المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجـلـسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحــد  51جـمـاد االول  51 83هــ
الـمــوافـــق  1152 .1. 51م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس

بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحــمــد بـشـيـر بــن مـوسـى  " .رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتـذة  :بـشـيـر سـعـد الــزيـانـي  ،فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـــد ،
صالح الدين فاتح الحبروش  ،عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي .
وبـحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ  :رمـضان عـطـيـة عـبـد الـعـاطـي
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  15 / 23ق
المـقـدم مـن :
()...
تنوب عنه إدارة المحاماة العامة
ضــد -:
()...
عن الحكم الصاادر مان محاـكمة ترهوناة االبتدائياة المدنياة الادائرة االسات نافية بـتاـاري
 1155 . 5 .51م فـي االسـتـ ـنـاف رقم  1151 / 511م .
بعااااد االطااااالو علااااى األوراق  ،وتااااالوة تقرياااار التل ااااي  ،وسااااماو المرافعااااة الشاااا وية ،
ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقاااام الطااااعن الااادعو رقااام  1115 / 81أماااام محكماااة ترهوناااه الجزئياااة علاااى المطعاااون
ضااادا قاااال بياناااا لهاااا  :إناااه يحاااو قطعاااة األر – الموصاااوفة بااااألوراق  -بموجاااق عقاااد
مغارساااة أبرماااه ماااع مالكهاااا األصااالي تضااامن أن تصاااير لاااه نصا ا ها بعاااد سا ا سااانين  ،وأن
المااادعي علياااه قاااام بوضاااع أساااالت حديدياااة علاااى امتاااداد حااادها الشااارقي الاااذي ي صااال باااين
عقااارا وتلاار األر  ،ممااا أد إلااى احتباسااها عاان الطريااق العااام وهااكل بااذلر تعرضااا لااه
فاااي حياااا ة األر مااان هااابنه أن يحاااول باااين إتماااام ماااا ات اااق علياااه ماااع المالااار  ،كماااا ألحاااق
ذلاااااار باااااا ه أضاااااارارا  ،وىلاااااا إلااااااى طلااااااق الحكاااااام باااااا لزام الماااااادعى عليااااااه إ الااااااة
األساااالت  ،فقضا ا المحكماااة بااارفض الااادعو  ،وقضا ا محكماااة ترهوناااه االبتدائياااة ب لغاااا
الحكم المستبنف وبعدم قبول الدعو لرفعها بعد الميعاد .
( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
اإلجرا ات
صاااادر هااااذا الحكاااام بتاااااري  ، 1155 / 5 / 51وال يوجااااد فااااي األوراق مااااا ي يااااد إعالنااااه
وبتااااري  1151/1/51قااارر احاااد أعضاااا إدارة المحامااااة العاماااة الطعااان فياااه باااالنقض ـاااـ
نياباااة عااان الطااااعن ـاااـ لاااد قلااام كتااااب المحكماااة العلياااـا  ،مساااددا الرسااام ومودعاااا الك الاااة ،
وساااند اإلناباااة  ،وماااذكرة ببساااباب الطعااان  ،وصاااورة مااان الحكااام المطعاااون فياااه ومااان الحكااام
االبتاااادائي ضاااامن حافاااااة مسااااتندات  ،وأودو بتـاريااااـ  1151 / 1 / 12أصـااااـل ورقـااااـة
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إعـااااـالن الطعاااان معلنـااااـة إلااااى المطعااااون ضـااااـدا فااااي  . 1151 / 1 /52وأودعاااا نيابااااة
الاانقض مااذكرة انتهاا فيهااا إلااى الاارأي باانقض الحكاام المطعااون فيااه مااع اإلحالااة  ،وقااررت
دائااارة فحاا الطعاااون إحالاااة الطعااان إلاااى الااادائرة الم تصاااة  ،وفاااي الجلساااة المحاااددة لناااار
الطعن أصرت النيابة على رأيها .
األسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون  ،فهو مقبول هكالً .
وحيااااث ينعااااى الطاااااعن علااااى الحكاااام المطعااااون فيااااه  ،م ال ااااة القااااانون  ،والقصااااور فااااي
التسااابيق ذلااار أن المحكماااة مصااادرته أسساا قضاااا ها علاااى أن الطااااعن ذكااار فاااي صاااحي ة
الااادعو أن المطعاااون ضااادا تعااار لاااه بعاااد مضاااي سااانتين مااان إبااارام عقاااد المغارساااة أي
بتاااااااري  1115 / 1 / 11بمااااااا يجعاااااال
بتاااااااري  ، 1113 /1/1وأن الاااااادعو رفعاااااا
الااادعو قاااد رفعاا بعاااد مضاااي أكوااار مااان سااانة  ،وهاااو قاااول مااان المحكماااة م اااالف لمااادلول
العبااارة التااي ذكرهااا حرفيااا فااي تلاار الصااحي ة وهااي "  ..أنااه بعااد مضااي ساانتين علااى هااذا
العقااد  ،وفااي اآلونااة األىياارة قااام الماادعى عليااه بااالتعر لااه فااي حيـااـا ته " كمااا ي ااالف مااا
أثبتـااااـه بمستنااااـداته ومنااااـها ورقـااااـة العاااار المحـالااااـة إلااااى المحكمـااااـة مـااااـن لجنـااااـة فااااـض
الناااـزاو التاااي ت ياااـد أن التـاااـعر حصـاااـل بتـاااـاري  1115 / 1 /51والاااذي يعتاااد باااه فاااي
حساب سريان مدة السنة لرفع الدعو  ،بما يكون معه حكمها معيبا ويتعين نقضه .
وحياااث إن هاااذا النعاااي ساااديد  ،ذلااار أن قضاااا هاااذا المحكماااة قاااد اساااتقر علاااى أناااه وإن كاااان
لمحكماااة الموضاااوو سااالطة تقااادي ر األدلاااة والمساااتندات المقدماااة فاااي الااادعو واسااات ال ماااا
تقتناااع باااه إال أن ذلااار مشاااروا بااابن يكاااون ماااا اساااتندت إلياااه مست لصاااا است الصاااا ساااائغا
وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتب عليها حكما .
وكاااااااااان يباااااااااين مااااااااان مدونـاااااااااـات الحكااااااااام المطعاااااااااون فياااااااااه أناااااااااه أورد تبريـاااااااااـراً
لقضائـااـه قولـااـه (( وحيااث إن المحكمااة وهااي فااي ساابيل تكااوين عقياادتها  ..تبااين لهااا أن عقااد
المغارسااااة المباااارم بااااين المسااااتبنف والمالاااار األصاااالي ( )..كااااان بتاااااري  ، 1112 /1/1وأن
المساااتبنف كاااان قاااد أقاااام الااادعو بتااااري  ، 1115 /1/12وذكااار المساااتبنف فاااي صاااحي ة
دعااواا ببنااه بعااد مضااي ساانتين علااى هااذا العقااد قااام الماادعى عليااه المسااتبنف ضاادا بااالتعر
لاااااااه باألساااااااالت الشاااااااائكة  ،وحياااااااث إن الماااااااادة  521مااااااان القاااااااانون المااااااادني نصااااا ا
علاااى أن  ، ...وحياااث إن العقاااد المبااارم ـاااـ عقاااـد المغارسـاااـة ـاااـ كاااـان بتـاااـاري 1112/1/1
وذكااار المساااتبنف فاااي صاااحي ة دعاااواا بااابن المساااتبنف ضااادا قاااام باااالتعر لاااه بعاااد مضاااي
ساااانتين علااااى هااااذا العقااااد أي بتاااااري  ، 1113 /1/1وقااااام المسااااتبنف برفااااع دعااااواا بتاااااري
 1115 /1/12أي بعاااد مضاااي أكوااار مااان سااانة  ،حياااث كاااان علياااه أن يرفاااع الااادعو قبااال
. )) 1115 /1/1
ولماااا كانا ا الماااادة  521مااان القاااانون المااادني نصا ا علاااى أن " مااان حاااا عقاااارا واساااتمر
حاااائزا لاااه سااانة كاملاااة ثااام وقاااع لاااه تعااار فاااي حيا تاااه  ،جاااا لاااه ىاااالل السااانة التالياااة أن
يرفااع دعااو بمنااع هااذا التعاار " و مقتضااى ذلاار أنااه ماان بااين الشااروا التااي يتعااين علااى
محكمااة الموضااوو التحقااق منهااا لسااالمة حكمهااا هااو باإلضااافة إلااى التوباا ماان ماادة حيااا ة
الماادعي للعقااار ساانة كاملااة كحااد أدنااى  ،وجوبهااا التاادليل ممااا إذا كاناا الاادعو قااد رفعاا
ىالل سنة من حصول التعر أو بعد انقضائها وذلر على سبيل القطع واليقين .
وإذ كاااان ذلااار  ،و كاااان يباااين مااان صاااحي ة افتتاااـاح الااادعو المبتدئاااة ـاااـ الماااودو صاااورة
منهاااا بملاااف الطعااان والم هااار عليهاااا مااان المو اااف الم ااات بالمحكماااة الجزئياااة أنهاااا طباااق
األصااال ـاااـ أن المااادعي أورد فيهاااا ((  ..إال أناااه وبعاااد مضاااي سااانتين علاااى هاااذا العقاااد وفاااي
اآلوناااة األىيااارة قاااام المااادعى علياااه باااالتعر لاااه فاااي حيا تاااه " فا ا ن هاااذا العباااارة وإن كاااان
صااادرها واضاااح الداللاااة علاااى أن حياااا ة المااادعي لاااير قاااد اساااتمرت مااادة سااانتين مااان
تااااري إبراماااه عقاااد المغارساااة ( سااابق الحياااا ة ) إال أن عجزهاااا ال ينباااه بذاتاااه عااان تحدياااد
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الااااذي يجااااق أن ترفااااع الاااادعو قباااال انقضااااا ساااانة ماااان

لتاااااري حصااااول فعاااال التعاااار
بدئه .
ولمـاااـا كاااان الوـاااـاب مااان م ـاااـردات ملاااف الطعااان أن الطااااعن قاااد أرفاااق باااه صاااورتين مااان
مسااااتندين ـااااـ م هاااار عليهمااااا أنهمااااا مطا بقااااان ألصاااالهما ـااااـ كانااااا ضاااامن م ااااردات الاااادعو
المبتدئااااة صاااادر أحاااادهما بتاااااري  1115/1/5عاااان عضااااو اللجنااااة الشااااعبية للعاااادل بماا ا تمر
ترهوناااة المدينااااة إلااااى رئاااايس لجنااااة فااااض المنا عاااات بااااالم تمر بشاااابن النااااار فااااي هااااكو
قااادم إلياااه مااان الطااااعن ضاااد المطعاااون ضااادا ب صاااو قطعاااة أر  ،واآلىااار مااان تلااار
اللجنااااة بتاااااري  1115/1/51بشاااابن إحالااااة موضااااوو الناااازاو إلااااى محكمااااة ترهونااااه لعاااادم
توصااااالها إلاااااى حااااال يرضاااااي الطااااارفين  ،فاااا ن تحدياااااد المحكماااااة المطعاااااون فاااااي قضاااااائها
تااااري  1113 /1/1بداياااة لساااريان تلااار المااادة است الصاااا منهاااا بماااا ورد بشاااطر العباااارة
الااااواردة بصااااحي ة الاااادعو فقاا ا دون هااااط رها اآلىاااار  ،ودون أن تعياااار اهتمامااااا للكتااااابين
ساااال ي الاااذكر -وماااا قاااد يكاااون لهماااا مااان تااابثير فاااي إيضااااح مااادلول هاااذا الشاااطر والوصاااول
بالتاااالي إلاااى تحدياااد منطقاااي لتااااري حصاااول واقعاااة التعااار  ،األمااار الاااذي يضاااحى معاااه
ماااا أقاما ا علياااه المحكماااة لتحدياااد تااااري باااد ساااريان مااادة السااانة الواجاااق رفاااع الااادعو
ىاللهاااا لااام يكااان مست لصاااا است الصاااا ساااائغا ومماااا لاااه أصااال ثابا ا بااااألوراق  ،بماااا يصااام
حكمها بعيق القصور في التسبيق  ،ويتعين من ثم نقضه .
فلهذا األسباب
حكماا ا المحكمااااة بقبااااول الطعاااان هااااكال  ،وفااااي الموضااااوو باااانقض الحكاااام المطعااااون فيااااه
وإحالاااة القضاااية إلاااى محكماااة ترهوناااة االبتدائياااة لل صااال فيهاااا مجاااددا مااان هي اااة اسااات نافية
أىر  ،وإلزام المطعون ضدا المصاريف .
المستشار

المستشار

المستشار
أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى
رئيس الدائرة

بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي

فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـد

المستشار
صالح الدين فاتح الحبروش

المستشار
عبد الحميد علي الزيادي

مسجل الدائرة
أنـس صـالـح عـبـد الـقـادر

مالحظة  -:نـطـق بهـذا الـحـكـم مـن الهـيـئة الـمـنعـقـدة مـن األسـاتـذة الـمستشاريـن
أحمد بشير بن موسى  ،بشير سعد الزياني  ،مصطفى امحمد المحلس
رئيس الدائرة
فتحي عبد السالم سعد  /عبد الحميد علي الزيادي
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