المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
بـاسـم الـشـعـب
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحد  5جماد األول 41 73هــ
الـمــوافق  2142 . 2. 41م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
" رئـيس الدائـرة "
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحـمـد بـشيـر بـن مـوسى .
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الـزيـانـــي  ،مصطفى امحمد المحلس .
عبد الحميد علي الزيادي  ،فـتحي عـبد الـسالم سـعـد .
وبحـضور عـضو الـنيـابة بـنـيابـة الـنقض األسـتاذ  :حميدة عبد السالم بلو .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكـم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  55 / 343ق
المـقـدم مـن :
 -4أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بصفته .
 -2الممثل القانوني لشركة االستثمار الوطني بصفته .
تنوب عنهما إدارة القضايا
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عـن الحكم الـصادر مـن محـكـمـة استـئـنـاف مصراته بـتـاريـخ  2141 .44 . 21م فـي
االسـتـئـنـاف رقم  2141 / 4552م .
بعددد االطددالى علددى األوراق  ،وتددالوة تقريددر التلخدديم  ،وسددماى المرافعددة الشددفوية ورأي نيابددة
النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقددام المطعددوه ضدددهم الدددعو رقددم  2119 / 4732أمددام محكمددة مصددراته االبتدائيددة
على الطاعنين بصفتيهما قالوا بياناً لها  :إنهم يعملوه بميناء مصدراته البحدري التدابع للمنطقدة
الحدرة  ،وأنده تنفيددذاً للقدانوه رقددم  4952 /4بشدنه مسداهمة الليبيددين فدي الشددركات العامدة  ،تددم
اسددتقطاى مددا نسددبته  %4.5مددن مرتددب ك دل واحددد مددنهم لصددالح الطدداعن الثدداني  ،وأندده ولكددوه
المحكمــة العليــا قد قضت في الطعن الدسدتوري رقدم  57 / 2ق بعددم دسدتورية ذلدل القدانوه ،
فقد أضحت تلل المبالغ المستقطعة غير مستحقة للطاعنين  ،بما يتعين ردها إليهم وفقداً للمدادتين
 451 ، 452مددن القددانوه المدددني  ،كمددا أه الطدداعنين وقددد أ ريددا علددى حسددابهم ممددا يلزمهمددا
تعويضهم في حدود ما أ ريا به  ،وعما لحقهم من خسدارة  ،ومدا فداتهم مدن كسدب فدي اسدتثمار
ذلل الجزء المستقطع  .وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهمدا بصدفتيهما أه يدردا إلديهم
إجمالي ما تم استقطاعه من مرتباتهم  ،وأه يدفعا لكل منهم مبلغ أربعة آالف دينار تعويضاً عدن
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الضررين المادي والمعنوي  .فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بنه يدردا لكدل
مدى المبلغ المستقطع من مرتبده وفدق مدا هدو مبدين بتقريدر الخبدرة (بمبلدغ إجمدالي قددرث ا نداه
و ال وه ألفاً و مانمائة وخمسة و ال وه ديناراً و ال ة و مانية وسبعوه درهماً ) علدى سدبيل دفدع
غير المستحق  ،وبمبلغ مما ل للمبلغ المسدتقطع مدن كدل مدنهم تعويضداً عدن الضدررين المدادي
والمعنوي  .وقضت محكمة استئناف مصراته في االستئناف رقم  2141/ 4552المرفوى من
المحكوم عليهما بتنييد الحكم المستننف .
( وهذا هو الحكم المطعوه فيه )
االجراءات
صدددر هددذا الحكددم بتدداريخ  ، 2141 . 44 . 21وأعلددن بتدداريخ 2141 . 42 . 45
و بتدداريخ  2144 . 4. 42قددرر أحددد أعضدداء إدارة القضددايا الطعددن فيدده بددالنقض نيابددة عددن
الطاعنين بصفتيهما لد قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم  ،ومودعاً الكفالة وسند االنابة عن
الطاعن الثاني  ،ومذكرة بنسباب الطعن وأخر شارحة  ،وصورة من الحكم المطعوه فيده ،
ومن الحكم االبتدائي .
وبتاريخ  2144. 4 . 71أودى أصل ورقة إعداله الطعدن معلندة إلدى المطعدوه ضددهم بتداريخ
 . 2144 . 4 . 45وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكالً وفي
الموضددوى بددنقض الحكددم المطعددوه فيدده جزئي داً فيمددا قضددى بدده مددن تعددويض للمطعددوه ضدددهم ،
وقررت دائرة فحم الطعوه إحالة الطعن إلى الدائرة المختصدة  ،وفدي الجلسدة المحدددة لن درث
أصرت النيابة على رأيها .
األسباب
حيث إه الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانوه  ،فهو مقبول شكالً .
وحيددددددث ينعددددددى الطاعندددددداه بصددددددفتيهما علددددددى الحكددددددم المطعددددددوه فيدددددده مخالفددددددة
القانوه  ،والخطن في تطبيقه  ،والقصور في التسبيب  ،واالخالل بحق الدفاى  ،وبياه ذلل :
 -4إنهما دفعا أمام المحكمة مصدرته بنه ما تم استقطاعــه مدن مرتبـدـات المطعدوه ضددهم إنمدا
كاه تنفيذاً للقــانوه رقم  4952 /4بشــنه مساهمة الليبيين فدي الشدركات العامدة  ،وأه الجهدات
المعنية بتنفيذث توقفت عن االستقطاى فدور إبالغهدا بصددور حكدم المحكمدة العليدا بعددم دسدتورية
القــانوه المذكور  ،مما كاه يتعين معه على محكمتي الموضوى ــ إزاء حسن نيدة جهدة االدارة
الذي ينفي أه ما قامت باستقطاعه كاه أخذاً منها لغير مسدتحق ـدـ أه تطبقداً حكدم المدادة 455
من القانوه المدني  ،وال تقضيا إال برد المبالغ المستقطعة دوه الحكم بالتعويض الذي ال يجد له
مبرراً  ،وكاه الطاعناه قد تمسكا أمام المحكمة المطعوه في حكمها بهذا الدفع فلم تعن بإيرادث
ومناقشته أو الرد عليه .
 -2إنه تم الدفع أمام محكمة أول درجدة بانتفداء صدفة الطداعن األول فدي الددعو لتمتدع الطداعن
الثاني بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقداً للمدادة الثالثدة مدن القدانوه رقدم  4لسدنة
 4952بشنه مسداهم ة الليبيدين فدي الشدركات العامدة  ،والمدادة الثانيدة مدن قدرار اللجندة الشدعبية
العامة رقم  291لسنة  4952بشنه إصدار الن ام األساسي لشركة االستثمار الوطني  ،وهو ما
يجعلها وحدها مسئولة عن التزاماتها  ،إال أه المحكمدة المدذكورة قضدت بدإلزام الطداعن األول
بالتضامن مع الثان ي دفع ما قضت به من رد وتعدويض وأيددتها فدي ذلدل المحكمدة المطعدوه فدي
قضائها  ،وجاء الرد على الدفع بما ال يتفق وصحيح القانوه .
 -7إه الحكم االبتدائي ومن بعدث الحكدم المطعدوه فيده جداءا خلدواً مدن إ بدات الددليل الدذي اسدتندا
عليه عندما انتهيا إلى القول بثبوت دعو المدعين .
 -1إه الحكدددددددم بدددددددالتعويض ال محدددددددل لددددددده  ،فالطددددددداعن الثددددددداني عنددددددددما تسدددددددلم المبدددددددالغ
المسدددددتقطعة كددددداه حسدددددن النيدددددة أله ذلدددددل تدددددم تطبيقددددداً للقدددددانوه رقدددددم  4لسدددددنة  4952إذ
العبددددددرة فددددددي حسددددددن النيددددددة هددددددو بوقددددددت اسددددددتالم غيددددددر المسددددددتحق علددددددى خددددددالف مددددددا
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ذهب إليه حكما محكمتي الموضوى  ،ولكل ذلل يكوه الحكم المطعوه فيده معيبداً  ،بمدا يوجدب
نقضه .
وحيددددددث إنـددددددـه عددددددن السددددددـبب الثــددددددـاني للطـددددددـعن ـددددددـ فددددددي شددددددقه المتعلددددددق بعدددددددم
صددددفة الطدددداعن األول ـددددـ فهددددو فددددي محلـددددـه  ،ذلددددل أه القــددددـانوه رقددددم  4952 /4بشـددددـنه
تن ددددديم مسددددداهمة الليبيدددددين فدددددي الشدددددركات العامدددددة ندددددم فدددددي مادتددددده الثالثدددددة علدددددى إنشددددداء
شدددددددركة االسدددددددتثمار الدددددددوطني ( الطددددددداعن الثددددددداني ) وتمتعهدددددددا بالشخصدددددددية االعتباريدددددددة
والذمددددددة الماليددددددة المسددددددتقلة وتكفلددددددت المادتدددددداه الخا مسددددددة والسددددددابعة بتحديددددددد أغراضددددددها
ورأس مالهدددددددددا  ،وندددددددددم فدددددددددي مادتددددددددده الثامندددددددددة علدددددددددى كيفيدددددددددة المسددددددددداهمات فيهدددددددددا
بقولها " تكوه المساهمات وفقا لما يلي :
4ـ نسبة واحد ونصف بالمائة( )%4.5مدن المرتدب للعداملين الخاضدعين ألحكدام القدانوه رقدم
 45لسنة  4954بشنه ن ام المرتبات للعاملين الوطنيين في ليبيا  ،وتتولى جهات العمدل التدي
يتبعونها استقطاى هذث النسبة من مرتباتهم 2 .ـ نسبة واحد ونصف بالمائة( )%4.5من صدافي
الدخل السنوي بمدا ال يقدل عدن سدتين دينداراً  ،وذلدل بالنسدبة للعداملين لحسداب أنفسدهم  ،وتتدولى
اللجاه الشعبية للخزانة بالبلديــات تحصيــل هذث المســاهمات " أمدا مادتده التـدـاسعة فقدد نصـدـت
علــى أه " يجري تحويدل مدا تدم تحصديله مدن مسداهمات بموجدب المدادة السدابقة أوال بدنول إلدى
حسدداب خدداا ألمانددة الخزانددة يفددتح لهددذا الغددرا بمصددرف ليبيددا المركددزي  ،وتتددولى جهددات
التحصيل إخطار الشركة بنسماء وعناوين وجهات المساهمين وقيمة مساهماتهم " ومفاد ذلدل أه
الطاعن الثاني بصفته ــ وبحكم تمتعده بالشخصدية االعتباريدة والذمدة الماليدة المسدتقلة  ،وإدارتده
ألموال المساهمين التي تحال إليه من الحساب الخاا بإيداى االستقطاعات ( المساهمات ) فيده
ـددددـ هددددو المسددددئول وحدددددث عددددن التزامددددات الشددددركة تجدددداث المسدددداهمين فيهددددا  ،إذ أه الجهددددات
المسدددددددددددتقطعة والخزاندددددددددددة العامدددددددددددة هدددددددددددي مجدددددددددددرد جهدددددددددددات تحصددددددددددديل وإحالدددددددددددة .
وإذ كدددددددداه ال يبددددددددين مددددددددن مدددددددددونات الحكددددددددم المطعددددددددوه فيدددددددده ومددددددددن قبلدددددددده الحكددددددددم
االبتددددددددائي  ،وسدددددددائر أوراق الطعدددددددن مدددددددا يفيدددددددد عددددددددم إحالدددددددة الطددددددداعن األول قيمدددددددة
االسددددددتقطاعات إلددددددى الطدددددداعن الثدددددداني  ،فإندددددده يكددددددوه مددددددن ددددددم قددددددد أوفددددددى بمددددددا أوجبدددددده
عليددددددده القدددددددانوه  ،ويكدددددددوه مدددددددا يطالدددددددب بددددددده المطعدددددددوه ضددددددددهم فدددددددي مواجهتددددددده ال
يصدددددادف محددد دالً  .ولمدددددا كددددداه الطددددداعن المدددددذكور قدددددد دفدددددع أمدددددام محكمتدددددي الموضدددددوى
بانتفدددددداء صددددددفته فددددددي الدددددددعو  ،ويبددددددين مددددددن مدددددددونات الحكددددددم االبتدددددددائي أه المحكمددددددة
مصددددددددرته ردت الددددددددفع بقولهدددددددا " وحيدددددددث إنددددددده عدددددددن الددددددددفع الدددددددذي أبدددددددداث محدددددددامي
إدارة القضددددددايا وذلددددددل بعدددددددم قبددددددول الدددددددعو لرفعهددددددا علددددددى غيددددددر ذي صددددددفة اسددددددتناداً
إلددددددى أندددددده ال توجددددددد عالقددددددة بددددددين الجهددددددات المدددددددعى عليهددددددا  ،والجهددددددة التددددددي يتبعهددددددا
المدددددددددعوه  ،فددددددددإه هددددددددذا الدددددددددفع غيددددددددر سددددددددديد  ،ذلددددددددل أه المدددددددددعى عليهمددددددددا لهمددددددددا
صفة في هذث الددعو  ،حيدث إه المددعى عليده األول لده صدلة بموضدوى الددعو باعتبدار أه
مجلددس إدارة الشددركة ( المدددعى عليدده الثدداني ) مشددكل مددن اللجنددة الشعبيـددـة العامددة للتخطدديط
والمـالية طبقاً للمــادة  42من القـانوه رقدم  ، 4952 / 4وكدذلل فدإه المددعى عليده األول هدو
المسددددددئول عددددددن تنفيددددددذ األحكددددددام القضددددددائية  ،وأه مسدددددداهمات المدددددددعين وغيددددددرهم مددددددن
الخاضدددددعين لتطبيدددددق أحكدددددام القدددددانوه المدددددذكور كاندددددت تدددددودى بالحسددددداب رقدددددم  449باسدددددم
أمانددددددة الخزانددددددة طبقدددد داً للمددددددادة التاسددددددع ة مددددددن ذات القددددددانوه  ،وبالتددددددالي فددددددإه المدددددددعى
عليهمددددددا لهمددددددا صددددددفة فددددددي هددددددذث الدددددددعو "  .ولمددددددا كدددددداه هددددددذا الددددددذي سدددددداقه الحكددددددم
ينطدددددددوي علدددددددى مخالفدددددددة للقدددددددانوه رقدددددددم  4952 / 4وخطدددددددن فدددددددي تطبيقددددددده  ،لخلطددددددده
بددددددين إدارة الشددددددركة " ـددددددـ التددددددي وإه كدددددداه مجلسددددددها يتكددددددوه مددددددن جهددددددات عامددددددة بمددددددا
فيهددددددددا الطدددددددداعن األول ـددددددددـ وبددددددددين كددددددددوه الشددددددددركة تمتددددددددع بالشخصددددددددية االعتباريددددددددة
والذمدددددة الماليدددددة المسدددددتقلة عدددددن الجهدددددات التدددددي يتكدددددوه منهدددددا ذلدددددل المجلدددددس  ،والدددددذي
هدددددددو مندددددددات المسدددددددئولية وتحمدددددددل االلتزامدددددددات  ،وأه فدددددددتح حسددددددداب باسدددددددم الطددددددداعن
3

األول تددددددددددودى فيدددددددددده األمددددددددددوال المحصددددددددددلة لصددددددددددالح الطدددددددددداعن الثدددددددددداني ال يترتددددددددددب
عليددددده تحميدددددل أي التدددددزام علدددددى الطددددداعن األول طالمدددددا قدددددد أحدددددال تلدددددل األمدددددوال إلدددددى
مدددددددددددن حصدددددددددددلت لمصدددددددددددلحته الدددددددددددذي هدددددددددددو وحددددددددددددث المسدددددددددددئول عدددددددددددن إدارتهدددددددددددا
واسدددددددتثمارها  ،ا ألمدددددددر الدددددددذي يجعدددددددل الحكدددددددم االبتددددددددائي ـددددددد وقدددددددد اعتبدددددددر الطددددددداعن
األول لدددددده صددددددفة فددددددي الدددددددعو ـددددددـ مشددددددوباً بعيددددددب مخالفددددددة القددددددانوه  ،والخطددددددن فددددددي
تطبيقددددددده  ،وإذ أيددددددددث فدددددددي ذلدددددددل الحكدددددددم المطعدددددددوه فيددددددده دوه أه يزيدددددددل مدددددددا اعتدددددددراث
مددددددددن عيددددددددب  ،فإندددددددده يكددددددددوه معيبدددددد داً بعيبدددددددده  ،بمددددددددا يتعددددددددين معدددددددده نقضدددددددده فددددددددي
هذا الخصوا  ،وتقضي هذث المحكمة في الموضدوى ـ الصدالح للفصدل فيده ـ وفقدًا للمدادة 755
من قانوه المرافعات .
وحيدددددددث إنددددددده عدددددددن بددددددداقي أسدددددددباب الطعدددددددن  ،فإنددددددده ولمدددددددا كددددددداه يبدددددددين مدددددددن
السددددددددبب األول أه الحكددددددددم بددددددددرد المبددددددددالغ المسددددددددتقطعة ال اعتددددددددراا عليدددددددده  ،وإنمددددددددا
االعتدددددددراا أنصدددددددب علدددددددى الحكدددددددم بدددددددالتعويض بدددددددالقول "  ...كددددددداه يتعدددددددين علدددددددى
محكمدددددددددة أول درجدددددددددة ـدددددددددـ إزاء حسدددددددددن نيدددددددددة جهدددددددددة االدارة الدددددددددذي ينفدددددددددي أه مدددددددددا
قامدددددددت باسدددددددتقطاعه كددددددداه أخدددددددذاً منهدددددددا لغيدددددددر مسدددددددتحق ـدددددددـ أه تعمدددددددل المحكمدددددددة
نددددددم المددددددادة  455مددددددن القددددددانوه المدددددددني  ،وال تقضددددددي إال بددددددرد المبددددددالغ المسددددددتقطعة
فقدددددددط دوه الحكدددددددم بدددددددالتعويض الدددددددذي ال يجدددددددد لددددددده مبدددددددرراً " بمدددددددا لدددددددم يعدددددددد معددددددده
أمدددددام هدددددذث المحكمدددددة مدددددن سدددددبيل لمناقشدددددة مدددددا انتهدددددى إليددددده ذلدددددل الحكدددددم فدددددي مسدددددنلة
رد المبالغ المستقطعة  ،ويتعين حصر أسباب الطعن فيمدا انتهدى إليده الحكدم المدذكور فدي مسدنلة
التعويض .
وحيدددددددددث إه األسدددددددددباب المتعلقدددددددددة بهدددددددددذث المسدددددددددنلة فدددددددددي محلهدددددددددا  ،ذلدددددددددل أه
الفقدددددرة األولدددددى مدددددن المدددددادة  455مدددددن القدددددانوه المددددددني نصدددددت علدددددى أنددددده " إذا كددددداه
مدددددن تسدددددلم غيدددددر المسدددددتحق حسدددددن النيدددددة فدددددال يلتدددددزم أه يدددددرد إال مدددددا تسدددددلم " ونصدددددت
الفقدددددددرة الثالثـدددددددـة مدددددددن ذات المدددددددـادة " وعلدددددددى أي حدددددددال يلتدددددددزم مدددددددن تسدددددددلم غيدددددددر
المسددددددددتحق بددددددددرد الفوائددددددددد والثمددددددددار مددددددددن يددددددددوم رفددددددددع الدددددددددعو " ومفدددددددداد ذلددددددددل أه
حسن النية الذي يتسلم غير المستحق ال يلزم إال برد الفوائد والثمار فقط من يوم رفع الدعو
وإذ كدددددددددداه ذلددددددددددل  ،وكدددددددددداه يبددددددددددين مددددددددددن مدددددددددددونات الحكمددددددددددين االبتدددددددددددائي
والمطعددددددددوه فيدددددددده  ،وسددددددددائر أوراق الطعددددددددن أه المبددددددددالغ المسددددددددتقطعة مددددددددن مرتبددددددددات
المطعدددددددددوه ضددددددددددهم وتسدددددددددلمها الطددددددددداعن الثددددددددداني إنمدددددددددا تدددددددددم بمقتضدددددددددى القدددددددددانوه
رقدددددم  4952 / 4وقوتددددده  ،ومدددددن دددددم فإنددددده يكدددددوه حسدددددن النيدددددة مدددددا دام عددددددم اسدددددتحقاق
تسددددددلمه لهددددددا لددددددم يتبددددددين إال بعددددددد صدددددددور حكددددددم الدددددددائرة الدسددددددتورية بهددددددذث المحكمددددددة
فدددددددي الطعدددددددن الدسدددددددتوري رقدددددددم  57 / 2ق الدددددددذي قضدددددددى بعددددددددم دسدددددددتورية القدددددددانوه
المدددددذكور  ،ويبدددددين مدددددن مددددددونات الحكدددددم االبتددددددائي أنددددده أورد تبريدددددراً ـدددددـ لمدددددا قضدددددى
به من تعويض للمطعوه ضدهم ــ قوله " وحيث إنه عن طلب التعويض عن األضرار المادية
والمعنوية  ،فإه نم المادة  7/455مدني قد بيندت حددود الدرد حيدث جداء فيهدا { أمدا إذا كداه
الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفادث منها في حدود ما لحدق الددافع مدن ضدرر  ،وعلدى
أي حدددددال يلدددددزم مدددددن اسدددددتلم غيدددددر المسدددددتحق بدددددرد الثمدددددرات مدددددن يدددددوم رفدددددع الددددددعو }
وحيددددددددددث إه المدددددددددددعى عليهمددددددددددا يعتبددددددددددراه حسددددددددددني النيددددددددددة وقددددددددددد اسددددددددددتفادا مددددددددددن
المبدددددددالغ المخصدددددددومة مددددد د ن مرتبدددددددات المددددددددعين  ،وحيدددددددث إه المددددددددعين قدددددددد أصدددددددابهم
ضدددددرر مدددددادي ومعندددددوي تمثدددددل فدددددي مدددددا لحقهدددددم مدددددن خسدددددارة بسدددددبب حرمدددددانهم مدددددن
المبددددددددددالغ التددددددددددي اسددددددددددتقطعت مددددددددددن مرتبدددددددددداتهم  ،وضددددددددددرر معنددددددددددوي تمثددددددددددل فددددددددددي
شدددددددددعورهم بالحسدددددددددر ة واللوعدددددددددة نتيجدددددددددة حرمدددددددددانهم مدددددددددن قيمدددددددددة معتبدددددددددرة مدددددددددن
مرتبددددددددداتهم  ،وحيدددددددددث إنددددددددده لددددددددديس هندددددددددا مدددددددددا يمكدددددددددن معددددددددده للمحكمدددددددددة تقددددددددددير
قيمدة التعددويض  ،وبالتدالي فإنهددا تقددرث جزافداً طبقداً لددنم المدادتين  225 ، 221مدددني  ،وذلددل
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بمبلددددغ يما ددددل مددددا تددددم خصددددمه مددددن كددددل مدددددى طبقدددداً لمددددا اسددددتقر عليدددده قضدددداء المحكمددددة
العليا  ،وكما سيرد بالمنطوق " .
وحيدددددددددث إه مدددددددددا سددددددددداقه الحكدددددددددم علدددددددددى النحدددددددددو المتقددددددددددم  ،فضددددددد دالً عدددددددددن
كونددددده لدددددم يكدددددن دقيقددد داً فدددددي نقدددددل ندددددم الفقدددددرة الثالثدددددة مدددددن المدددددادة  455مدددددن القدددددانوه
المددددددني التدددددي حصدددددرت مقددددددار التعدددددويض الدددددذي يلدددددزم بددددده مدددددن تسدددددلم غيدددددر المسدددددتحق
إذا كدددددداه حسددددددن النيددددددة فددددددي رد الفوائددددددد والثمددددددار مددددددن يددددددوم رفددددددع الدددددددعو  ،والددددددذي
معندددددداث أندددددده إذا كدددددداه غيددددددر المسددددددتحق مبلغدددددداً مددددددن النقددددددود فددددددإه التعددددددويض يقتصددددددر
علدددددددى الفوائدددددددد التدددددددي جناهدددددددا منددددددده  ،وحيدددددددث قددددددددر الحكدددددددم التعدددددددويض وفقددددد دًا لحكدددددددم
المدددددادتين  225 ، 221مدددددن القدددددانوه المددددددني  ،فإنددددده يكدددددوه قدددددد خدددددالف حكدددددم الفقدددددرة
الثالثددددددة مددددددن المدددددددادة  455مددددددن القدددددددانوه ذاتدددددده التدددددددي تحكددددددم المسدددددددنلة بمددددددا يجعلددددددده
معيبددد داً  ،ويكدددددوه الحكدددددم المطعدددددوه فيددددده بقضدددددائه تنييدددددد ذلدددددل الحكدددددم ــدددددـ دوه أه يزيدددددل
ما اعترث من عيب ــ معيباً بعيبه  ،بما يتعين معه نقضه .
وحيث إنه ولئن كاه مبنى النقض ــ في هذا الشق ــ مخالفة القانوه  ،والخطن في تطبيقه
إال أنه ولما كداه ال موضدوى غيدر صدالح للفصدل فيده ـدـ لمدا يتطلبده ذلدل مدن تحقيدق موضدوعي
لمعرفة الفوائد التي قد يكوه الطداعن الثداني جناهدا مدن اسدتثمار األمدوال المحكدوم بردهدا لكدل
مدى  ،وهو ما يخرج عن وظيفة هذث المحكمة القيام به ــ باعتبارها محكمة قدانوه ـدـ ممدا تعدين
أه يكوه مع النقض االحالة .
فلهذث األسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعدن شدكالً  ،و بدنقض الحكدم المطعدوه فيده  ،وفدي االسدتئناف
رقم  2141 / 4552استئناف مصراته  ،بإلغاء الحكم المستننف  ،وعدم قبول الددعو بالنسدبة
للمدعى عليه األول ( الطاعن األول ) أمين اللجنة الشدعبية العامدة للماليدة بصدفته لرفعهدا علدى
غير ذي صفة  ،وفي موضوى غير ذلدل بإحالدة القضدية إلدى محكمدة اسدتئناف مصدراته للفصدل
فيها مجددداً مدن هيئدة أخدر فيمدا قضدى بده الحكدم المطعدوه فيده فدي شدقه المتعلدق بدالتعويض ،
ورفض الطعن فيما عداث  ،وإلزام المطعوه ضدهم المصاريف .
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