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 المحكمة العليا            

        
 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                                   

 بـاسـم الـشـعـب
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                

 
 هــ 91 63مادى األول  ج 91بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـًا صــباح يــــوم الــثـالثــاء 

 م  بـــمــقــر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس 15392 6193الـمــوافـق
 "رئـيس الدائـرة "     1فــرج أحـمـد مـعــروف  : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

 
 1 مـد بـشيـر مــوســى  أحـ ، محمـد عـاشـور ســركــز  :وعضوية المستشارين األساتــذة  

 بـشيـر سـعــد الـزيـانــــي   ، نعـيـمة عـمـر الـبـلعــزي :                                        
 

 1   الطاهـر فـرج الشطشاطي         : وبحـضـور عضو النيابة  بنيابــة الـنقــض األســتـــاذ 
 1د الـقـادر  أنـس صالـح عـب: ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 
 أصـدرت الحكـم اآلتـي
 ق 25/ 5932في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 
 :المـقـدم مـن 

 1مفوض عام تشاركية المجد للبناء والصيانة وتوزيع شبكات المياه 
 الهادي محمد العربي/ يمثله المحامي 

 /ضد 
 1أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته  -9

 1 لمالية بصفته أمين اللجنة الشعبية العامة ل -5
فــي   15331 12 53س  بـتـاريــ   ـلـ ـرابـاف طـنـ ـئـتـن الـحـكــم الـصـــادر مـــن مـحـكــمة اس    ـع

 1  م  5332/  669رقــم   االستئناف
وتالوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابـة   األوراقبعد اإلطالع على 

 1 النقض ، وبعد المداولة 
 الوقائع

ــام ــ أقــ ــدعوى   الطــ ــيانة ، الــ ــاء والصــ ــد للبنــ ــاركية المجــ ــام تشــ ــفته مفــــوض عــ                    اعن بصــ
، مختصـمًا المطعـوض ضـدهما     االبتدائيـة محكمـة جنـوط طـرابلس     أمام 5331لسنة  9592رقم 

الصيانة والبناء والتوريدات  أعمالإنه تم تكليف التشاركية بالعديد من : بصفتيهما قال شرحًا لها 
 اللجـاض المشـرفة طبقـاً    إلـى يع بمناطق مختلفة من البالد ، فقامت بإنجازها وتسـليمها  وتنفيذ مشار

ــ    ــة      للمواصــفات المتفــق عليهــا ، وبل ــًا وســتمائة وثماني ــع األعمــال ســبعة عشــر مليون إجمــالي تل
المطعـوض ضـده    إلـى دينـارًا ، وتمـت إحالـة جميـع المستخلصـات        وخمسين ألفًا ومـائتين وتسـعين  

 أنه رغم المطالبة لم يـتم الصـرف    ف المبال  المستحقة لصالح التشاركية ، إالالثاني لغرض صر
المطعوض ضدهما بـنض   بإلزامطلب الحكم  إلىوخلص ، بالمدعى أضرارًا مادية وأدبية  مما ألحق

 1 يدفعا له المبل  سالف الذكر مع تعويض قدره عشرة ماليين دينار عن الضررين 
ضدهما بنض يدفعا للطاعن بصـفته مبلـ  عشـرة ماليـين      المطعوض بإلزاموالمحكمة قضت 

دينـار عـن الضـرر     ألـف وسـتمائة دينـار مـع تعـويض قـدره مائتـا        ألفـاً وثمانمائة وتسعة وعشرين 
 1 عن الضرر المعنوي  ألفًاالمادي ومائة وخمسوض 
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المرفـوع  )  5332لسـنة   669رقـم   االسـتئناف طـرابلس فـي موضـوع     اسـتئناف وقضت محكمة 
الحكم المستننف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غيـر ذي صـفة ،    بإلغاء( وض ضدهما من المطع

 1 شكاًل ( المرفوع من الطاعن ) المقابل  االستئنافوبعدم قبول 
 ( وهذا هو الحكم المطعوض فيه) 

 اإلجراءات
ــاري  ـذا الحكـــصــدر هــ   ــاألوراق، وال يوجــد  15331  12  53م بت ــه   ب ــد إعالن 1 مــا يفي

قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاط  15393  15  55  وبتاري
الكفالـة والوكالـة ومـذكرة بنسـباط الطعـن وأخـرى شـارحة         المحكمة العليا مسـددًا الرسـم ومودعـاً   

اري  ــــ وبت1 ضـمن حافةـة مسـتندات     ،   االبتدائي وصورة من الحكم المطعوض فيه ومن الحكم 
   15393  15  52القضايا فـي   إدارة إلىالطعن معلنة  إعالضورقة أصل  أودع 15393  12  6

1  اإلحالـة بـنقض الحكـم المطعـوض فيـه مـع      :  الـرأي  إلـى فيها  انتهتنيابة النقض مذكرة  وأودعت
وفي الجلسة المحددة لنةـره ،   الدائرة المختصة ، إلىالطعن  إحالةوقررت دائرة فحص الطعوض 

 1 لى رأيها أصرت نيابة النقض ع
 األسباط

 1 كاًل ـبول شـو مقـونًا فهـانـررة قـه المقـى أوضاعـوفـن أستـطعـث إض الـيـح
ــانوض  : وحيــث إض ممــا ينعــى بــه الطــاعن بصــفته علــى الحكــم المطعــوض فيــه      مخالفــة الق

 : والخطن في تطبيقه والقصور في التسبيب 
                    ى لرفعهــا مــن غيــر ذي   الحكــم المســتننف وبعــدم قبــول الــدعو     بإلغــاء ذلــع أنــه قضــى   

صفة ، تنسيسًا على أض المحكمة مصدرته لم تستةهر من قرار تنسيس التشاركية أض رافعها كاض 
مـن   2مفوضًا من قبل مجلس اإلدارة في تمثيلهـا أمـام القضـاء ، فـي حـين أنـه وفقـًا لـنص المـادة          

بالتشــاركيات ، وكــذلع الفقــرة الثالثــة مــن   الخاصــة حكــاماألبشــنض  9122القــانوض الصــادر ســنة 
ــانوض التجــاري   123المــادة  ــي التشــاركية الحــق فــي إدارتهــا      أضمــن الق لكــل شــريع متضــامن ف

 1 القضاء  أماموتمثيلها 
 9122لسـنة   1نـه وإض كـاض القـانوض رقـم     ذلـع إ : ه سديد ذا النعي في مجملـوحيث إض ه

خـال ممـا   (  9115)  9153لسـنة   6رقـم    القـانوض بشنض األحكام الخاصة بالتشاركيات المعدل ب
ــ باعتبـــارهم –، إال أض الشـــركاء فيهـــا  االعتباريـــة يفيـــد تمتـــع التشـــاركية بالشخصـــية    ولينئمسـ

يحـق لكـل    –تجاه الغير وفق نص المادة الخامسة من ذات القانوض  التزاماتهابالتضامن عن كافة 
ستمر الوضع القانوني وقد ا1 القضاء  أماميلها منهم الدفاع عن مصالح التشاركية بما في ذلع تمث

بشـنض عـدم تمتـع     –سـالف الـذكر    9122لسـنة   1رقـم    القانوض أحكامفي ظل  –على هذا النحو 
ــةالتشــاركيات بالشخصــية   ــى االعتباري ــم   إل ــانوض رق (  5339)   9631لســنة  59أض صــدر الق

 أعمـال مجـاالت   لـذي وسـع مـن   ، ا االقتصـادية نشـطة  بتقرير بعـض األحكـام فـي شـنض مزاولـة األ     
: وأنشطة التشاركيات وسبل المشاركة فيها ، فنصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أض 

وأحكـام هـذا    إليـه المشار  9122لسنة  1تطبق فيما لم يرد بشننه نص خاص في القانوض رقم  ))
كما نصت المادة الثانية ،  ((1 القانوض النصوص المنةمة لشركات التضامن في القانوض التجاري 

القائمـة حاليـًا تسـوية     على التشاركيات والشركات المساهمة )) :عشرة من ذات القانوض على أنه 
أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانوض ، وذلع خالل مدة ستة أشـهر مـن تـاري  العمـل بـه ، وإال      

مـن   123رة األولـى مـن المـادة    وكانـت الفقـ  1  (( أي إجراء آخـر   إلىمنحلة دوض حاجة  اعتبرت
قـد   -قـة بشـركات التضـامن    المعمول به عنـد صـدور القـانوض المـذكور والمتعل     -القانوض التجاري 

،  ((1 للشركة بمجرد قيدها في السـجل التجـاري    االعتباريةتثبت الشخصية  )) : نهنصت على أ
للمـدير المنـوب بـه     )) :مـن ذات القـانوض علـى أنـه      129وكذلع نصت الفقرة األولـى مـن المـادة    

عقـد التنسـيس    اسـتثناه تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضـها ، إال مـا   
  (( 111أو التوكيل المعطى له 
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أض التشاركيات التي أنشيت بعد العمل بنحكام القـانوض   فإض مقتضى هذه النصوص جميعًا
ت بتسوية أوضاعها بما يتفـق وأحكامـه أصـبحت    ، أو التي قام إليهالمشار  5339لسنة  59رقم 

بمجــرد قيــدها فــي الســجل ننها فــي ذلــع شــنض شــركات التضــامن  تتمتــع بالشخصــية األعتباريــة شــ
نه أض يضفي على ممثلها القانوني صفة تمثيلها التشاركية بهذه الصفة من شنالتجاري ، وأض تمتع 

  1سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها ، أمام القضاء 
الحكـم   بإلغـاء وكاض الحكـم المطعـوض فيـه قـد خـالف هـذا النةـر ، وقضـى         ، ذ كاض ذلع وإ

ت مـن مفـوض   تنسيسًا على أنهـا رفعـ  ، غير ذي صفة  المستننف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من
القضــاء ، دوض أض يتحقــق الحكــم ممــا إذا كانــت   أمــامعــام التشــاركية الــذي ال يملــع حــق تمثيلهــا  

وقيـدت بالسـجل    5339لسـنة   59وفقًا ألحكام القانوض رقم  أوضاعهاتسوية التشاركية قد قامت ب
القضـاء مـن    أمـام وعلـى ممثلهـا صـفة تمثيلهـا      االعتباريـة التجاري ، بما يضفي عليها الشخصـية  

، بمـا يتعـين معـه نقضـه      عدمه فإنه يكوض قد أخطن في تطبيق القانوض وشابه قصور فـي التسـبيب  
 االســتئنافبمــا فــي ذلــع الســبب المتعلــق بعــدم قبــول   -اط الطعــن دوض حاجــة لمناقشــة بــاقي أســب 

ــه  -شــــكاًل   المقابــــل  ــبب   إلــــىوإعادتــ ــة شــــكل وســ ــائها لمناقشــ ــة المطعــــوض فــــي قضــ                المحكمــ
 1 معًا  االستئنافين

 فلهذه األسباط
 إلـى ، وبنقض الحكم المطعوض فيه ، وإحالة القضـية   بول الطعن شكاًلحكمت المحكمة بق 
ــة م ــتئنافحكم ــة أخــرى ،       اس ــن هيئ ــا مجــددًا م ــزامطــرابلس للفصــل فيه ــوض ضــدهما   وإل المطع

    1  بصفتيهما المصاريف 
      

 المستشار                       الـمسـتشار                           الـمستـشار          
 

 مـد بـشيــر مـوســى       فـرج أحــمـد معــروف        محـمد عـاشـور سـركـز          أحـ
 رئيس الدائرة      

 
 الـمستـشار                       الـمستـشار                      مسجـل الـدائـرة        

 

 نعـيمة عـمـر الـبـلعزي          بـشيـر سعـد الــزيانـي         أنـس صالـح عـبد الـقادر 
 
 
 
 
 


