محكمة الزاوية االبتدائية ،الدائرة المدنية الكلية الرابعة

 79م د

نسخة محررة من الحكم .منشورة على مدونة القاضيwww.dirbal.ly :

دعوى مسؤولية عقدية عن عقد سيارات الحرس الشعبي
(إجابة)

[جهاز الحرس الشعبي – عالقة وزارة الدفاع به – اثار العقد عليها  -الطرفية والغيرية والخلف
العام – احكام المحكمة العليا الملزمة للمحاكم الدنيا – التعويض العادل – مراعاة القيمة الحقيقة
للنقد]
[القاعدة]
[صفة وزير الدفاع في دعوى مسؤولية عقدية ضد جهاز الحرس الشعبي قائمة ،ال لكونه خلف
تابعا لهذه اللجنة ،بل بحسبانه ً
اللجنة المؤقتة للدفاع وكون جهاز الحرس الشعبي ً
خلفا للجهاز نفسه.
شاحة في انه صار بعد التغيير السياسي في البالد ً
فمن جهة ،ال م َّ
خلفا للجنة المؤقتة للدفاع .ومن
جهة ثانية ،ليس في العقدين وال في طبيعة التعامل والقانون ما يمنع انصراف اثارهما الى الخلف
العام حتى َّ
يصح اعفاؤه منها .ومن جهة اخيرة ،بحل جهاز الحرس الشعبي بموجب قرار وزير الدفاع
 2011-40صار معدوم الوجود القانوني ،والواقعي ا ً
يضا .وحيث ان هذا الجهاز واحد من اطراف
الجسم الدفاعي في البالد الذي هو وزارة الدفاع .وحيث انه ال هذه الوزارة وال مجلس الوزراء اخلف
الجهاز جها ًزا نظي ًرا يعقبه في وظيفته ومتالزماتها ،فان هذه الوظيفة تعود بالضرورة الى اصلها ،وزارة
ً
الدفاع ،ليكون الغاء الجهاز في ذاته طر ً
وسببا النصهاره فيها .وهذا يستتبع
يقة الدماجه في الوزارة
ايلولة ذمته المالية بحقوقها والتزاماتها ً
طرا اليها .وال مراء في ان هذه االيلولة وذلك االنصهار يندرجان
تحت مفهوم الخالفة العامة المقصودة في القانون ،بل ويشكالن الصورة االظهر لها ،اي الصورة التي
مالهً ،
تماما كما في خالفة الوارث لكل التركة.
يستخلف فيها السلف في مجموع
قضاء المحكمة العليا الملزم للمحاكم الدنيا في غير الموضوع الذي صدر فيه هو فقط ذلك
الذي ينطوي على حكم عام من قبيل ما يصلح وصفه بالمبدا بالمفهوم المقصود في قانون المحكمة
العليا.
االستشهاد َّ
بمسودة حكم منسوب الى المحكمة العليا ال توقيع عليها وال ختم ،وال ا َّي اشارة تنبئ
عن حجية ما سطرته ،وال مصدر له في وسيلتي المحكمة العليا في نشر مبادئها ،مجلتها وموقعها على
الشبكة العنكبوتية ،استشهاد بغير ذي قيمة قانونية.
َّ
الطرف َّية والغ ْيرَّية ليستا المعيار االوحد في االلتزام التعاقدي .ونص المادة  145من القانون
المدني لصريح ،ايما صراحة ،في تقرير انصراف اثر العقد ال الى المتعاقدين فحسب ،بل والى الخلف
العام ا ً
يضا .فال يك في في تقرير انعدام صفة خصم في الدعوى ،وهي مسالة من النظام العام ،مجرد انه
لم يكن ً
طرفا في العقد دون التحقق ،في االن نفسه ،من انتفاء صفة الخالفة العامة عنه.
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الشرط في التعويض عدالته ،وهذه تقتضي ان يكون ً
مجزائ .وحيث انه ال يكون كذلك اال اذا كان
ً
ً
متناسبا مع الضرر ،بحيث يصلح ً
ً
ومتناسبا مع وزن الضرر ومالبساته دون اسراف
مواسيا
بديال عنه ،اي
او تقتير .لذلك ،فعدالته توجب ،مع ما تقدم ،االخذ في الحسبان المنفعة الحقيقية التي ستعود على
المتضرر من المبلغ المحكوم به عند القضاء به .وهذه ال ُّ
تتم دون مراعاة القيمة الفعلية لمبلغ
التعويض .لكل ذلك ،وضعت المحكمة في حسبانها عند تقدير التعويض ما طرا على الدينار الليبي من
تغير في قيمته ُّ
تغي ًرا يشهد له حقيقة انخفاض قوته الشرائية الفعلية .وهو انخفاض بلغ في الظهور
مرتبة المعلوم من الواقع بالضرورة .كما يشهد له انخفاض قيمته الرسمية مقابل النقد االجنبي ،والذي
كان بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي  1لسنة  2020بشان تعديل سعر صرف الدينار].
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسوله مَ َّمد النَّ ِِ
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 25 :شعبان 1442هـ .املوافق2021-4-7 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2020-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
.... .2 ~ ... .1
موطنهما املختار مكتب احملامي ....
المدعى عليه:
 .3وزير املالية بصفته.

 .1رئيس الوزراء بصفته؛
 .2وزير الدفاع بصفته؛

تنوب عنهم إدارة القضااي ،فرع الزاوية ،الزاوية ،طريق الزهراء.

ملخص الدعوى
اختصم املدعيان املدعى عليهم بصحيفة أعلناها وفق القانون .شرحا الدعوى على حنو أهنما يف
 ،2010-7-6أبرما مع املدعى عليه الثاين عن طريق اتبعه اهليئة املؤقتة للدفاع ،وابلتحديد جهاز
احلرس الشعب ،عقداً بعد أن أعلن عن رغبته يف استرياد مركبات آلية كان أغلبها تويوات هايلوكس
قمرة ،وقمرة مزدوجة ،لبيعها للراغبني من أعضاء اجلهاز بثمن أربعة عشر ألف دينار لألوىل ،ومخسة
الثمن وفق الثابت ابيإيصا ،املايل.
عشر للثانية .القى املدعيان
َ
ايإاجاب بقبو ،،ودفع ك ٌّ منهما َ
املبيع حىت اتريخ هذه
انتظرا تنفي َذ املذكور التز َامه ،لكنهما ،خالفاً لبعض زمالئهم ،مل يستلما َ
الدعوى.
ِ
رد الثمن
امتناعه عن ِ
عدم تسليم اتبع املدعى عليه الثاين للمبيع ،مث َ
يضيف املدعيان القو ،إن َ
على الرغم من تكرر مطالبتهما به ،يش ِِك ٌّ إخالالً اباللتزام التعاقدي وبقاعدة أن العقد شريعة
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املتعاقدين املنصوص عليها يف املادة " "47من القانون املدين .كما أحلق هبما أضراراً مادية متثَّلت يف
ما حلقهما من خسارة وما فاهتما من كسب نتيجة التأخر يف تنفيذ االلتزام ،وأضراراً معنوية مجاعها
شعورهم "ابألسى واحلزن واألمل النفسي وهم يرون أمواهلم جممدة ومينون أطفاهلم وأسرهم أبهنم
سيتمتعون بسيارات جديدة أسوة أبقراهنم ".لذا ،فإهنما إذ يلجآن إىل القضاء إمنا سعياً للحكم هلما
ابآليت:
أوالً :فسخ العقدين؛
يردوا الثمن ،مخسة عشر ألف دينار لألو ،،وللثاين
اثنياً :إلزام املدعى عليهم متضامنني أبن ِ
أربعة عشر ألفاً؛
لك ٌّ مدع مخسني ألف دينار جرباً للضررين املادي واملعنوي؛
اثلثاً :إلزامهم متضامني أبن يدفعوا ِِ

رابعاً :إلزامهم ابملصاريف واألتعاب ،مع مشو ،احلكم ابلنفاذ املعج ٌّ.

نظر الدعوى جبلسة  .2020-12-16أمامها ،حضر عن املدعيني األستاذة
بدأت احملكمة َ
 ...بتفويض من ماميهما األستاذ  ....وعن املدعي عليهم حضرت األستاذة  ...عضو إدارة
القضااي .قدم احلاضر عن املدعيني مستنداهتما يف الدعوى فكانت:
املعنون بـ"حجز مركوب" ابستالم اللجنة املؤقتة للدفاع ،احلرس
 ايإيصاَ ،1285 ،الشعب ،صكاً بقيمة مخسة عشر ألف دينار من املدعي األو ،يف " ،2010-7-6وذلك
لغرض شراء آلية من احلرس الشعب"؛
 -ايإيصا ،1810 ،ابلعنوان نفسه ،ابستالم اجلهة نفسها صكاً بقيمة أربعة عشر ألف

دينار من املدعي الثاين يف التاريخ وللغرض ذاهتما؛

 صورتني ضوئيتني لصكني مصدقني مسحوبني من املدعيني للجهة املذكورة يف -7-1 2010ابلقيمتني.
وخلص إىل طلب حجز الدعوى للحكم.
ضمنها من الدفوع ما جتمله احملكمة يف التايل:
دافع مامي املدعى عليهم مبذكرة َّ
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 عدم قبو ،الدعوى لعدم ايإعذار املشروط ابملادتني  159و 221من القانوناملدين؛
 عدم صفة املدعى عليهم .فال شأ َن لألو ،بغري شؤون وزارته ،وصاحب الصفة هوالوزير املختص .أما وزير املالية ،فال عالقة له مبوضوع الدعوى؛ إذ دوره مدود بتنفيذ
األحكام القضائية .وبشك ٌّ عام ،فإن املدعى عليهم ليسوا من أطراف العقد ،فال تنصرف
آاثره إليهم عمالً ابملادة  145من القانون املدين؛
 حىت مع افرتاض أن املدعى عليهم خلف جلهاز احلرس الشعب ،مل يدل ٌّ املدعيانعلى إخالهلم ابلتزامهم .فتسليم املركوب يستلزم استري َاده ،وهذا من التزام اجلهات ِِ
املوردة؛

 استحالة تنفيذ العقد للسبب األجنب .فأحداث ثورة  17فرباير وما تبعها من اهنيا ِرمؤسسات الدولة وزو ِا ،جهاز احلرس الشعب جع ٌّ التنفي َذ مستحيالً.

مسودةً ظاهرها أهنا حلكم للمحكمة العليا يف الطعن املدين 61/270ق ،وانتهى
قدم الدفاع َّ
إىل طلب احلكم له مبقتضى دفوعه.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.

األسباب
يسره ومبا يسوءه ليمتحن
ك ٌّ شيء فأحسن قدره ،وابتلى ايإنسان مبا ُّ
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
تفحص الدعوى استهدافاً للفص ٌّ فيها ابحلق
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وقد اجتهدت يف ُّ
َ
السداد يف قضائها بشأهنا .وإنه
والعد ،،تسأ ،هللا تعاىل
التوفيق يف فهمها هلا ويف ايإملام أبحكامها ،و َ
َ
ك ٌّ جوانبها.
لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِِ
وهذه أسبابه فمنطوقه.
ك ٌّ طرف دفاعه،
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن ِِ
وإذن فاحلكم حضوري عمالً ابملادة  92من قانون املرافعات.
حيث إن الصفة يف التداعي أمام القضاء من النظام العام ،لذا فاحملكمة تسته ٌّ ابختبارها من
تلقاء نفسها وبصرف النظر عن إاثرة دفاع املدعى عليهم هلا .وحيث إهنا متحققة يف املدعيني مبا
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أثبتاه من ارتباطهما ابلعالقة التعاقدية موضوع الدعوى ،فإن دعوامها تكون مقبولة من هذه الناحية.
وحيث إنه عن املدعى عليهم ،ففي شأهنم التفصي ٌّ التايل:
حيث إن الدعوى دعوى مسؤولية عقدية ،فال يكون من وجه ملخاصمة غري املتعاقد أو خلفه.
وحيث إن املدعى عليهما األو ،والثالث ليسا من أطراف العقدين وال مها من اخللف ،فإن آاثرمها ال
تطاهلما ،فال تكون هلما ،من مثِ ،صفة يف اخلصومة .كما ال أساس حلسباهنما مسؤولَني مع املتعاقد
ابلتضامن .ذلك أن التضامن يف املسؤولية العقدية ،خالفاً له يف التقصريية ،غري مفرتض ،ب ٌّ يستلزم
نص عليه ،وال املدعيان أثبتاه،
نصاً قانونياً ،أو اتفاقاً يقع على من يدعيه عبء إثباته .وحيث إنه ال َّ
ولذا فغري متحقق .واجد هذا التسبيب مرجعه يف القواعد العامة للمسؤولية العقدية ويف قضاء احملكمة
العليا يف الطعن املدين 1295/55ق.

أما املدعى عليه الثاين فصفته يف الدعوى قائمة ،ال لكونِه خلف اللجنة املؤقتة للدفاع و ِ
كون
َ
جهاز احلرس الشعب اتبعاً هلذه اللجنة ،ب ٌّ حبسبانه خلفاً للجهاز ِ
شاحة يف
نفسه .فمن جهة ،ال م َّ
أنه صار بعد التغيري السياسي يف البالد خلفاً للجنة املؤقتة للدفاع .ومن جهة اثنية ،ليس يف العقدين

يصح إعفاؤه منها .ومن
اف أاثرمها إىل اخللف العام حىت َّ
وال يف طبيعة التعام ٌّ والقانون ما مينع انصر َ
حب ٌّ جهاز احلرس الشعب مبوجب قرار وزير الدفاع  2011-40انعدم وجوده
جهة أخرية ،فإنه ِِ
اجلهاز واحد من أطراف اجلسم الدفاعي يف البالد الذي هو
القانوين ،والواقعي أيضاً .وحيث إن هذا َ
اجلهاز جهازاً نظرياً يعقبه يف وظيفته
وزارة الدفاع .وحيث إنه ال هذه الوزارة وال جملس الوزراء أخلف
َ
ومتالزماهتا ،فإن هذه الوظيفةَ تعود ابلضرورة إىل أصلها ،وزارة الدفاع ،ليكو َن إلغاء اجلهاز يف ذاته
طراً
طريقةً يإدماجه يف الوزارة وسبباً النصهاره فيها .وهذا يستتبع أيلولةَ ذمته املالية حبقوقها والتزاماهتا ِ
االنصهار يندرجان حتت مفهوم اخلالفة العامة املقصودة يف
إليها .وال مراءَ يف أن هذه األيلولةَ وذلك
َ
ظهر هلا ،أي الصورة اليت يستخلَف فيها السلف يف جمموع ماله،
القانون ،ب ٌّ ويشكالن الصورَة األ َ
متاماً كما يف خالفة الوارث لك ٌّ الرتكة.

التأسيس أيضاً ما قضت به احملكمة العليا يف حكمها يف الطعن املدين
ومما يساند هذا
َ
64/327ق ،املنشور على موقعها ايإلكرتوين على الشبكة العنكبوتية ،من ِ
أتييدها حلسبان وزير
دعوى موضوعتها كاملاثلة .وأما ما
الدفاع خلفاً عاماً جلهاز احلرس الشعب ،وع ِِده ابلتايل ذا صفة يف
ً
استشهد به دفاع املدعى عليهم من امل َّ
سودةِ املنسوبة إىل احملكمة العليا ،فغري ذي قيمة قانونية .ففضالً
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ِ
ِ
املقصود يف قانون احملكمة
ابملفهوم
عام من قبي ٌّ ما يصلح وصفه ابملبدأ
عن أهنا ال تنطوي على حكم ِ
توقيع
العليا ،فإهنا ال حتم ٌّ يف ذاهتا ما اجزم ابنتساهبا إىل احملكمة العليا أصالً؛ إذ إهنا جمرد َّ
مسودة ال َ
أي إشارة تنبئ عن حجية ما سطرته .كما مل ِ
جتد احملكمة هلا مصدراً يف وسيليت
ختم ،وال َّ
عليها وال َ
احملكمة العليا يف نش ِر مبادئها ،جملتِها وموقعِها على الشبكة العنكبوتية .وإذا كان هذا هو حا ،شك ٌّ
العصي
مضموهنا أيضاً يقصر عن أن يكو َن ألعلى هيئة يف اهلرم القضائي؛ ذلك أنه ملن
املس َّودة ،فإن
َ
ِِ
ِ
دعوى كاملاثلة على جمرد أن
موضوع
تؤسس احملكمة العليا قضاءَها يف
تصور أن
ِ
ُّ
اجلهات الطاعنةَ
ً
َ
(املدعى عليهم هنا) مل تكن طرفاً يف العقد .فهذا ،وال ريب ،قصور شديد أن ىب نسبتَه إليها .إذ من
ِ
ِ
ونص املادة  145من
املعيار
األوحد يف االلتزام التعاقديُّ .
َ
املعلوم جداً أن الطََّرفيَّةَ والغَ ْرييَّةَ ليستا َ
القانون املدين لَصريح ،أِميا صراحة ،يف تقرير انصراف أثر العقد ال إىل املتعاقدين فحسب ،ب ٌّ وإىل
اخللف العام أيضاً .فكيف هلذه احملكمة ،مع هذا الوضوح ،أن تسلِِم أبن احملكمة العليا تكتفي يف
تقرير انعدام صفة خصم يف الدعوى ،وهي مسألة من النظام العام ،مبجرد أنه مل يكن طرفاً يف العقد
دون أن تتحقق ،يف اآلن نفسه ،من ِ
انتفاء صفة اخلالفة العامة عنه؟!
َ

ِ
ردودها على ما
مضمنةً َ
ملا كان ذلك ،فإن احملكمة تواص ٌّ وزهنا الدعوى ضد ذي الصفةِ ،
فض ٌّ من دفوع الدفاع املتبقية ما يتلو من أسباب.
ك ٌّ مدع وسلف املدعى عليه الثاين ،فاحملكمة تكيفهما
وحيث إنه عن التصرفني املربمني بني ِِ
على أهنما عقدا بيع ،أخذاً أبقوا ،املدعيني َّ
املصدقة ابيإيصالني املاليني املشار إليهما .ففي كليهما
يقر السلف أبن القيمة املالية اليت استلمها هي مقاب ٌّ "شراء آلية من احلرس الشعب" .وهذا دلي ٌّ
ُّ
ك ٌّ عقد على بيع السلف للمتعاقد معه "آلية" مقاب ٌّ مثن َّ
مقدر (أربعة
على تالقي إراديت الطرفني يف ِِ
عشر ألف دينار للواحد ،ومخسة عشر لآلخر) .ففي استعما ،لفظ "شراء" مع النص على الثمن ما
يقطع يف الداللة على أن
التصرف املربم هو عقد بيع .وهذا تكييف ال اجاد ،الدفاع فيه ،مكتفياً
َ
ِ
استحالة
مبحورةِ دفوعه على نفي ايإخال ،اباللتزام ال على نفي نشوئه أصالةً ،وذلك مبا حت ِدى به من
تنفيذ العقد ِ
وتعليق التزامه على ما قا ،به من التزِام طرف اثلث.
وحيث إن الدعوى على هذا النحو دعوى مسؤولية عقدية ،فإن قبوهلا يستلزم ،وفقاً للمواد
إعذار املدين إبنذاره بتنفيذ التزامه التعاقدي .وحيث إن
 206و 221و 222من القانون املدينَ ،
رد الثمن مع التعويض ،فإن
املدعيني اختصما املدعى عليه الثاين بصحيفة افتتاح هذه الدعوى طالبني َّ
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مقامه يف حتقيق ايإنذار ،وذلك وفق ما قررته احملكمة
صحيفتهما هذه تغين عن ذلك ايإعذار ،وتقوم َ
العليا يف الطعنني املدنيني51/499 :ق و24/56ق.
وحيث إنه ملا كان العقدان موضوع الدعوى عقدي بيع ،فإن جدارهتما لرتتيب االلتزامات
الناشئة عن عقود البيع عموماً معلَّقة على سالمتهما .وحيث إنه ابختبارمها ،استبانت احملكمة هذه
املقرر قانوانً أن العقد يتم مبجرد أن يتباد ،طرفان
السالمة .فهما ابتداءً سليمان يف ركن الرتاضي؛ إذ َّ
التعبري عن إرادتني متطابقتني ،وأن هذا التعبري قد يكون ابلكتابة ،ميكن أن يكون ابللفظ أو ايإشارة
َ

الدالة على املقصود منها ،وأنه ينتج أثره فور علم الطرف املوجه إليه وفق ما تقرره املواد من  89إىل
 91من القانون املدين .وحيث إنه ملا كان التباد ،للتعبري قد حتقق يف عقدي الدعوى وفق الثابت
إبيصايل االستالم النقدي املشار إليهما ،فإن هذا ،مع األص ٌّ العام ِِ
املقرر أن العقد مت برضا طرفيه،
ثبات ،كاف للقو ،بقيام ركن الرتاضي سليماً.
وأن على من يدعي خالف هذا ايإ َ
والعقدان سليمان يف ركن احمل ٌّ أيضاً .فقد وافق نص املادة  135من حيث أ ْن ال خمالفةَ فيه
للنظام العام واآلداب .مث إنه جاء معيَّناً .فمع أن ايإيصا ،املايل ليس ابلعقد ،ب ٌّ جمرد أداة يإثباته،

ب فيه ،هو ما خيضع الختبار السالمة يف
ك ٌّ تفاصي ٌّ االتفاق ،وأن االتفاق ،ال ما ص َّ
وأنه مل يتضمن َّ
املقام األو ،،إال أن ما ثبت يف ايإيصالني من اتفاق طريف العقدين بشأن املسائ ٌّ اجلوهرية فيه دون
بعض التفاصي ٌّ كاف يإثبات سالمة التعيني .فهذه األخرية ميكن حسمها ،حني اخلالف ،ابلرجوع
إىل طبيعة املعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة عمالً ابملادتني  95و .408أضف إىل ذلك أن
م ٌّ
م ٌّ االلتزام ابلذات غري مشروط قانوانً ،فيكفي أن يكون معيَّناً بنوعه ومقداره .وحيث إن َّ
َ
تعيني ِِ
التزام املدعى عليه الثاين ،وفق الثابت ابيإيصالني ،هو تسليم املبيع املتمث ٌّ يف "آلية" ،وهي ،حسب
العرف ،تعين "سيارة" .وحيث إنه ميكن استخالص درجتها من حيث اجلودة من العرف السائد
واملعلوم إابن التعاقد ،والذي جرى على أن تكون جديد ًة حديثةَ الصنع ،فإن هذا ،ووفق ما تقضي به
املادة  ،133يكفي للقطع بسالمة العقد من هذه الناحية أيضاً.
وأما ركن السبب ،فاحملكمة تقو ،بسالمته يف العقدين ملشروعية البواعث .وهي مشروعية
مفرتضة ابملادة  137من القانون املدين ،ومل يثبت خالفها.
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وحيث إنه ملا ثبت للمحكمة انعقاد العقدين سليمني ،لزمها عدُّمها شريعةَ املتعاقدين نزوالً عند
ك ٌّ طرف اللتزاماته .وحيث إهنما عقدان فوراين
حكم املادة  .147وحيث إن ذلك يوجب تنفي َذ ِِ
ك ٌّ منهما تقب ٌّ تنفي َذ االلتزامات دفعةً واحدة ،وليس الزمن ابلعنصر األساسي فيه.
واحلا ،أن طبيعةَ ِ
ك ٌّ مدع َّنفذ التزامه بدفع الثمن ،فإنه يكون حقيقاً بتنفيذ البائع التز َامه املقاب ٌّ بتسليم
وحيث إن َّ
املبيع بوضعه حتت تصرفه فيتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق (املاداتن  420و.)424
وحيث إنه مل يثبت للمحكمة اتفاق الطرفني على أتجي ٌّ تنفيذ التزام البائع أو حتديده بوقت ،فإنه
يصار إىل االحتكام إىل األص ٌّ يف العقود الفورية من حيث وجوب تنفيذ التزاماهتا حاالً ودون إبطاء
اللهم إال ما يفرضه النق ٌّ من زمن ،وذلك وفق ما تنص عليه املادة .452
وحيث إنه ملا كانت احملكمة قد قررت أن املدعى عليه الثاين هو اخللف العام للمتعاقد معه،
تب عليه أن أاثر العقد تنصرف إليه ،فيسري يف حقه ما يسري على سلفه.
تر َ
وحيث إن اتريخ التعاقد يكشف عن أن املدعيني انتظرا طويالً آملَني تنفي َذ البائع ،ومن بعده
خلفه ،التز َامه ابلتسليم ،لكنهما مل يفعال ،فلجآ إىل هذه احملكمة يإنصافهما ،لذا فاحملكمة جترب

اخللف على ذلك .وال يسعفه للتخلص من التنفيذ الفوري ما دفع به دفاعه من استحالة التنفيذ للقوة
َ
القاهرة .فما هذا ابلصائب .وقضاء احملكمة العليا يف الطعن املدين 59/10ق يعلن زواهلا منذ
سنوات عديدة مازا ،املدعى عليه الثاين يرفض تنفيذ االلتزام خالهلا حىت اتريخ الفص ٌّ يف هذه
السمع إىل الدفع بتع ِذر تسليم املركوب لعدم استرياد "اجلهات ِِ
املوردة"
الدعوى .كما ال تلقي احملكمة
َ
يقراهنا.
له .فهذا سافر الفساد ملا يقتضيه من حوالة للدين ال دلي ٌّ عليها ،وحسبك أن املدعيني ال َّ
ملا كان ذلك ،وكان قد ثبت للمحكمة يقيناً حتقق التزام املدعى عليه الثاين بتسليم املبيعني،
وعدم وفائه به ودون عذر قانوين .وحيث إن البادي للمحكمة أ ْن ليس يف نيته التنفيذ اختياراً .هلذا،
وحيا ،عدم متسك املدعيني ابلتنفيذ العيين ،تصري احملكمة إىل فسخ العقد استناداً إىل نصي املادتني
 159و.206
وحيث إنه ملا كان الفسخ يوجب إعادة املتعاقدين إىل احلالة اليت كاان عليها قب ٌّ التعاقد ،وهذا
ك ٌّ مدع إليه ،فإن احملكمة تقضي به.
يقتضي َّ
رد الثمن الذي دفعه ُّ
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وحيث إنه ملا كان إخال ،البائع ابلتزامه التعاقدي ،وفقاً للمادة  ،218يوجب مسؤوليته
املشرتي من ضرر بسبب هذا ايإخال .،وحيث إنه ملا كان التعويض غري
ك ٌّ ما حلق
َ
العقديةَ على ِِ
َّ
مقدر يف أي من العقدين موضوع الدعوى ،فاحملكمة تق ِِدره بق ْدره وحبسب عناصره اليت يثبتها مدعيه.
وحيث إن املدعيني يقوالن بضرر مادي .وحيث إن هذا النوع من الضرر ينحصر يف ما حلق الدائن
من خسارة وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية لعدم الوفاء اباللتزام أو للتأخر يف الوفاء به وفق
ك ٌّ عنصر من عناصره
ما تقضي به املادة  .224وحيث إن القضاء به مشروط بتحديد َمن يزعمه َّ

وابلتدلي ٌّ عليه .وحيث إن املدعيني يكتفيان يف هذا بقوهلما املرس ٌّ خبسارهتما وفوات الكسب
عليهما دون بيان عناصر ذلك والربهنة عليها ،فإن هذا ال اجزئهما ليؤتيا سؤهلما بشأنه.

وأما طلبهما التعويض عن الضرر األديب ،فاحملكمة تستجيب له أتسيساً على أن هذا النوع من
الضرر ،وفق مدلو ،ما استقر عليه قضاء احملكمة العليا ،من اخلفااي غ ِري املدركة ابلظاهر ،ما يتعذر
معه ملسه والوقوف عليه وحتديد عناصره .وهكذا ،يكفي مدعيه لتعويضه عنه معقولية تصور ترتبه عن
فع ٌّ خصمه ،ومعقولية مقدار املبل ِغ املر ِاد جرباً له أو ختفيفاً منه .واحملكمة تق ِِدر تسعة آالف دينار
لك ٌّ مدع تعويضاً جمزئً يف التهوين منه ،مستهديةً مبا تصورته من مصابه يف شعوره وعاطفته من
ِِ

فتفاقم ،وال عجب ،على النفس وقعه .وما يزيد
انكسار خلاطره ،وخيبة ملسعاه بعد تلهف طا ،أمدهَ ،
الغاصب إدارة عامة يفرتض أهنا األمنوذج يف الوفاء ابلعقود ،وأهنا إحدى أدوات الدولة
األمل عمقاً أن
َ
يف ْحاية احلقوق ال يف االستحواذ عليها بغري حق.
وحيث إنه ملا كان الشرط يف التعويض عدالتَه ،وكانت هذه تقتضي أن يكون جمزئً .وحيث إنه
ال يكون كذلك إال إذا كان متناسباً مع الضرر ،حبيث يصلح بديالً عنه ،أي مواسياً ومتناسباً مع وزن
الضرر ومالبساته دون إسراف أو تقتري .لذلك ،فعدالته توجب ،مع ما تقدم ،األخ َذ يف احلسبان
تتم دون مراعاة
املنفعةَ احلقيقيةَ اليت ستعود على املتضرر من املبلغ احملكوم به عند القضاء به .وهذه ال ُّ
لك ٌّ ذلك ،وضعت احملكمة يف حسباهنا عند تقدير التعويض ما طرأ
القيمة الفعلية ملبلغ التعويضِِ .
تغرياً يشهد له حقيقة اخنفاض قوته الشرائية الفعلية .وهو
تغري يف قيمته ُّ
على الدينار الليب من ِ
مقاب ٌّ
اخنفاض بلغ يف الظهور مرتبةَ املعلوم من الواقع ابلضرورة .كما يشهد له اخنفاض قيمته الرمسية َ
النقد األجنب ،والذي كان مبوجب قرار مصرف ليبيا املركزي  1لسنة  2020بشأن تعدي ٌّ سعر
صرف الدينار .وكما تقو ،مكمة النقض املصرية يف مجلة من أحكامها كذينك الصادرين يف الطعنني
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89/5860ق ،جلسة 2020-5-19؛ و88/16048ق ،جلسة  ،2020-12-19فإن
تغري قيمة النقد هو أحد ِِ
املؤثرات على مقدار التعويض عن الضرر ،وإذن فعلى القاضي ليكون
ُّ
تعويضه عادالً أن يراعيَه.

وحيث إنه عن املصاريف ،فيتحملها املدعى عليه الثاين ،خاسر الدعوى ،وذلك وفقاً للمادتني
 281و 282من قانون املرافعات.

أي من
وحيث إنه عن طلب مشو ،احلكم ابلنفاذ املعج ٌّ وبغري كفالة ،فمرفوض لعدم قيام ِ
حاالته املنصوص عليها يف املواد  378من قانون املرافعات وما بعدها.

الحكم
حكمت احملكمة حضورايً ابآليت:
أوالً :عدم قبو ،الدعوى ضد املدعى عليه األو ،والثالث؛
اثنياً :فسخ عقدي البيع موضوع الدعوى ،وإعادة األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قب ٌّ
التعاقد؛
يرد مخسة عشر ألف دينار إىل املدعي األو ،،وأربعة عشر
اثلثاً :إلزام املدعى عليه الثاين أبن َّ
ألف دينار إىل املدعي الثاين؛
لك ٌّ واحد من املدعيني تعويضاً له
رابعاً :إلزام املدعى عليه الثاين أبن يدفع تسعة آالف دينار ِِ

عما أصابه من ضرر معنوي؛
الحكم"

خامساً :إلزام املدعى عليه الثاين ابملصاريف ،وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

الكاتب

"انتهى منطوق

القاضي

أ
ُاودعت السباب في2021-5-5 :م
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