المحكمة العليا

بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
بـاسـم الـشـعـب
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـخـامـسـة ))

بجـلستهـا الـمنعـقـدة عــلنـاً صــباح يـــوم الـثالثـاء  82رجــــب  41 53هــ
الـمـــوافـق 8141 . 3 . 82م بـــمــقــر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــلس
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :فــــرج أحـمــد مـعــروف
وعضوية المستشارين األساتـذة  :أحـمـد بـشـيــر مــوســى  .مـحـمـد الـقـمــودي الحافي

" رئـيس الدائـرة "

نعـيـمـة عـمــر الـبـلعـــزي  ،بـشـيـر ســعــد الـــــزيـانـي .

وبحـضـور عـضـو الـنيابــة بنيابــة الـنقــض األســتـــاذ  :مصطفى محمد المحلــس
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنــس صالـح عبـد القــــادر .
أصـدرت الحكـم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  32 /051ق
المـقـدم مـن :
 -4أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته .
 -8أمين اللجنة الشعبية العامة المالية بصفته .
 -5أمين اللجنة الشعبية العامة لألمن العام بصفته .
تـنـوب عـنـهم إدارة الـقـضـايـا
ضــد
 -6 )..( -3 )..( -1 )..( -5 )..( -8 )..( -4ورثة ()..( -2 )..( -2 )..
 -0ورثة (.)..( -41 )..
عــــن الـحــكـم الــــصــادر مـــــن مـحـكمـــة اسـتـئـنــــاف مــصـــراتـــه
بــتـــاريــــخ  8141 . 8 . 0م فـــي االسـتـئــنـــاف رقـــــــم . 8110 / 4222

وسـمـــــاأل

بعـــــد االطــــــالأل عـــــلى األوراق وتــــــالوة تقـريـــــر الـتـلخـيـــــ
الـمرافـعة الـشفـويـة ورأي نـيابــة الـنقــض  .وبعــد الـمـداولــة .
الوقائع
أقــــــام المطعــــــوم ضــــــدهم أمــــــام محكمــــــة الخمــــــس االبتدائيــــــة الــــــدعو
رقم  511لسنة  8110بصحيفة اختصموا فيها الطاعنين بصفاتهم جـاء فيهـا  -:أنهـم
يملكـــــوم بنـــــادق صـــــيد بموجـــــب تـــــراخي مـــــن جهـــ ـة االختصـــــا وخـــــال
عامي  4005 ، 4008طلب منهم تسليمها إلى مراكز الشرطة ومنذ ذلك التاريخ لـم
يســـتعيدوها أو يعوضـــوا عنهـــا  ،وخلصـــوا إلـــى طلـــب إلـــزام المـــدعى علـــيهم بـ ـ م
يـدفعوا لكــل مــدأل عشـرين ألــج دينــار جبـراً لمــا أصــابه مـن ضــرر مــادي ومعنــوي .
فقضت المحكمة بسقوط الحق في رفـع الـدعو بالتقـادم  ،فاسـت نفه المطعـوم ضـدهم
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أمــــام محكمــــة اســــتئناف مصــــراته التــــي قضــــت بقبــــو االســــتئناف شــــكالً  .وفــــي
الموضــوأل بغلءــاء الحكــم المس ـت نج وإلــزام المــدعى علــيهم بصــفاتهم متضــامنين ب ـ م
يــدفعوا لكــل واحــد مــن المســت نفين خمســة الف دينــار تعويضـاً شــامالً عمــا لحقــه مــن
ضرر جراء سحب بندقيته .
(وهذا هو الحكم المطعوم فيه)
االجراءات
صـــدر هـــذا الحكـــم بتـــاريخ  8141 . 8 . 0وأعلـــن فـــي 8141 . 8 . 88
وبتاريخ  8141 . 5 . 85قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعـن فيـه بـالنقض نيابـة
عـــن الطـــاعنين بصـــفاتهم لـــد قلـــم كتـــاب المحكمـــة العليـــا وأودأل مـــذكرة ب ســـباب
الطعـــــــــن وأخـــــــــر شـــــــــارحة وصـــــــــورة مـــــــــن الحكـــــــــم المطعـــــــــوم فيـــــــــه
وبتــاريخ  8141 . 1 . 43أودأل أصــل ورقــة إع ـالم الطعــن معلنــة إلــى المطعــوم
ضـــدهم  -ورثـــة ( )..فـــي  8141 . 1 . 44كمـــا أودأل بتـــاريخ 8141 . 1 . 42
أصل ورقة إعالم الطعن معلنة إلى المطعوم ضدهم الثالث والرابع والسابع .
ال
وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيهـا إلـى الـرأي بعـدم قبـو الطعـن شـك ً
بالنســبة للمطعــوم ضــدهم األو والثــاني والثــامن والتاســع والعاشــر لــبطالم االعــالم
وقبولــه شــكالً بالنســبة للبــاقين وفــي الموضــوأل برفضــه  .وفــي جلســة نلــر الطعــن
تمسكت برأيها .
األسباب
حيــث إنــه عــن شــكل الطعــن فــغم رأي نيابــة الــنقض بعــدم قبــو الطعــن شــكالً
بالنســـبة للمطعـــوم ضـــدهم األو والثـــاني والتاســـع والعاشـــر فـــي محلـــه  .ذلـــك أم
المادة  511من قانوم المرافعات أوجبت على الطاعن أم يعلن الطعن إلـى الخصـوم
الذين وجه إليهم الطعن خال الخمسة عشر يومـاً التاليـة للتقريـر بـه وإال كـام الطعـن
باطالً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطالنه  ،ومؤد ذلـك أم إعـالم الطعـن فـي
الميعاد من االجـراءات الجوهريـة التـي يترتـب علـى عـدم مراعاتهـا بطـالم الطعـن .
ولما كـام الثابـت مـن أوراق الطعـن أم المطعـوم ضـدهم المـذكورين لـم يـتم إعالنهـم
بــالطعن إذ أم محاضــر االعــالم خلــت مــن أســمائهم وحتــى مــن ذكــر تــرتيبهم وفــق
الوارد بمذكرة أسباب الطعـن وإنمـا اكتفـى القـائم بـاالعالم بـذكر عبـارة ( لقـد انتقلـت
إلى حيـث إقامـة المطلـوب إعالنـه ولـم أجـدو ولـم أجـد مـن يسـتلم نيابـة عنـه ) ثـم سـلم
االعالم إلى مركز الشرطة مقـررا إرسـاله كتابـا بالبريـد المسـجل فـغم االعـالم علـى
النحــو الســالج وقــع بــاطالً ويكــوم الطعــن بالنســبة لهــم مــن ثــم شيــر مســتوف للشــكل
المقرر قانوناً ويتعين عدم قبوله .
وحيث إنه بالنسبة العالم المطعوم ضدهم ورثة ( )..فغنه ولـئن كانـت المـادة
 48مـــن قـــانوم المرافعـــات قـــد أجـــا ت تســـليم االعـــالم لءيـــر المعلـــن إليـــه إال أنهـــا
اشترطت لذلك أال يجد القائم باالعالم الشخ المطلوب إعالنـه  .وحيـث إم الثابـت
من محضر إعالم الطعن إلى الورثة المذكورين أم المحضر قام بتسليمه إلى أحـدهم
وهو المدعو ( )..عن نفسه وعن باقي الورثة بعد أم أقر ب نه يسـاكنهم دوم أم يثبـت
المحضــر أنــه لــم يجــدهم بمحــل إقــامتهم ودوم أم يثبــت أم مــن تســلم االعــالم وك ـيالً
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عنهم فغم إعالنهم على هذا النحو يكوم باطالً  .وحيث إنه وإم كام إعالم المطعـوم
ضدو ( )..وقع صحيحاً إال أنه لما كام موضوأل الطعن يتعلق بالتعويض المقضي بـه
لجميع الورثة ولم يحدد الحكم نصيب كل واحـد مـنهم فيـه فـغم الموضـوأل يكـوم شيـر
قابــل للتجزئــة وبالتــالي فــغم بطــالم الطعــن بالنســبة للورثــة اآلخــرين شيــرو يســتتبع
بطالنه بالنسبة له ،األمر الذي يتعين معه عدم قبو الطعن شكالً بالنسبة لهم جميعاً .
وحيث إنه فيما عدا ذلك فقد استوفى الطعن شروطه الشكلية فهو مقبو شكالً .
وحيث ينعى الطاعنوم بصفاتهم على الحكم المطعوم فيه مخالفة القانوم والخطـ فـي
تطبيقه والقصور في التسبيب واالخال بحق الدفاأل وبيام ذلك -:
 -4إنه قضى بتعويض للمطعوم ضدهم رشم أم قرار السـحب كـام مشـروعاً وتملـك
جهــة االدارة إصــدارو اســتناداً علــى القــانوم رقــم  80لســنة  4185م الــذي لــم يــن
على التعويض في حالة سحب الترخي الذي بمقتضاو يتم سحب السالح أيضاً وهو
ما ينفي عن جهة االدارة الخط الموجب للتعويض .
 -8إنه قضى بتعويض عن الضررين المـادي والمعنـوي دوم بيـام لعناصـر الضـرر
المادي الذي يجب لتحققه االخال بمصلحة مالية للمضرور وهو ما لم يدلل عليه .
ولذلك يكوم معيباً مستوجب النقض .
وحيث إم النعي في سببيه شير سديد  :ذلك أنه ولئن كام يجـو لجهـة االدارة
إصدار أمر بتسليم سالح أو سحبه ألسباب تقدرها  ،إال أم ذلك – وفـي شيـر حـاالت
المصادرة القضائية – ال يحـو دوم مطالبـة مالكـه الشـرعي بتعـويض عـاد  ،لـيس
علــــى أســــا المســــئولية التقصــــيرية وإنمــــا اســــتنادا إلــــى قاعــ ـدة عامــــة مردهــــا
المادة  241من القانوم المدني  ،التي تن على أنه (( ال يجو أم يحـرم أحـد ملكـه
إال فــي األحــوا التــي يقررهــا القــانوم  ،وبالطريقــة التــي يرســمها  ،ويكــوم ذلــك فــي
مقابــل تعــويض عــاد ))  ،وألم ســالح الصــيد المــرخ هــو فــي ذاتــه مــا منقــو
ال لحق ملكيـة خاصـة تتحقـق بفقـدها خسـارة ماديـة فـغم لـم تحـدد
يصلح ألم يكوم مح ً
جهة االدارة في قرارها مبلـ التعـويض المسـتحق أمكـن اللجـؤ إلـى القضـاء للمطالبـة
بتقديرو وإلزامها به  ،دونما حاجة للبحث فيمـا مـد تـوافر مسـئوليتها التقصـيرية مـن
عــدمها ألم هــذا االلتــزام مصــدرو القــانوم  ،وحســب قاضــي الموضــوأل أم يــورد فــي
حكمــه مــن األســس والعناصــر مــا يبــرر مــا انتهــى إليــه مــن تقــدير مناســب  ،مســتهدياً
بن المادتين  881و  883من القانوم المدني .
وإذ التزم الحكم المطعـوم فيـه هـذا النلـر وقـدر – بعـد أم أثبـت واقعـة تسـليم
المطعــوم ضــدهم ســالحهم دوم أم يــتم تعويضــهم عنــه – مبل ـ التعــويض الــذي ر و
مناسباً لجبـر مـا لحـق بهـم مـن أضـرار ماديـة تمثلـت فيمـا أنفقـوو ثمنـاً لشـراء السـالح
ومقابــل إجــراءات التــرخي ومــا بــذلوو مــن جهــد ووقــت فــي ســبيل ذلــك  ،وأخــر
معنويـة لمــا أصـابهم مــن أســى وحـزم لحرمــانهم مـن ملكهــم  ،فغنــه بـذلك ال يكــوم قــد
خــالج القــانوم أو أخط ـ فــي تطبيقــه أو شــابه قصــور فــي التســبيب  ،بمــا يكــوم معــه
الطعن شير قائم على أسا  ،متعين الرفض .
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فلهذو األسباب
حكمــت المحكم ـة بعــدم قبــو الطعــن شــكالً بالنســبة للمطعــوم ضــدهم  :األو
والثــاني والســاد والثــامن والتاســع والعاشــر  ،وبقبولــه شــكالً بالنســبة للبــاقين  ،وفــي
الموضوأل برفضه .
الـمستـشار
فـــرج احمـد معــروف
رئيس الدائرة

الـمستـشار
نـعـيمـة عـمـر الـبـلعـزي

الـمسـتشار
أحـمـد بـشيــر مـوســى

الـمستـشار
محمـد الـقـمـودي الـحـافــي

الـمستـشار
بـشيـر سعـد الــزيانـي

مسجـل الـدائـرة
أنــس صـالـح عـبد الـقـادر
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