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        المحكمة العليا
       

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
 بـاسـم الـشـعـب

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـخـامـسـة )) 

 
 هــ 41 53رجــــب  82بجـلستهـا الـمنعـقـدة عــلنـًا صــباح يـــوم الـثالثـاء 

 ـلسعــلــيـا بمـديـنــة طــرابـة الم  بـــمــقــر الـمحــكم 8141.  3.  82الـمـــوافـق
 

 "رئـيس الدائـرة "        فــــرج أحـمــد مـعــروف  : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

 قـمــودي الحافي  مـحـمـد الـ.  ـى  أحـمـد بـشـيــر مــوسـ:  وعضوية المستشارين األساتـذة

  .بـشـيـر ســعــد الـــــزيـانـي  نعـيـمـة عـمــر الـبـلعـــزي ،                                         

 
       مصطفى محمد المحلــس : وبحـضـور عـضـو الـنيابــة بنيابــة الـنقــض األســتـــاذ  

 .أنــس صالـح عبـد القــــادر : ومسجـل الـدائـرة السيــد 
 

 أصـدرت الحكـم اآلتـي
 ق 32/ 051ي رقـم في قـضيـة الطعـن المدنـ

 :المـقـدم مـن 
 .أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته  -4
 .أمين اللجنة الشعبية العامة المالية بصفته  -8
 .أمين اللجنة الشعبية العامة لألمن العام بصفته  -5

 تـنـوب عـنـهم إدارة الـقـضـايـا
 ضــد 

 )..( -2 )..( -2 )..( ورثة -6 )..( -3 )..( -1 )..( -5)..(  -8 )..( -4
 .)..( -41 )..(ورثة  -0

 ـه اسـتـئـنــــاف مــصـــراتــعــــن الـحــكـم الــــصــادر مـــــن مـحـكمـــة 
 .  8110/  4222م فـــي االسـتـئــنـــاف رقـــــــم  8141.   8.  0بــتـــاريــــخ 

ـــر الـتـلخـيـــــ  و   ـــالوة تقـريــ ـــلى األوراق وتـــ ـــالأل عــ ـــد االطـــ ـــاأل بعــ سـمــ
 . وبعــد الـمـداولــة . الـمرافـعة الـشفـويـة ورأي نـيابــة الـنقــض 
 الوقائع                                               

ــدعو                                          ــة الــــ ــس االبتدائيــــ ــة الخمــــ ــام محكمــــ ــدهم أمــــ ــوم ضــــ ــام المطعــــ أقــــ
أنهـم   -:ا الطاعنين بصفاتهم جـاء فيهـا   بصحيفة اختصموا فيه 8110لسنة  511رقم 

ـــ      ــن جهــ ــراخي  مـــ ــب تـــ ــيد بموجـــ ــادق صـــ ــوم بنـــ ــا ة يملكـــ ــال                              االختصـــ وخـــ
لـم   طلب منهم تسليمها إلى مراكز الشرطة ومنذ ذلك التاريخ 4005،  4008عامي 

ــا   ــوا عنهـ ــتعيدوها أو يعوضـ ــ م      ،يسـ ــيهم بـ ــدعى علـ ــزام المـ ــب إلـ ــى طلـ ــوا إلـ                وخلصـ
. يـدفعوا لكــل مــدأل عشـرين ألــج دينــار جبـرًا لمــا أصــابه مـن ضــرر مــادي ومعنــوي     

     المطعـوم ضـدهم   هفاسـت نف ، فقضت المحكمة بسقوط الحق في رفـع الـدعو  بالتقـادم    
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               وفــــي . شــــكاًل  االســــتئنافســــتئناف مصــــراته التــــي قضــــت بقبــــو  أمــــام محكمــــة ا
ت نج وإلــزام المــدعى علــيهم بصــفاتهم متضــامنين بــ م  الموضــوأل بغلءــاء الحكــم المســ 

عمــا لحقــه مــن  الف دينــار تعويضــًا شــاماًلخمســة   يــدفعوا لكــل واحــد مــن المســت نفين
  . ضرر جراء سحب بندقيته 
 (وهذا هو الحكم المطعوم فيه)

 االجراءات
ــاريخ      ــم بتـ ــي   8141.  8.  0صـــدر هـــذا الحكـ ــن فـ            8141.  8.  88وأعلـ

 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعـن فيـه بـالنقض نيابـة      8141.  5.  85خ وبتاري
ــباب      ــذكرة ب سـ ــا وأودأل مـ ــة العليـ ــاب المحكمـ ــم كتـ ــد  قلـ ــفاتهم لـ ــاعنين بصـ ــن الطـ                   عـ
ــه       ــوم فيـــــــ ــم المطعـــــــ ــن الحكـــــــ ــورة مـــــــ ــر  شـــــــــارحة وصـــــــ ــن وأخـــــــ                                 الطعـــــــ

ــاريخ  ــة إعــ  أودأل أ 8141.  1.  43وبت ــى المطعــوم                   صــل ورق ــة إل الم الطعــن معلن
 8141.  1.  42بتـــاريخ  كمـــا أودأل  8141.  1.  44فـــي  )..(ورثـــة   -ضـــدهم 

 . أصل ورقة إعالم الطعن معلنة إلى المطعوم ضدهم الثالث والرابع والسابع 
 وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيهـا إلـى الـرأي بعـدم قبـو  الطعـن شـكالً       
بالنســبة للمطعــوم ضــدهم األو  والثــاني والثــامن والتاســع والعاشــر لــبطالم االعــالم  

ــي الموضــوأل برفضــه       ــاقين وف ــه شــكاًل بالنســبة للب ــن    . وقبول ــي جلســة نلــر الطع وف
 . تمسكت برأيها 

 األسباب
حيــث إنــه عــن شــكل الطعــن فــغم رأي نيابــة الــنقض بعــدم قبــو  الطعــن شــكاًل    

ــدهم   ــوم ضـ ــبة للمطعـ ــه     و األبالنسـ ــي محلـ ــر فـ ــع والعاشـ ــاني والتاسـ ــك أم . والثـ                   ذلـ
الخصـوم   إلـى على الطاعن أم يعلن الطعن  أوجبتمن قانوم المرافعات  511المادة 

التاليـة للتقريـر بـه وإال كـام الطعـن       الطعن خال  الخمسة عشر يومـاً  إليهمالذين وجه 
إعـالم الطعـن فـي     أمومؤد  ذلـك  ، باطاًل وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطالنه 

. التـي يترتـب علـى عـدم مراعاتهـا بطـالم الطعـن         االجـراءات الجوهريـة  الميعاد من 
 إعالنهـم الطعـن أم المطعـوم ضـدهم المـذكورين لـم يـتم        أوراقولما كـام الثابـت مـن    

ــالطعن إذ أم محاضــر   ــق      االعــالمب ــرتيبهم وف ــت مــن أســمائهم وحتــى مــن ذكــر ت خل
لقـد انتقلـت   ) بـذكر عبـارة    بـاالعالم الطعـن وإنمـا اكتفـى القـائم      بابأسالوارد بمذكرة 

ثـم سـلم   ( ولـم أجـدو ولـم أجـد مـن يسـتلم نيابـة عنـه          إعالنـه حيـث إقامـة المطلـوب     إلى
علـى   االعـالم كتابـا بالبريـد المسـجل فـغم      إرسـاله مركز الشرطة مقـررا   إلى االعالم

ويكــوم الطعــن بالنســبة لهــم مــن ثــم شيــر مســتوف للشــكل    النحــو الســالج وقــع بــاطالً 
 . ويتعين عدم قبوله  المقرر قانونًا

فغنه ولـئن كانـت المـادة     )..(مطعوم ضدهم ورثة ال العالموحيث إنه بالنسبة 
إال أنهـــا  إليـــهلءيـــر المعلـــن  االعـــالممـــن قـــانوم المرافعـــات قـــد أجـــا ت تســـليم  48

وحيـث إم الثابـت   .  إعالنـه المطلوب  الشخ  مباالعاليجد القائم  الأاشترطت لذلك 
أحـدهم   إلىأم المحضر قام بتسليمه  الورثة المذكورين إلىالطعن  إعالممن محضر 
يثبـت   أمعن نفسه وعن باقي الورثة بعد أم أقر ب نه يسـاكنهم دوم   )..(وهو المدعو 

 ياًلوكــ االعــالمودوم أم يثبــت أم مــن تســلم  إقــامتهمالمحضــر أنــه لــم يجــدهم بمحــل  
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المطعـوم   إعالموحيث إنه وإم كام . عنهم فغم إعالنهم على هذا النحو يكوم باطاًل 
بـه   المقضيإال أنه لما كام موضوأل الطعن يتعلق بالتعويض  وقع صحيحًا )..(ضدو 

لجميع الورثة ولم يحدد الحكم نصيب كل واحـد مـنهم فيـه فـغم الموضـوأل يكـوم شيـر        
ــغم بطــالم    ــالي ف ــة وبالت ــل للتجزئ ــة اآلخــرين    قاب ــرو يســتتبع  الطعــن بالنســبة للورث شي

 . الذي يتعين معه عدم قبو  الطعن شكاًل بالنسبة لهم جميعًا  األمر،بطالنه بالنسبة له 
 . وحيث إنه فيما عدا ذلك فقد استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبو  شكاًل 

انوم والخطـ  فـي   ينعى الطاعنوم بصفاتهم على الحكم المطعوم فيه مخالفة القوحيث 
  -:وبيام ذلك تطبيقه والقصور في التسبيب واالخال  بحق الدفاأل 

إنه قضى بتعويض للمطعوم ضدهم رشم أم قرار السـحب كـام مشـروعًا وتملـك      -4
م الــذي لــم يــن   4185لســنة  80علــى القــانوم رقــم  جهــة االدارة إصــدارو اســتنادًا

و يتم سحب السالح أيضًا وهو على التعويض في حالة سحب الترخي  الذي بمقتضا
 . ما ينفي عن جهة االدارة الخط  الموجب للتعويض 

إنه قضى بتعويض عن الضررين المـادي والمعنـوي دوم بيـام لعناصـر الضـرر       -8
 . االخال  بمصلحة مالية للمضرور وهو ما لم يدلل عليه  هالمادي الذي يجب لتحقق

 . ولذلك يكوم معيبًا مستوجب النقض 
 االدارةذلك أنه ولئن كام يجـو  لجهـة   : م النعي في سببيه شير سديد وحيث إ

شيـر حـاالت   وفـي   –بتسليم سالح أو سحبه ألسباب تقدرها ، إال أم ذلك  أمرإصدار 
ال يحـو  دوم مطالبـة مالكـه الشـرعي بتعـويض عـاد  ، لـيس         –المصادرة القضائية 

ــى  ــا علــ ــئولية الت أســ ــيرية المســ ــاقصــ ــتنادا وإنمــ ــى اســ ــ إلــ ــا  قاعــ ــة مردهــ                      دة عامــ
يحـرم أحـد ملكـه     أمال يجو   ))نه القانوم المدني ، التي تن  على أ من 241المادة 
التــي يقررهــا القــانوم ، وبالطريقــة التــي يرســمها ، ويكــوم ذلــك فــي   األحــوا إال فــي 

ــه مــا  منقــو      ،  ((مقابــل تعــويض عــاد    وألم ســالح الصــيد المــرخ  هــو فــي ذات
ألم يكوم محاًل لحق ملكيـة خاصـة تتحقـق بفقـدها خسـارة ماديـة فـغم لـم تحـدد          يصلح 
القضـاء للمطالبـة    إلـى اللجـؤ   أمكـن في قرارها مبلـ  التعـويض المسـتحق     االدارةجهة 

ا التقصـيرية مـن   به ، دونما حاجة للبحث فيمـا مـد  تـوافر مسـئوليته     وإلزامهابتقديرو 
فــي  وحســب قاضــي الموضــوأل أم يــورد نوم ،مصــدرو القــا االلتــزامعــدمها ألم هــذا 

 مــن تقــدير مناســب ، مســتهديًا إليــهنتهــى والعناصــر مــا يبــرر مــا ا األســسحكمــه مــن 
 .من القانوم المدني  883و  881المادتين  بن 

بعـد أم أثبـت واقعـة تسـليم      –لتزم الحكم المطعـوم فيـه هـذا النلـر وقـدر      وإذ ا 
مبلــ  التعــويض الــذي ر و   – عنــه مالمطعــوم ضــدهم ســالحهم دوم أم يــتم تعويضــه  

لـت فيمـا أنفقـوو ثمنـًا لشـراء السـالح       ثلجبـر مـا لحـق بهـم مـن أضـرار ماديـة تم        مناسبًا
 ومقابــل إجــراءات التــرخي  ومــا بــذلوو مــن جهــد ووقــت فــي ســبيل ذلــك ، وأخــر     

حرمــانهم مـن ملكهــم ، فغنــه بـذلك ال يكــوم قــد   معنويـة لمــا أصـابهم مــن أســى وحـزم ل   
بمــا يكــوم معــه  ،   فــي تطبيقــه أو شــابه قصــور فــي التســبيب   خــالج القــانوم أو أخطــ

 . متعين الرفض ، الطعن شير قائم على أسا  
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 فلهذو األسباب
األو  : بعــدم قبــو  الطعــن شــكاًل بالنســبة للمطعــوم ضــدهم    ةحكمــت المحكمــ 

والثــاني والســاد  والثــامن والتاســع والعاشــر ، وبقبولــه شــكاًل بالنســبة للبــاقين ، وفــي 
 . وأل برفضه الموض

 
 الـمستـشار                      الـمسـتشار                          الـمستـشار      

 فـــرج احمـد معــروف        أحـمـد بـشيــر مـوســى      محمـد الـقـمـودي الـحـافــي 
 رئيس الدائرة        

 

 مسجـل الـدائـرة                   الـمستـشار                       الـمستـشار        
 نـعـيمـة عـمـر الـبـلعـزي        بـشيـر سعـد الــزيانـي      أنــس صـالـح عـبد الـقـادر 

 
 

 
 
 
 


