المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجلستها المنعقدة علناً صـباح يـوم األحـد  11شعبان 11 83هـ الموافـق  7117 . 5. 7م
بـمـقـر الـمحـكمة العـليا بمديـنة طرابـلس
بـرئاسـة الـمســتــشار األسـتـاذ :أحـمـد بـشير بـن مـوسـى

"رئـيس الدائـرة "

وعضوية المستشارين األساتــذة  :بــشـيــر ســعــد الــزيـانـي  .مـصطـفى امـحـمـد المحلس ،
 :فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعـــد ،عـبـد الـحمـيـد عـلي الزيادي
وبـحـضور عـضـو نـيابة الـنقض األستاذ  :الطـاهـر فـرج الـشـطـشـاطـي
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .

أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  11 / 777ق
المـقـدم مـن :
الممثل القانوني لشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز بصفته
يمثله المحامي  /المبروك شنيب
ضــد -:
()...
يمثل المحامي  /عبد السالم بوشقمة المطعون ضدهم " " 171، 118 ، 25 ، 27 ، 11
عن الحكم الصادر من محـكمة استئناف بنغازي بـتـاريخ  7118 .17 .81م فـي
االسـتـئـنـافات أرقام 7113 / 183 – 7117 / 1137 – 1178 – 372 – 171 – 173
م.

بعد اإلطالع على األوراق  ،وتالوة تقرير التلخيص  ،وسماع المرافعة الشفوية
ورأي نيابة النقض والمداولة .
الوقائع
أقام المطعون ضدهم  -أصليون ومتدخلون  -على الطاعن بصفته الدعوى رقم / 32
 7111أمام محكمة جنوب بنغازي االبتدائية قالوا فيها  -:إنهم يعملون لدى المدعى عليه
بموجب عقود عمل وأن لهم مستحقات مالية قبله ناشئة عن عملهم أيام الجمع والعطالت الرسمية
باإلضافة إلى عالوة الخطر التي توقف عن دفعها لهم  .وهو ما سبب لكل منهم أضرارا مادية
ومعنوية  .وخلصوا إلى طلب ندب خبير لبيان ما يستحقه كل منهم مقابل عالوة الخطر
والجمع والعطالت الرسمية والحكم بما ينتهي إليه الخبير في تقريره وإلزام المدعى عليه بذلك
وعلى أن يدفع لكل منهم خمسة آالف دينار تعويضا عن الضررين مع الحكم عليه بغرامة
تهديديه بواقع ألف دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم  ،فقضت المحكمة بإلزام المدعى
عليه بصفته أن يؤدي لكل مدع المبلغ المبين قرين اسمه فيما يتعلق بفروقات العمل اإلضافي
ورفض مطلب عالوة الخطر استأنف الطاعن أمام محكمة استئناف بنغازي هذا الحكم كما
استأنفه المطعون ضدهم والمحكمة بعد أن قررت ضم جميع االستئنافات لبعضها قضت بسقوط
الخصومة في االستئناف رقم  7117 / 173واالستئنافات المضمومة له ذوات
األرقام . 7113 / 183 ، 7117 / 1137 ، 1178 ، 372 ، 171
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(وهذا هو الحكم المطعون فيه)
اإلجراءات
صدر هذا الحكم بتــاريخ  7118 . 17 . 81وأعلن في  ، 7111 . 1 . 77وبتـــاريخ
 7111 . 7 . 5قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا
مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه
وبتاريخ  7111 . 8 . 7أودع مذكرة شارحة وحافظة مستندات تضمن غالفها ما تحويه وأصل
ورقة إعالن الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتواريخ ، 12 ، 13 ، 11 ، 11 ، 18 ، 17
، 7111 . 7 . 77 ، 71 ، 75 ، 71 ، 78
وبتاريخ  7111 . 8 . 11أودع محامي المطعون ضدهم 171 ، 118 ، 25 ، 27 ، 11
أربع حوافظ لمستندات مع سندات وكالته عن المذكورين ومذكرة دفاع ضمنا دفعاً بعدم قبول
الطعن شكالً لرفعه من غير ذي صفة ولبطالن إعالن بعض المطعون ضدهم لحصوله بعد
الميعاد ومن محضر غير مختص وإليداع أصل ورقة إعالنه بعد الميعاد المحدد في القانون .
وبتاريخ  7111 . 1 . 1أودع محامي المطعون ضده مذكرة تعقيب على مذكرة دفاع المطعون
ضده وحافظة مستندات  .وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكالً وفي
الموضوع نقض الحكم المطعون فيه مع اإلحالة  .وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن
إلى الدائرة المختصة .
األسباب
حيث انه عن شكل الطعن فإنه -:
أوالً  :إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم ذوي األرقام  171 ، 118 ، 25 ، 27 ، 11فيما
يتعلق بعدم قبول الطعن شكال للتقرير به من غير ذي صفة غير صائب  .ذلك انه يبين من
صورة القرار رقم  7118 / 113الصادر من مجلس اإلدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ
 7118 . 3 . 18انه تم إعادة تسمية ممثلي المؤسسة المذكورة في مجلس إدارة شركة سرت
إلنتاج وتصنيع النفط والغاز بحيث يكون السيد ( )...رئيسا  ،ويبين من المستخرج الرسمي من
السجل التجاري بمكتب اجدابيا أن القرار سالف قد تم قيده في السجل التجاري  ،وكان هذان
المستندان قد أرفقهما محامي المطعون ضدهم سالفي الذكر مما يجعل الدفع في غير محله .
وأن المحكمة ال تطمئن إلى االستدراك على واقعة تسجيل الشركة بالسجل التجاري المرفق من
المحامي المذكور لعدم وضوح المخالفات المرتكبة ومناسبة صدوره وعالقته بموضوع الطعن
الراهن .
ثانياً  -:وحيث إنه عن دفع محامي المطعون ضدهم سالفي الذكر بعدم قبول الطعن شكالً لبطالن
في إعالن بعض المطعون ضدهم – غير موكليه – لحصوله بعد الميعاد ومن محضر غير
مختص وإليداع أصل ورقة اإلعالن بعد الميعاد فإنه غير صائب أيضاً لما هو مقرر في قضاء
هذه المحكمة من أن العيب الذي يلحق اإلعالن ال يحتج به ويستفيد منه – في غير حاالت عدم
التجزئة – إال من شرع لمصلحته  .ولما كان موضوع الدعوى – طلب مستحقات مالية ناشئة
عن عقود عمل – قابل للتجزئة ومن ثم فإن الدفع ال يكون مقبوال لعدم إثارته ممن شرع
لمصلحتهم .
ثالثاً  - :لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على من يريد أن يطعن أن يراقب
ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وقبل إعالنهم بالطعن ليعلن
من يصح اختصامه قانونا منهم بصفته التي يجب أن يتصف بها وعلى أن يتم هذا اإلعالن في
الميعاد الذي حدده القانون فإذا ما تبين أن المطعون ضده قد توفى فإن على الطاعن إما أن يرفع
الطعن على ورثة المطعون ضده إذا كان قد توفى قبل الطعن – ألن الطعن ال يرفع على متوف
ألن شخصيته القانونية وأهليته كانتا قد زالتا بوفاته – وإما أن يعلن الطعن إلى ورثة المطعون
ضده جملة في آخر موطن للمورث إذا كانت وفاته قد وقعت بعد التقرير بالطعن وفقا لمقتضى
نص المادة  811من قانون المرافعات وأن عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطالن الطعن  .وكان
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يبين من ورقة إعالن المطعون ضدهم المدرجة أسماؤهم تحت تسلسل ( األرقام ) 183 ، 181
 711أن المحضر القائم باإلعالن اثبت وفاة الثالثة إال انه لم يذكر تاريخ الوفاة وسلم ورقة
إعالن األولين إلى مركز األمن المختص أما الثالث فاستلم إعالنه أحد ورثته بصفته وكيال عن
جميع الورثة فإن اإلعالن يكون باطال لعدم بيان تحديد تاريخ الوفاة  .مما يعجز هذه المحكمة
عن معرفة ما إذا كانت واقعات الوفاة حصلت قبل التقرير بالطعن أم بعده ألن لكل حكمه
الخاص يتعلق بمدى جواز الطعن بالنقض عليه وسالمة اإلعالن .
رابعاً  -:حيث إن المادة السابعة من قانون المرافعات تنص على أن ( كل إعالن أو تنبيه أو
إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر
المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك  ،ويقوم الخصوم أو وكالؤهم بتوجيه االجراءات
وتقديم أوراقها للمحضرين إلعالنها أو تنفيذها  ) ..ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن المحضر ( خاصا أم عاما ) ال يتصل بالسند المطلوب إعالنه إال إذا وجهه إليه
من يرغب في اإلعالن ومتى حصل ذلك فإنه هو الذي يتولى اإلعالن وال يجوز لغيره القيام
بذلك إال بتفويض منه  ،وكان يبين من صورة التفويض الصادر من كبير محضري هذه
المحكمة (  ) ...بتاريخ  7111 . 7 . 5أنه فوض المحضر المختص بدائرة محكمة اجدابيا
االبتدائية في إعالن المطعون ضدهم في الطعن الراهن وهو ما يفيد أن الطاعن طلب من
محضري المحكمة العليا القيام بإجراءات اإلعالن بما ال يجوز معه لغيره القيام بهذا اإلجراء
دون تفويض ويترتب على ذلك أن إعالن الطعن الذي تم من قبل المحضريْن الخاصيْن ()...
الواقع عملهما في نطاق محكمة شمال بنغازي االبتدائية بإذن من رئيس المحكمة المذكورة
لبعض المطعون ضدهم قد وقع باطال وهم ذي األرقام 17 ، 11 ، 18 ، 3 ، 7 ، 1 ، 8 ، 1
، 13 ، 17 ، 11 ، 11 ، 18 ، 87 ، 85 ، 81 ، 72 ، 73 ، 77 ، 71 ، 71 ، 12،71
، 11،17 ، 15 ، 18 ، 17 ، 11 ، 52 ، 51 ، 55 ، 51 ، 58 ، 57 ، 51 ، 51 ، 12
، 117 ، 22 ، 23 ، 21 ، 32 ، 35 ، 37 ، 31 ، 73 ، 77 ، 75 78 ، 71 ، 12
، 172 ، 177 ، 171 ، 171 ، 113 ، 115 ، 111 ، 118 ، 113 ، 117 111 ، 115
117 ، 111 ، 115 ، 118 ، 117 ، 111 ، 111 ، 182 ، 187 ، 185 ، 187 ، 181
178 ، 171 ، 171 ، 111 ، 115 ، 111 ، 111 ، 153 ، 157 ، 151 ، 151 ، 113
127 ، 121 ، 128 ، 127 ، 121 ، 133 ، 137 ، 138 ، 172 ، 173 ، 175 ، 171
771 ، 712 ، 713 ، 715 ، 711 ، 718 ، 712 ، 713 ، 717 ، 711 ، 711 ، 122
711 ، 783 ، 787 ، 781 ، 788 ، 787 ، 781 ، 781 ، 772 ، 773 ، 777 ، 775
713 ، 752 ، 758 ، 757 ، 751 ، 713 ، 717 ، 711 ، 715 ، 711 ، 718 ، 711
727 ، 732 ، 733 ، 737 ، 731 ، 735 ، 738 ، 772 ، 777 ، 771 ، 778 ، 712
813 ، 817 ، 811 ، 812 ، 815 ، 811 ، 818 ، 817 ، 811 ، 725 ، 721 ، 728
883 ، 887 ، 885 ، 881 ، 888 ، 881 ، 872 ، 873 ، 877 ، 871 ، 871 ، 812
. 811 ، 811
خامساً  -:وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وباحتساب مواعيد المسافة لإلعالن
واإليداع فقد استوفى الطعن بالنسبة لهم أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكالً .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد
في االستدالل  ،ذلك أنه استند فيما انتهى إليه من قضاء على نص المادة  755من قانون
المرافعات مع أن عدم السير في الدعوى ال يرجع إلى سبب من الطاعن وإنما إلى قيام الثورة
الذي أدى إلى حرق المحكمة وما بها من ملفات وسجالت وأن اجتماع الجمعيـــة العموميـــة
للمحكمـــة المطعون في حكمها بتاريخ  7111 . 11 . 13وقرارها باستئناف العمل بدء من
 7111 . 11 . 75إنما كان قبل إعالن تحريـر البــالد بما يجعل احتساب مدة السقوط المقضي
بها اعتبــارا من  7111 . 11 . 71ال يتفق والتطبيق السليم لنص المادة المذكورة ويخالف
واقع وظروف البالد إذ أن القوة القاهرة التي ال يستطيع معها تحريك استئنافه ال زالت قائمة
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وأن عمل المحكمة لم يحصل فعليا إال في  7111 . 17 . 1إضافة إلى أن الطاعن لم يبلغ
بقرار الجمعية سالف الذكر حتى يمكن االحتجاج به عليه خاصة وقد تم تغيير مقر المحكمة
بسبب تعرضه للحرق .
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد  ،ذلك أن المادة  755من قانون المرافعات تنص
على أن ( لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو
امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من
إجراءات التقاضي ) ومفاد ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة – باعتباره من الجزاءات التي توقع
على صاحب المصلحة في حال تقاعسه أو تأخره في اتخاذ إجراء يتوجب عليه القيام به قانونا –
ال محل له إال إذا تبين للمحكمة أن إجراء ما كان يجب على أحد الخصوم القيام به لكي تتمكن
المحكمة من نظر الدعوى فلم يفعل خالل األجل المضروب في النص المذكور .
ولما كان الواقع في الدعوى ـــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــ
أن المحكمـــة مصدرتــه نظرت استئنــاف الطاعن في أكثــر من جلســـة كان آخرها جلســة
 7111 . 17 . 12وفيها تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة  7111 . 7 . 71إال أنها لم تنظر فيها
بسبب قيام ثورة السابع عشر من فبراير وتعرض مقر المحكمة للحــرق  ،وتوقف السير في
نظرهــا منـذ ذلك التــاريخ حتــى تقــدم الطــاعن فـــي  7117 . 11 . 1بتحريك االستئناف
بموجب صحيفة إثارة معلنة إلى المطعون ضدهم بذات التاريخ  .وهو ما يقطع بأن السبب الذي
أدى إلى وقف السير في الدعوى ال يرجع إلى الطاعن حتى يتحمل تبعته وإنما إلى وجود قوة
قاهرة حالت دون تمكن المحكمة من نظر الدعوى بما يجعل وقف السير فيها من قبيل التأجيل
اإلداري  ،وكنتيجة لذلك فإنه كان يتعين على المحكمة وقد رأت زوال القوة القاهرة واستئناف
عملها أن تحدد جلسة لنظر الدعوى وتعلن بها الخصوم إذ أن قرار استئناف العمل راجع لها
وهي وحدها من يملك تنظيم عملها وتحديد الجلسات ومن ثم ال يسوغ القول بأنه كان على
الطاعن أن يعجل نظر دعواه قبل مضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها إذ القول
بغير ذلك فيه تحميل للطاعن تبعة توقف السير في الدعوى وعدم استئناف سيرها مع أن سبب
الوقف ال يد له فيه  ،كما أن استئناف السير ال يملكه  .وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر واستند في قضائه على ما مفاده أن المستأنف لم يحرك استئنافه – بعد توقف السير في
دعواه بسبب قيام القوة القاهرة – إال بعد مضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها فإنه
يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى وحاد عن التطبيق السليم لمقتضى النص القانوني الذي
طبقه بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه ولئن كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون إال أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم
من قضاء حال دون نظر المحكمة مصدرته لموضوع الدعوى فقد تعيّن أن يكون مع النقض
اإلحالة وفقاً لنص المادة  853مرافعات .
فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكالً بالنسبة للمطعون ضدهم ذوي األرقام 7 ، 1 ، 8 ، 1
، 18 ، 87 ، 85 ، 81 ، 72 ، 73 ، 77 ، 71 ، 71 ، 71،12 ، 17 ، 11 ، 18 ، 3
، 17 ، 11 ، 52 ، 51 ، 55 ، 51 ، 58 ، 57 ، 51 51 ، 12 ، 13 ، 17 ، 11 ، 11
، 21 ، 32 ، 35 ، 37 ، 31 ، 73 ، 77 ، 75 ، 78 ، 71 ، 12 ، 17، 11 ، 15 ، 18
، 171 ، 113 ، 115 ، 111 ، 118 ، 113 ، 117 ، 111 ، 115 ، 117 22 ، 23
118 ، 117 ، 111 ، 111 ، 182 ، 187 ، 185 ، 187 ، 181 ، 172 ، 177 ، 171
111 ، 115 ، 111 ، 111 ، 153 ، 157 ، 151 ، 151 ، 113 ، 117 ، 111 ، 115
127 ، 121 ، 133 ، 137 ، 138 ، 172 ، 173 ، 175 ، 171 ، 178 ، 171 ، 171
715 ، 711 ، 718 ، 712 ، 713 ، 717 ، 711 ، 711 ، 122 ، 127 ، 121 ، 128
781 ، 788 ، 787 ، 781 ، 781 ، 772 ، 773 ، 777 ، 775 ، 771 ، 712 ، 713
757 ، 751 ، 713 ، 717 ، 711 ، 715 ، 711 ، 718 ، 711 ، 711 ، 783 ، 787
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737 ، 731 ، 735 ، 738 ، 772 ، 777 ، 771 ، 778 ، 712 ، 713 ، 752 ، 758
812 ، 815 ، 811 ، 818 ، 817 ، 811 ، 725 ، 721 ، 728 ، 727 ، 732 ، 733
881 ، 888 ، 881 ، 872 ، 873 ، 877 ، 871 ، 871 ، 812 ، 813 ، 817 ، 811
 . 811 ، 811 ، 883 ، 887 ، 885وبقبوله شكالً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بشأنهم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام الطاعن بصفته المصاريف المناسبة .

المستشار
أحـمد بـشـيـر بـن مـوسـى
رئيس الدائرة

المستشار

المستشار
بـشـيـر سـعـد الـزياني

المستشار

المستشار

عـبـد الحـميد عـلي الزيادي

فتحي عـبـد السـالم سعـد
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مصطفى امحمد المحلس
مسجل الدائرة
أنس صالح عبد القادر

