دولة ليبيا
المحكمة العليا

بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الثالثـة ))

بـجــلـسـتـهـا الـمـنعـقـدة عـلـنـاً صـبـاح يـوم األحـد  82رجب  41 93هـــــ
الموافق  8142 .1. 41م بـمقر المحكمة الـعـليا بمـديـنــة طــرابــلس
بـرئاسـة الـمســتـشار األسـتـاذ  :أحـمـد بـشـير بن موسى " رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي .
 :مصطفى امحمد المحلس .
 :فتحي عـبد الـسالم سعد
 :عـبد الحميد علي الزيادي
وبحضور عـضـو نيـابـة الـنـقـض األسـتــاذ  :مصباح نصر الجدي .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنــس صالـح عـبـد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  28 / 913ق
المـقـدم مــــــن :
 -1رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا بصفته .
 -2المصفى القانوني للشركة العامة للبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية
بصفته
يمثلهما المحامي  /فرج مادي
ضــــــــد -:
)...( -1 )...( -1 )...( -9 )...( -8 )...( -4
عــن الـحـكـم الـصـادر مــن مـحــكـمـة اســتــئـنـاف مصراته
بتاريخ  8141 . 44 . 42في االستئناف رقم  91 / 318ق
بعددددد ا طددددالو علددددى األوراق  ،وتددددالوة تقريددددر التل ددددي  ،وسددددماو المرافعددددة
الشفوية  ،ورأي نيابة النقض والمداولة .
الوقائع
أقدددددام المطعدددددوم ضددددددهم الددددددعو رقدددددم  8112 / 111أمدددددام محكمدددددة
مصدددددددراته االبتدائيدددددددة م تصدددددددمين الطددددددداعن األول وسدددددددلف الطددددددداعن الثددددددداني
بصددددفتيهما قددددالوا فيهددددا  -:إنهددددم تعاقدددددوا مددددع الشددددركة المدددددعى عليهددددا علددددى
تزويدددهم ب طددوت هاتفيددة كددل حسددب رقددم هاتفدده وسدددد الرسددم المقددرر والمبددال
المطلوبددددة إال أم الشددددركة وفروعهددددا أقدددددموا علددددى قطددددع ال دمددددة عددددنهم ممددددا
ألحدددق بهدددم أضدددراراً ماديدددة ومعنويدددة  .وخلصدددوا إلدددى طلدددب ندددد خبيدددر لبيدددام
الفتدددرات التدددي توقفددده فيهدددا الهواتدددف عدددن العمدددل والمبدددال التدددي تدددم خصدددمها
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مدددددنهم بالزيدددددادة عدددددن المسدددددتحق وفقددددداً للقدددددرار رقدددددم  4328 / 13وتقدددددددير
األضدددرار التدددي لحقددده بهدددم والحكدددم بمددددا يسدددفر عدددن التقريدددر مدددع أربعددددة آالف
ديندددار لكدددل مدددنهم تعويضدداً شدددامالً الضدددررين  ،وغرامدددة تهديديدددة بواقدددع خمسدددين
دينددددداراً عدددددن كدددددل يدددددوم يتدددد خروم فيددددده عدددددن التنفيدددددذ طواعيدددددة كدددددل ذلدددد مدددددع
المصددددداريف وأتعدددددا المحامددددداة  ،فقضددددده المحكمدددددة بددد د لزام المددددددعى علددددديهم
بصدددفاتهم بقبدددول االشدددتراكات ولمدددن المكالمدددات وقددده التسدددعيرة المحدددددة بقدددرار
اللجنددددة الشددددعبية العامددددة رقددددم  4328 / 13وأم يددددردوا للمدددددعين مددددا اسددددتلمو
مددنهم مددن مبددال تزيددد عددن الحددد المقددرر فددي القددرار المددذكور علددى النحددو المبددين
بتقريدددر ال بدددرة رقدددم  8112 / 18المرفدددق بملدددف الددددعو  ،وأم يددددفعوا لكدددل
مدددددو لمانمائددددة دينددددار علددددى سددددبيل التعددددويض المعنددددوي ومددددع إلددددزامهم بدددددفع
مائتي دينار أتعا محاماة مع المصاريف .
اسددددت نف الطرفددددام هددددذا الحكددددم أمددددام محكمددددة اسددددتئناف مصددددراته التددددي قضدددده
بقبددددول االسددددتئنافين شددددكالً وفددددي الموضددددوو بسددددقوت ال صددددومة بمضددددي المدددددة
وإلزام كل طرف بمصاريف استئنافه .
(وهذا هو الحكم المطعوم فيه)
ا جــراءات
صدددددددددددددر هددددددددددددذا الحكددددددددددددم بتدددددددددددداريخ  ، 8141 . 44 . 42وأعلددددددددددددن
فدددددي  ، 8141 . 8 . 81وبتددددداريخ  8141 . 9 . 83قدددددرر محدددددامي الطددددداعنين
الطعدددن فيددده بدددالنقض لدددد قلدددم كتدددا المحكمدددة العليدددا مسدددددًا الرسدددم ومودعدددًا
الكفالــددددـة وسددددندي التوكيددددـل ومذكـددددـرة ب سددددبا الطعددددن  ،لددددم أودو بتاريـددددـخ
 8141 . 1 . 43مدددددذكرة شدددددارحة وحاف دددددة مسدددددتندات ضدددددمه صدددددورة مدددددن
الحكدددم المطعدددوم فيددده ومدددن الحكدددم االبتددددائي ومسدددت رج مدددن السدددجل التجددداري ،
كمددددا أودو بددددذات التدددداريخ أصددددل ورقددددة إعددددالم الطعددددن معلنددددة إلددددى المطعددددوم
ضددددهم فدددي  . 8141 . 1 . 2وأودعددده نيابدددة الدددنقض مدددذكرة رأت فيهدددا قبدددول
الطعدددن شدددكالً ورفضددده موضدددوعاً  ،وقدددررت دائدددرة فحدد الطعدددوم إحالدددة الطعدددن
إلدددى هدددذ الددددائرة  ،وبجلسدددة ن دددر عددددله النيابدددة عدددن رأيهدددا إلدددى نقدددض الحكدددم
المطعوم فيه مع ا حالة وقدمه مذكرة ب سبا العدول .
األسبا
حيث إم الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانوم فهو مقبول شكالً .
وحيددث إم ممددا ينعددى بدده الطاعنددام علددى الحكددم المطعددوم فيدده ال ط د فددي تطبيددق
القدددانوم والقصدددور فدددي التسدددبيب  ،ذلد د أنددده أسدددس قضددداء بسدددقوت ال صدددومة
بمضدددـي المدددـدة علددددى أم قـددددـرار وقددددف السـددددـير فددددي الدعـددددـو كـددددـام بتاريـددددـخ
 8113 . 1 . 89لتعلدددددق الحكدددددم فدددددي موضدددددوعها علدددددى الفصدددددل فدددددي مسددد د لة
أخدددددر ت دددددرج عدددددن اختصددددداه المحكمدددددة مصددددددرته وقدددددد ال سدددددبب الوقدددددف
بتددددداريخ  8113 . 3 . 9وهدددددو صددددددور قدددددرار اللجندددددة التدددددي شدددددكله لمراجعدددددة
تسدددعيرة رسدددوم االشدددتراا ومقابدددل المكالمدددات الهاتفيدددة عدددن السدددنوات السدددابقة ،
إال أم الحكدددددم جددددداء خلدددددواً ممدددددا يفيدددددد علدددددم الطددددداعنين بصددددددور قدددددرار اللجندددددة
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المددذكورة  ،وهددو مددا ينبدددت عددن افتراضدده علددم الطددداعنين بدده دوم دليددل يقيندددي ،
بمدددددا يجعدددددل رد علدددددى الددددددفع بعددددددم سدددددقوت ال صدددددومة ال يصدددددلح لدددددرد الددددددفع
وطرحه ويكوم الحكم من لم معيباً حرياً بالنقض .
وحيدددث إم هدددذا النعدددي فدددي محلددده  ،ذلد د أم المدددادة  811مدددن قدددانوم المرافعدددات
تدددن علدددى أم (( لكدددل ذي مصدددلحة مدددن ال صدددوم فدددي حالدددة عددددم السدددير فدددي
الددددعو بفعدددل المددددعي أو امتناعددده أم يطلدددب الحكدددم بسدددقوت ال صدددومة بمضدددي
سددنة مددن آخددر إجددراء صددحيح مددن إجددراءات التقاضددي )) ومفدداد ذلدد – وعلددى
مدددا جدددر بددده قضددداء هدددذ المحكمدددة – أنددده لتطبيدددق هدددذا الدددن يتعدددين أم يكدددوم
عددددم السدددير فدددي الددددعو بفعدددل المددددعي أو امتناعددده سدددواء المددددعي األصدددلي أو
المسدددت نف فدددي مرحلدددة االسدددتئناف  ،وبمفهدددوم الم الفدددة أم سدددبب عددددم السدددير
إذا لدددم يكدددن راجعد داً إلدددى المددددعي ف نددده يمتندددع تطبيدددق هدددذا الدددن  ،وكدددام يبدددين
مدددن مددددونات الحكدددم المطعدددوم فيددده أم قدددرار وقدددف السدددير فدددي الددددعو لدددم يكدددن
بطلدددب مدددن الطددداعنين أو أسدددالفهم وإنمدددا كدددام بقدددرار مدددن المحكمدددة بعدددد أم رأت
أم الفصدددل فدددي موضدددوو اسدددتئنافي طرفدددي ال صدددومة يتوقدددف علدددى مدددا تنتهدددي
إليددده اللجندددة التدددي شدددكلتها جهدددة ا دارة فدددي الدولدددة لدراسدددة موضدددوو تسدددعيرة
المكالمدددددات والرسدددددوم التدددددي طبقتهدددددا الشدددددركة المددددددعى عليهدددددا بددد د م أسسددددده
قضدددداءها علددددى سددددند مددددن القددددول  ... " -:وأم هددددذا الطلددددب ( الحكددددم بسددددقوت
ال صدددددومة ) فدددددي محلددددده حيدددددث إم مددد د د المدددددادتين  813 ، 811مرافعدددددات
ووفقدداً لمددا اسدددتقر عليدده قضددداء المحكمددة العليدددا أم طلددب سدددقوت ال صددومة حدددق
مكتسدددب لكدددل ذي مصدددلحة فدددي ال صدددومة فدددي حدددال عددددم السدددير فدددي الددددعو
بفعددددل المدددددعي أو امتناعدددده إذا انقضدددده سددددنة علددددى آخددددر إجددددراء صددددحيح ات ددددذ
فيهدددددا  ،فيقدددددوم صددددداحب المصدددددلحة بتقدددددديم طلدددددب باألوضددددداو المعتدددددادة لرفدددددع
الددددعو إلدددى المحكمدددة المقامدددة أمامهدددا ال صدددومة المدددراد إسدددقاطها ولدددو كانددده
محكمدددة االسدددتئناف  ...ولمدددا كدددام األمدددر كدددذل  ،وكدددام الثابددده فدددي األوراق أم
المحكمددددددددددة بهيئددددددددددة سددددددددددابقة أمددددددددددرت بوقددددددددددف السددددددددددير فددددددددددي الدددددددددددعو
بجلسدددددددددددة  8113 . 1 . 89ورأت تعليددددددددددددق حكمهدددددددددددا فددددددددددددي موضدددددددددددوعها
علددددددى الفصددددددل فددددددي مسددددد لة أخددددددر ت ددددددرج عددددددن اختصاصددددددها  ،والمتمثلددددددة
فددددددددددددي تشدددددددددد دكيل لجنددددددددددددة لمراجعددددددددددددة تسددددددددددددعيرة رسددددددددددددوم االشددددددددددددتراا
ومقابددددل المكالمددددات الهاتفيددددة عددددن السددددنوات السددددابقة والمشددددكلة بددددالقرار رقددددم
 8113 / 23وحتددددددددددى االنتهدددددددددداء مددددددددددن أعمالهددددددددددا وتقددددددددددديم مددددددددددا يفيددددددددددد
ذلدد د  ،وقددددد أصدددددرت اللجنددددة قرارهددددا تحدددده رقددددم  8113 / 398وكددددام ذلدد د
بتددددداريخ  ، 8113 . 3 . 9غيدددددر أم الشدددددركة المسدددددت نفة ومدددددن بعددددددها جهدددددة
ا دارة التدددي حلددده محلهدددا لدددم تقدددم بتعجيدددل ال صدددومة بعدددد انتهددداء سدددبب الوقدددف
باعتبدددددار آخدددددر إجدددددراء صدددددحيح  ،وقدددددد تدددددم تحريكهدددددا مدددددن قبدددددل المددددددعين –
المسدددددت نف ضددددددهم – بتددددداريخ  ، 8141 . 4 . 2وبدددددذل فدددد م طلدددددب السدددددقوت
يكدددوم فدددي محلددده وقدددد صدددادف تطبيدددق صدددحيح القدددانوم  " ...فددد م هدددذا الدددذي
سددداقه الحكدددم ال يكفدددي بياندددا لكدددوم عددددم اسدددتئناف السدددير فدددي الددددعو حصدددل
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بفعددددل الطدددداعنين أو سددددلفهما إذ لددددم يوضددددح الحكددددم مددددا إذا كاندددده اللجنددددة التددددي
شدددكله ضدددمه الطدددداعنين أو سدددلفهما أو أم القددددرار الدددذي أصدددددرته تدددم حصددددول
العلدددم اليقيندددي بددده مدددن المسدددت نفين حتدددى يسدددول القدددول بددد م عددددم السدددير فدددي
الدددددعو كددددام بسددددبب راجددددع لهددددم  ،وهددددو قصددددور يعجددددز هددددذ المحكمددددة عددددن
مراقبددة مدددد سددالمة النتيجدددة التدددي انتهددى إليهدددا واألسدددا الددذي أقيمددده عليددده ،
بما يتعين معه نقضه دوم حاجة إلى مناقشة السبب األول من الطعن .
فلهذ األسبا
حكمددده المحكمدددة بقبدددول الطعدددن شدددكالً  ،وفدددي الموضدددوو بدددنقض الحكدددم
المطعدددوم فيددده  ،وإحالدددة القضدددية إلدددى محكمدددة اسدددتئناف مصدددراته للفصدددل فيهدددا
مجدداً من هيئة أخر  ،وإلزام المطعوم ضدهم المصاريف .
المستشار
أحمد بـشـيـر بـن موسى

رئيس الدائرة

المستشار
بـشـيـر سـعـد الـزياني

مصطفى امحمد المحلس

المستشار

مسجل الدائرة

المستشار
فتحي عبد السالم سعد
مالح ة /

المستشار

عبد الحميد علي الزيادي

أنـس صالـح عـبد القادر

نطق بهذا الحكم من الهيئة المنعقدة من األساتذة المستشارين -:

أحمد بشير بن موسى
رئيس الدائرة

مصطفى امحمد المحلس

فتحي عبد السالم سعد

صالح الدين فاتح الحبروش

عبد الحميد علي الزيادي
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