قبول الطعن شـكاًل لر عـه بعـد الميعـاد ، ولعـدم      

  لـى نيابـة الـنقض مـذكرة انتهـ   يهـا       وأودعـ   .الطاعن صورة من الحكم االبتـدائي  
، وقـررت دائـرة    بعدم قبول الطعـن شـكاًل واحتياطيـا بر ضـه موضـوعاً      أصليًا الرأي

الــدائرة المصتصــة ، و ــي الجلســة المحــددة لن ــرو    لــىالطعــن   حالــة حــ  الطعــون 
 .  رأيهاالنيابة على  أصرت

 األسباب
ــه م    ــع بـ ــا د ـ ــمن مـ ــن ،  ـ ــكل الطعـ ــن شـ ــه عـ ــدو حيـــن  نـ ــامي المطعـــون ضـ                      حـ

                       ر ـــاقوشـــايعته  ـــي ذلـــ  نيابـــة الـــنقض بعـــدم قبولـــه لر عـــه بعـــد الميعـــاد ، ولعـــدم    
ــه     ــديد ، ذلــــ  أنــ ــدائي  يــــر ســ ــم االبتــ ــا يتعلــــ   –الطــــاعن صــــورة مــــن الحكــ                            يمــ

ــاد الطعــــن  ــادة  –بميعــ ــمن المــ ــانون ا 43 ــ ــن قــ ــه  مــ                              ذالمرا عــــات تــــن  علــــى أنــ
ــرة      ــور أو لمباشــ ــاد للحضــ ــانون ميعــ ــي القــ ــين  ــ ــراتعــ ــوم     جــ ــه يــ ــد عليــ ــه عيــ                                             يــ
                         المكــــان الــــذي يجــــب  بــــين متــــرًا لكــــل مســــا ة مقــــدارها خمســــة وعشــــرون كيلــــواً 

ذلـ  أنـه ولـئن كـان يبـين مـن        ،  من مفاد  ليهه والمكان الذي يجب االنتقال مناالنتقال 
الحكـم المطعـون  يـه      عالنمستندات المطعون ضدو المودعة مل  الطعن أن  حا  ة

  6141.  46.  44الطعن تـم بتـاريخ   ، وكان التقريـر بـ   6141.  44.  8تم بتاريخ 
مـن   744للمـادة   و قـاً  –ة لر ع الطعن المقرر ميعاد الثال ين يومًا آخربما يكون معه 

ــانون المرا عــات   ــوم   –ق ــه ولمــا كــان الطــاعن بصــفته      ال 6141.  46.  8هــو ي                               أن
                              يقــــيم بمدينــــة مصــــراته التــــي تبعــــد عــــن مقــــر المحكمــــة العليــــا بطــــرابلس مســــا ة  

                            و مـــا يترتـــب عليـــه اســـتحقاقه عيـــادة ميعــــاد      متـــر ، وهـــ   تزيـــد علـــى مـــائتي كيلـــو    
ــة    ــا ة قــدرها  ماني ــوو عنــه         أيــاممس ــاريخ المن ــه  ــي الت ــرر ب ــل طعنــه المق ــا يجع                              ، بم

ــاد   مقــــررًا ــا يتعلــــ  بعــــدم   أمــــا. بــــه  ــــي الميعــ                                 الطــــاعن صــــورة مــــن    ر ــــاق يمــ
ــادة    ــمن المــــ ــدائي ،  ــــ ــم االبتــــ ــ     748الحكــــ ــات و ن كانــــ ــانون المرا عــــ ــن قــــ                               مــــ
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                                يــــود  قلــــم كتــــا  محكمــــة الــــنقض خــــالل عشــــرين        أنتوجــــب علــــى الطــــاعن   
ــدائي     يومــًا ــاريخ الطعــن صــورة مــن الحكــم االبت ــه    ذامــن ت                         كــان الحكــم المطعــون  ي
ــد  ــالقـ ــي   أحـ ــه  ـ ــبابهعليـ ــ    أسـ ــاد ذلـ ــمن مفـ ــدا  أن،  ـ ــم     يـ ــ  الحكـ ــن ذلـ ــورة مـ                             صـ

ــون     ــالنقض ال يكــ ــن بــ ــد الطعــ ــراتعنــ ــًا  جــ ــه      ذا العمــ ــون  يــ ــم المطعــ ــان الحكــ                                   كــ
ــدائي    ــم االبتـ ــبطالن الحكـ ــد قضـــى بـ ــين . قـ ــان يبـ ــم المطعـــون وكـ ــدونات الحكـ                          مـــن مـ

ــه    ــدائي قولـــ ــم االبتـــ ــزن الحكـــ ــه أورد بشـــ ــه أنـــ ــتزن  "  يـــ ــم المســـ ــن  ن الحكـــ                                  وحيـــ
                               قـــد ذكـــر اســـم المـــدعى عليـــه حســـبما جـــات  ـــي صـــحيفة الـــدعو  األصـــلية دون           

ــر  ــىأن ين ـــ ــب        لـــ ــبطالن ويجـــ ــابه الـــ ــد شـــ ــون قـــ ــه يكـــ ــحيح  منـــ ــحيفة التصـــ                          صـــ
                                   يـــــه  ليـــــهالـــــذي مـــــن بـــــين مـــــا انتهـــــى تصـــــحيحه ، وكمـــــا ســـــيرد بـــــالمنطوق ، 

ــدين      ــل الـ ــ  بزصـ ــقه المتعلـ ــي شـ ــتزن   ـ ــم المسـ ــد الحكـ ــررو   " تزييـ ــذي قـ ــذا الـ ــمن هـ                               ـ
ــم  ــبطالن     –الحكــــ ــابه الــــ ــد شــــ ــدائي قــــ ــم االبتــــ ــون الحكــــ ــن كــــ ــول دون  –مــــ                                  يحــــ
                                و قــــــًا   يــــــداعهاالواجــــــب  األوراقالقــــــول بوجــــــو  أن يكــــــون ضــــــمن   مكانيــــــة
مـن قضـات   عليـه   أقـام  يمـا   أسـبابه  ـي    ليـه سالفة الذكر ولو أخطز وأحال  748للمادة 
الموضـو  ، بمـا يضـحى معـه طلـب نيابـة الـنقض ود ـع محـامي المطعـون ضــدو             ـي 

 .  ير صائب ، ويتعين قبول الطعن شكاًل 
ــز         ــه الصطـــ ــون  يـــ ــم المطعـــ ــى الحكـــ ــفته علـــ ــاعن بصـــ ــى الطـــ ــن ينعـــ                                       وحيـــ

.  2.  42اريخ نــه صــدر بتــ   ذلــ  أ ــي تطبيــ  القــانون ، والفســاد  ــي االســتدالل ،      
ــانوني لشــركة    6141 ــل الق ــة شصصــيتها    األشــغالضــد الممث ــب المنتهي ــة المرق                         العام

                                          6116لســـــــــنة  68اللجنـــــــــة الشـــــــــعبية العامـــــــــة رقـــــــــم  االعتباريـــــــــة بقـــــــــرار 
 األشـغال  ـي شـركة   الذي دمج  بموجبه تل  الشـركة   6116.  4.  64الصادر  ي 

ــفة     ــه ال صــ ــوم عليــ ــل المحكــ ــا يجعــ ــراته ، بمــ ــة مصــ ــم     العامــ ــون الحكــ ــه ، ويكــ                               لــ
 . ، مستوجب النقض  معيبًا

حسبما يبين من مدونات الحكـم المطعـون  يـه     –وحين  ن الواقع  ي الدعو  
لـه علـى المـدعى عليـه     ابتـدات للمطالبـة بـدين     أقامها( المطعون ضدو ) أن المدعي  –

ــانوني لشــــركة  ) بصــــفته                           مــــع(  المرقــــبالعامــــة والصــــدمات  األشــــغالالممثــــل القــ
                              ســــير الصصــــومة طــــرأ تغييــــر  ــــي  وأ نــــاتتعويضــــه عــــن التــــزخير  ــــي الســــداد ، 

                           العامــــة  لاألشــــغابــــزن أصــــبح هــــو الممثــــل القــــانوني لشــــركة   األخيــــرصــــفة هــــذا 
                          لــــىأن المحكمــــة انتهــــ    الالمرقــــب ،  قــــام المــــدعي بتصــــحيح شــــكل الــــدعو   

ــ         ــن ر عـــ ــذل  ذات مـــ ــ  بـــ ــويض وألزمـــ ــدين دون التعـــ ــة الـــ ــه بقيمـــ ــات لـــ                              القضـــ
ــدات   ــدعو  ابتــ ــه الــ ــركة  ) عليــ ــانوني لشــ ــل القــ ــغالاألالممثــ ــدمات  شــ ــة والصــ                         العامــ

ــب  ــركة   ( المرقــ ــانوني لشــ ــل القــ ــيس الممثــ ــغالولــ ــرر    األشــ ــب ،  قــ ــة المرقــ                         العامــ
،  6118/  276المحكوم له الطعن  ي الحكم بموجب استئناف تحريـري تحـ  رقـم    
،  6118/  814كمــا قــرر ذلــ  المحكــوم عليــه بموجــب اســتئناف شــفوي تحــ  رقــم  

                       بعـــدم قبولـــه شـــكاًل لعـــدم تقـــديم مـــذكرة       – ـــي هـــذا األخيـــر    – قضـــ  المحكمـــة  
ــي  ــارحة ، و ــ ــاً   األولشــ ــتزن  جزئيــ ــم المســ ــديل الحكــ ــ   بتعــ ــملزاموذلــ ــدعى  بــ                            المــ
                       اعمــــ شـــامالً  دينـــار تعويضـــاً   الفآيـــد ع للمـــدعي مبلـــغ خمســـة      أنعليـــه بصـــفته   

ــم        أصــابه ــه ، وبتصــحيح الحك ــات بدين ــي الو  ــزخير    المســتزن مــن ضــرر بســبب الت
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العامـة المرقـب ، وتزييـد     األشـغال واعتبار المحكوم عليه هو الممثـل القـانوني لشـركة    
 . الحكم المستزن   يما عدا ذل  

ــي         ــالنقض   ــن ب ــى أن مجــال الطع ــة جــر  عل ــذو المحكم ــان قضــات ه ــا ك                    ولم
                                 النهائيــــــة  نمــــــا ينصــــــب علــــــى مــــــا قضــــــ  بــــــه محكمــــــة االســــــتئناف  األحكــــــام

                            عــــاًل ، وكــــان الحكــــم المطعــــون  يــــه قــــد قضــــى  ــــي اســــتئناف الطــــاعن بصــــفته   
               عويض ، وتزييــد بعــدم قبولــه شــكاًل ، و ــي اســتئناف المطعــون ضــدو بالقضــات لــه بــالت   

                                             أصــــــــل  لــــــــىوالــــــــذي ينصــــــــرف ) الحكــــــــم المســــــــتزن   يمــــــــا عــــــــدا ذلــــــــ   
                        الطعــن بــالنقض  ــي هــذا الحكــم يقصــر البحــن  يــه علــى مــد      ،  ــمن مجــال( الــدين 

ــات    ــذا القضـــ ــوا  هـــ ـــ    أوصـــ ــ  بعــ ــقه المتعلـــ ــي شـــ ــه  ـــ ــتئناف  عدمـــ ــول اســـ                                 دم قبـــ
ــدو     ــون ضــ ــالتعويض للمطعــ ــقه المتعلــــ  بــ ــكاًل ، و ــــي شــ ــاعن شــ ــنالطــ ــذي مــ                           والــ

                             مـــن مركـــز الطـــاعن المكتســـب مـــن الحكـــم االبتـــدائي ، األمـــر         يتأن يســـوشـــزنه 
الطعن منصبة على شقي الحكم المطعون  يه سالفي  أسبا الذي يتعين معه أن تكون 

 . الذكر دون  يرهما 
                            عليــــه الطــــاعن بصــــفته طعنــــه أقــــامو ذ كــــان ذلــــ  ، وكــــان الســــبب الــــذي 

                       ال يتعلــــ  بــــزي ممــــا ذكــــر ، بــــل يتعلــــ  بالمناععــــة  ــــي صــــفة الطــــاعن كمحكــــوم  
ــس    ــم ت سـ ــي لـ ــه ، والتـ ــدم     عليـ ــاتها بعـ ــا قضـ ــي حكمهـ ــون  ـ ــة المطعـ ــا المحكمـ                          عليهـ

ــا      ــه مــ ــدم بيانــ ــمن عــ ــكاًل ،  ــ ــه شــ ــول طعنــ ــة      ذاقبــ ــالغ نقديــ ــ  مبــ ــد أحيلــ ــ  قــ                                     كانــ
ــركة   ــن شـ ــغالمـ ــة المرقـــب   األشـ ــة ) العامـ ــى( المدمجـ ــركة   لـ ــغالشـ                       العامـــة  األشـ
ــراته  ــا  ) مصـ ــة  يهـ ــا ( المدمجـ ــة      ذاومـ ــي حالـ ــالغ  ـ ــ  المبـ ــ  تلـ ــاكانـ ــا  حالتهـ                              ليهـ

ــا  أممــــن التزامــــات  األولــــىتكفــــي لســــداد مــــا علــــى الشــــركة                                  أنهــــا تجاوعتهــــا ومــ
ــن   ــ  مــــــ ــه ذلــــــ ــةيتطلبــــــ ــات   حالــــــ ــىتلــــــــ  االلتزامــــــ ــفية   لــــــ ــندوق تصــــــ                                    صــــــ
ــة ،  ــزةالشــــــــركات العامــــــ ــة  واألجهــــــ ــاذالمنحلــــــ ــة  اإلجــــــــراتات التصــــــ                                    الالعمــــــ

                             بشــــزنها ، يجعــــل مــــا نعــــى بــــه الطــــاعن علــــى الحكــــم المطعــــون ال يحقــــ  لــــه أي   
 . مصلحة ، ويتعين من  م االلتفات عنه 

                         نـــه متـــى كـــان مـــا تقـــدم ،  ـــمن الطعـــن يكـــون  يـــر قـــائم علـــى          ن  ـيــــوح
 . ه ـضـن ر ـيـعـتـ، وي أساس

  لهذو األسبا 
حكمــ  المحكمــة بقبــول الطعــن شــكاًل ، و ــي الموضــو  بر ضــه ، و لــزام         

 .  الطاعن بصفته المصاري  
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