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 0الممثل القانوني لشركة البريقة لتسويق النفظ بصفته -6

 البهول احمد كريم/يمثلها المحامى
 

: بتنناري   التجاريننةالنندائرة / اسننتاناف طننرابلس  : عننن الحكننم الصننادر مننن محكمننة  
 ق 31/.149االستاناف رقم : م  في 20.1019..6

                     
طننالع علننى األوراق وتننالوة تقريننـر التسلخننيا  وسمننـاع المرافعننة الشننفوية     إلبعنند ا

 0 ورأي نيابة النقض وبعد المداولة
 الوقائع

م أمنننننام ...6لسننننننة  1164أقنننننام المصنننننرف الطننننناعن الننننندعو  رقنننننم    
 وآخنننننرينعلنننننى المطعنننننون ضنننننده األول    االبتدائينننننةمحكمنننننة شنننننمال طنننننرابلس   

مننننل المطعنننون ضنننده األول تسنننهياًل    ضنننامنين لنننه قنننال بياننننا لهنننا  ننننه كنننان قننند        
حننن  ه المقيننند تلديننن عنننن طرينننق السنننحب علنننى المكشنننوف منننن حسنننابه      ائتمانينننا
لنننف ديننننار  أوسنننبعة وثالثنننين   منننائتينالتسنننهيل  حتنننى بلقننن  قيمنننة    .331رقنننم 

 % 0.بفائدة قدرها 
قيمننننة التسننننهيل  لزام المنننندعى علننننيهم بنننندفع  إلننننى طلننننب الحكننننم لننننه بنننن   نتهننننى وا

وأثنننننناء ندنننننر الننننندعو  قنننننرر المننننندعى تنننننر  الننننندعو  بالنسننننننبة        ، وفوائنننننده  
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شنننرف علنننى مالجهنننة ال هننناللضنننامنين ، وادخنننل شنننركة البريقنننة لتسنننويق الننننف  ألن
عمننننال الزحننننف علننننى مصنننننع المنننندعى عليننننه لصننننناعة البراميننننل والمشننننقوالت    أ

ت ابنننذ ركة المدخلنننة وطلنننب الحكنننم عليهنننالنننى الشننن  مصننننعة  ضنننم التنننيالمعدنينننة 
 -:ثانينننننا، بنننننإخراد المننننندخل فننننني الننننندعو     اًلووقضننننن  المحكمنننننة أ ، الطلبنننننات 

فأسننننتأنف  ،  بسننننقود النننندعو  بمضنننني المنننندة فنننني المطالبننننة بالنننندين وملحقاتننننه  
المصننننرف الطنننناعن هننننذا الحكننننم أمننننام محكمننننة اسننننتاناف طننننرابلس التنننني قضنننن   

الحكنننم المسنننتأنف فيمنننا قضننني    لقننناءإبقبنننول االسنننتاناف شنننكاًل وفننني الموضنننوع ب  
خنننننراد المسننننتأنف ضنننننده الثننننناني مننننن الننننندعو  وبسنننننقود الننننندعو    بننننه منننننن   

 0وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، بالتقادم بالنسبة  ليه 
 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 اإلجراءات

يوجنننننننند  م وال201019..6صنننننننندر الحكننننننننم المطعننننننننون فيننننننننه بتنننننننناري  
قنننرر محنننامي المصنننرف    م.6.160506وبتننناري  ،  بننناألوراق منننا يفيننند  عالننننه    

قلنننم كتننناب المحكمنننة العلينننا مسنننددًا    اعن الطعنننن علينننه بنننالنقض بتقرينننر لننند   الطننن
وأودع منننننذكرة بأسنننننباب الطعنننننن ، ومنننننذكرة   والوكالنننننة الرسنننننم مودعنننننًا الكفالنننننة

شننننارحة وصننننورة مننننن الحكننننم المطعننننون فيننننه ومننننن الحكننننم االبتنننندائي ثننننم أودع     
 يتنننننننناريخأصننننننننل ورقننننننننة  عننننننننالن الطعننننننننن معلنننننننننة ب  6.1601.04بتنننننننناري  

م 6.1601.065وبتنننننننناري  ،  ما م  لننننننننى المطعننننننننون ضننننننننده63،.6.160506
المطعنننون ضنننده الثننناني منننذكرة بدفاعنننه مشنننفوعة بسنننند وكالتنننه ،      أودع محنننامي

عننندم قبنننول الطعنننن   برأيهنننا أصنننليًا   فيهنننا عننن  نيابنننة الننننقض منننذكرة أبننندت     وأود
 0شكاًل

وقننننننررت دائننننننرة فحننننننا الطعننننننون المدنيننننننة بهننننننذه المحكمننننننة بجلسننننننة  
وبالجلسنننننة المحنننننددة لندنننننر    حالنننننة الطعنننننن  لنننننى هنننننذه الننننندائرة    6.1.04019

 0الطعن  تمسك  نيابة النقض برأيها 
 األسباب

نيابننة النننقض بعنندم قبننول الطعننن شننكاًل      أبدتننهالننذي  الننرأيحيننإ  نننه عننن     
منننن الحكنننم  أسنننبابهصنننورة منننن الحكنننم االبتننندائي المحنننال علينننه فننني     ينننداعلعننندم 

 أسننننبابًان الحكننننم المطعننننون فيننننه أنشننننأ لننننه أذلننننك ، المطعننننون فيننننه ليننننر مقبننننول 
الحكنننم المطعنننون فينننه منننن خنننالل أوجنننه   ةخاصنننة يمكنننن منننن خاللهنننا رقابنننة سنننالم 

 0النعي 
 أوضننناعه المقنننررة فننني القنننانون فإننننه يكنننون مقبنننوالً     اسنننتوفىوحينننإ  ن الطعنننن  

 0شكاًل 
وحينننإ ينعنننى المصنننرف الطنننناعن علنننى الحكنننم المطعننننون فينننه مخالفنننة القننننانون        

 :ر في التسبيب من الوجوه التالية والقصو
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الحكنننننم قضننننني بسنننننقود الحنننننق فننننني رفنننننع الننننندعو  بالتقنننننادم دون أن   ن -1
مدتنننه وكنننان ذلنننك    اكتمنننالبالننندين، قبنننل   األصنننليدين منننينننتفحا  قنننرار ال 

 0بمناسبة طلبه من أمانة االقتصاد ترجيع مصنعه
حركننة التسننهيل قنند قفننل     بننه  ن الحكننم اعتبننر أن الحسنناب الجنناري المقينند     -6

حنننف علنننى مصننننع المطعنننون ضنننده األول  بعننند سنننتة أشنننهر منننن واقعنننة الز 
ذلننننك بمثابننننة  فنننناله للمطعننننون ضننننده مننننع أن المننننراد بقطننننع    أنعتبننننر وأ

مننننن القننننانون المنننندني هننننو   436ادة المننننمفهننننوم  فنننني الحسنننناب الجنننناري
عليهنننننا  ل الحسننننناب الجننننناري فننننني لحدنننننة معيننننننة ال يرتنننننب تشنننننقي وقنننننف

لك مفهننننوم نننننا المننننادتين ، بننننذبالنسننننبة للتقننننادم ومخالفننننًا  ًاالقننننانون أثننننر
 0جاريتمن القانون ال .61،..6

لنسننننبة الحكننننم قضنننني بسننننقود الحننننق فنننني رفننننع النننندعو  بالتقننننادم با       ن -4
قننننرار المنننندعى عليننننه األول يسننننر  أثننننره  للمنننندعى عليننننه الثنننناني مننننع أن 
 0ملزمًا بالتضامن في الوفاء بالدين  ًابالنسبة للخلف باعتباره مدين

 ن الحكنننم أعتبنننر أن تقنننادم الحسننناب الجننناري يبننندأ بعننند سنننتة أشنننهر منننن        -3
تنننناري  الزحننننف الننننذي حصننننل علننننى مصنننننع المطعننننون ضننننده األول سنننننة   

المطعنننون ضنننده الثننناني أقنننر بمديونينننة سنننلفه فننني    أن م بنننالرلم منننن15.1
 0م 151.05061

 ن الحكنننم قضننني بسنننقود الحنننق فننني رفنننع الننندعو  بالتقنننادم منننع أن تقنننادم    -9
 0من تاري  قفله  اليبدأ  الدين بالحساب الجاري ال

 ن المحكمنننننة لنننننم تفهنننننم العالقنننننة بنننننين الننننندائن والمننننندين األصنننننلي التننننني    -2
ي وكننننذلك العالقننننة بننننين مصنننندرها عقنننند التسننننهيل وعقنننند الحسنننناب الجننننار 

دين األصننننلي وخلفننننه بواقعننننه الزحننننف ومتننننى نشننننأ الحسنننناب الجنننناري مننننال
والرصنننيد الننندوري والرصنننيد النهنننائي والفنننرق بنننين عننندم  ،  ينتهنننيوكينننف 

 0تشقيل الحساب وقفله
لمقنننرر أن ذلنننك أننننه منننن ا   ن جمينننع هنننذه المنننناعي فننني محلهنننا ،     وحينننإ 

لتسنننوية النننديون والحقنننوق التننني    الحسننناب الجننناري هنننو طرينننق اسنننتثنائي  
هنننني التنننني تبننننرر هننننذه     طرفيننننه  رادةأ خننننالل منننندة معينننننة وكاننننن    تنشنننن

يضنننننًا أن أومنننننن خصائصنننننه   ،قانوننننننا المقنننننرر ة بقينننننر الطرينننننق التسنننننوي
  لنننىوتنصنننهر فينننه وتتحنننول   اتيتهنننا   ذيننند فينننه تفقننند   لومنننات التننني تق المع

عنند قفننل الحسنناب    بهننا ديننن الرصننيد   حسننابية يسننتخلا من  مفننردات مجننرد 
الننننديون وتلنننك الحقننننوق طنننوال منننندة سننننريان    تختفننننيوقبنننل هننننذا القفنننل   ، 

 قفنننل الحسننناب يتحننندد وب ،حننند صنننورة دينننن وا  يفننن  الالحسننناب وال تدهنننر  
 0األخرمركز كل من طرفيه قبل 

بوفننناة  أيضننناوكمنننا يكنننون قفنننل الحسننناب الجننناري باتفننناق طرفينننه يكنننون        
القننننائم علننننى   صننننيالشخوزوال االعتبننننار ، و زوال شخصننننيته أ، العميننننل 

ومنننن ذلنننك  ، ذا كنننان محنننل اعتبنننار عنننند فنننتل الحسننناب       الثقنننة المتبادلنننة  
 0تقادم الرصيد أدبين يدعيه على م  ثباتهالتاري  الذي يقع عبء 
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لمننا كننان ذلننك وكننان الحكننم المطعننون فيننه المدينند للحكننم االبتنندائي أسننس           
أننننه قضننناءه بسنننقود حنننق المصنننرف الطننناعن  بالتقنننادم اسنننتنادًا مننننه  لنننى   

ال بتنننننننناري   لثنننننننناني لننننننننم يحننننننننر  دعننننننننواه ضنننننننند المطعننننننننون ضننننننننده ا 
م ورتننننب علننننى ذلننننك سننننقود النننندعو  بالتقننننادم الطويننننل      016016...6

ن أمننننن القننننانون المنننندني ، معتبننننرًا   421المننننادة فنننني المنصننننوي عليننننه 
 ، ال بعننند قفلنننه يكنننون  ن ذلنننك الأرصنننيد الحسننناب الجننناري ديننننًا عادينننًا منننع 

قفنننل   منننن دلينننل علنننى واقعنننة   وقننند خلننن  مننندونات الحكنننم المطعنننون فينننه     
الننننذي كننننان قنننند فننننتل لخدمننننة القننننر  ، وأنننننه مضنننن    الحسنننناب الجنننناري 

تحقننننق سننننبب القفننننل فننننإن ذلننننك يعيبننننه  سنننننة مننننن تنننناري   ةخمننننس عشننننر
 0تعين نقضه يمخالفة القانون   لىبالقصور جره 

 فلهذه األسباب
الموضنوع بننقض الحكنم المطعنون     قبول الطعن شنكاًل وفني   المحكمة بحكم  

طننرابلس للفصننل فيهننا مجننددًا مننن هياننة   اسننتانافحالننة القضننية  لننى محكمننة  فيننه و
 0ن ضدهما المصروفاتولزام المطع أخر  و

 
 المستشار                        المستشار    المستشار                            

 الحسومي         ابوجعفر عياد سحاب                             محمد خليفة جبوده             فتحي حسين 
 "رئيس الدائرة"  
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