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 دولة ليبيا   

 المحكمة العليا

 """""""" 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 باسم الشعب 

 الدائرة اإلدارية 

هجريـة   8341ربيع األول 81بجلستهــا المنعقـدة علنًا صباح يــوم الثالثاء 
 1ميالدية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس  0282180102:الموافق

                                                   "رئيس الدائرة "  نورالدين علي العكرمي1د :ذ المستشـاربرئاســة السيـد األستــا

 1ود محمد الصيد الشريفنصرالدين محمد العاقل  ، محم :وعضوية المستشارين األستاذين 

                                   1عثمان سعيد المحيشي1د:    اذ  ـض السيـد األستوبحضور المحامي العام بنيابـة النق

                                                1موسى سليمان الجدي  : مسجــل المحكمـــة السيــدو

 أصدرت الحكم اآلتي

 ق441/21في قضية الطعن اإلداري رقم                     

 :  المقدم من                                         

 أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته-8     

 الممثل القانوني لمصلحة التسجيل العقاري االشتراكي والتوثيق بصفته-0     

 إدارة القضايا     /تنوب عنهما  "                               

 :ضـــــــد                                          

                                                      )111111( 

 محمد المهدي موسى/ وكيله المحامي"                                    

   –الدائــرة اإلداريـــــة   –عــن الحكــــــم الصـــادر مـــــن محكمة استئناف طرابلس   
 1ق812/0222رقم في الدعوى اإلدارية  02821118بتاريخ 

بعد اإلطالع على األوراق ، وتالوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة  
 1 النقض والمداولة قانونًا 

 الوقائـع

أمااام دائاارة القضاااء اإلداري    م0222لساانة  812أقااام المطعااون ضاادو الاادعوى رقاام    
رقام   -ساابقا -بمحكمة استئناف طرابلس طالبًا إلغاء القرار الصادر عان اللجناة الشاعبية العاماة     

م بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع الكائن بمنطقـاـة سايدي المصاري    811/0222
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ين الحادود والمعاالم   هكتاارًا والا ي شامل عقاار  المطعاون ضادو المبا        02بمساحة إجمالية تبلغ 
 1  والمساحة بصحيفة الدعوى ، وبصفة مستعجلة وقف تنفي و 

قضت المحكمة في الطعن من حيث طلب وقف تنفي  القرار الطعين بقبول الطعان شاكاًل   
وبصفة مستعجلة وقف تنفي  القرار المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع بالنسبة 

 1موضوع الطعن فقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه  لعقار الطاعن فقط ، ثم نظرت

 (والحكم في الموضوع هو محل الطعن بالنقض )

 اإلجـراءات 

،  028211108وأعلاان لجهااة اإلدارة بتاااريخ  02821118صــااـدر هاا ا الحكاام بتاااريخ 
م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلام كتااب المحكماة    02821111وبتاريخ 

عليا ، وأودعت م كرة بأساباب الطعان ، وأىارى شاارحة وصاورة مان الحكام المطعاون فياه ،          ال
م أودعـــــت أصل ورقــــــاـة إعاالن الطعان معلناة إلاى المطعاون ضادو         028211181وبتاريخ 
م أودع دفااع المطعاون   02821213م لــــــدى موطناه المختــاـار ، وبتااريخ    028211180يوم 

عة بسند التوكيل  ، أودعت نيابة النقض م كرة بالرأي انتهت فيها إلى ضدو م كرة دفاع مشفو
م قاررت دائـــــاـرة فحاص    02841111قبول الطعن شكاًل وفي الموضوع برفضه ، وبتاريـــاـخ  

الطعااون بالمحكمااة إحالــــااـة الطعاان إلااى هــــــااـ و الاادائرة ، وبالجلسااة تمسااكت نيابااة الاانقض      
 1لجلسة اليوم برأيها وحجزت الدعوى للحكم 

 األسبــاب  

 1حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكاًل 

وحيااث تنعااى الجهااة الطاعنااة علااى الحكاام المطعااون فيااه مخالفااة القااانون والخطااأ فااي تطبيقااه     
والقصور في التسبيب ، وآية ذلك انه قضى بإلغاء القرار الطعين تأسيسًا على عادم اىتصاا    

العامة بإصدار القرار الطعين ألن المشرع سحب منها ها ا االىتصاا  وأناطاه    اللجنة الشعبية 
-8412لسانة   8)باللجنة الشعبية للشعبية وهو تقرير غير صحيح يخالف أحكام القاانون رقام   

ال ي لم يسلب اىتصا  اللجناة الشاعبية العاماة وإنماا نقال االىتصاا  إلاى اللجاان         ( م0228
وبإلغاء ه و اللجان  -سابقًا  –ن مكونات اللجنة الشعبية العامة الشعبية للشعبيات التي تعتبر م

يعااود االىتصااا  إلااى الجهااة المختصااة بااه دون حاجااة إلصاادار تشااريع جديااد وبالتااالي يكااون   
االىتصا  منعقدًا إلى اللجنة الشاعبية العاماة والقاول بخاالف ذلاك يتناافى ماع تفساير القواعاد          

م بشـــأن 8210لسنة  881ألقل في ظل نفاذ القانون رقم القانونية وان من يملك األكثر يملك ا
 1التطوير العمراني ، مما يكون معـه الحكم معيبًا بمخالفة القانون يتعين نقضه 

وحيث إن ه ا النعي سديد ، ذلك انه وعلى ما جرى عليه قضاء ه و المحكماة إن نازع   
ماان القااانون رقاام  81لمااادة الملكيااة للمنفعااة العامااة ناطااه المشاارع بمجلااس الااو راء بموجااب ا

م صاادر القاانون رقاام  022814100م بتنظاايم التطاوير العمرانااي ، وبتااريخ   8210لسانة   881
بشأن المؤتمرات الشعبية واللجاان الشاعبية ناص فاي مادتاه الثامناة        0228-8412لسنة ( 8)

 عشرة على اىتصا  اللجنة الشاعبية للشاعبية فاي دائارة نطاقهاا بنازع الملكياة دون أن يانص        
م الما كور أعاالو أو   8210لسانة   881على انفرادها با لك دون غيرهاا أو يلغاى القاانون رقام      

يسااالب ذلاااك االىتصاااا  العاااام مااان اللجناااة الشاااعبية العاماااة بحكـــــــاااـم اىتصاصاااها الرقاااابي  
واإلشاارافي علااى جميااع أجهاازة الدولااة بمااا فيهااا الشااعبيات ومسئولـــــااـة علااى أعمالهااا أمااام       

وهـــــو ما يعناي إشاراك اللجناة الشاعبية للشاعبية فاي نطاقهاا        " شعب العام آن اك مؤتمـــــــر ال
 1مع اللجنة الشعبية العامة في االىتصا  المشار إليه
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م بشأن نظام عمال الماؤتمرات الشاعبية واللجاان     0221لسنة  8وبصدور القانون رقم 
سند ه ا االىتصاا  إلاى   م الم كور دون أن ي0228لسنة  8الشعبية وال ي ألغى القانون رقم 

اللجنااة الشااعبية للشااعبية فغاادت اللجنااة الشااعبية العامااة ــااـ اعتبااارًا ماان تاااريخ صاادور القااانون   
ـــ تمارس وحادها اىتصاصاها األصايل الموكال إليهاا ، ومان ثام فاإن          022118100األىير في 

ىااًل  م المطعاون فياه يكاون دا   0222188102م بتااريخ  0222لسنة  811إصدارها القرار رقم 
فااي صااميم اىتصاصااها قانونااًا ، والحكاام المطعااون فيااه إذ حاااد عاان هاا ا النظاار وقضااى بإلغائااه   

 1تأسيسًا على عدم اىتصاصها بإصدارو يكون قد أىطأ في تطبيق القانون 

وكاناات الاادعوى صااالحة للفصاال فيهااا فااإن   ولمااا كااان مبنااى الاانقض مخالفااة القااانون ، 
 1من قانون المرافعات 421المحكمة تقضي فيها عماًل بالمادة 

 فله و األسباب

حكمـت المحكمة بقبـول الطعن شكاًل وفي الموضوع بنقض الحكم المطعاون            
 1م استئناف طرابلس برفضها 0222لسنة  812فيه ، وفي الدعوى اإلدارية رقم 

 

 المستشار              المستشار                                  المستشار              

 محمود محمد الصيد الشريف         نصرالدين محمد العاقل      علي العكرمي     نورالدين1د

 عضو الدائرة   ئرة                           عضو الدا                   رئيس الدائرة      

 

 مسجل المحكمة

 موسى سليمان الجدي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 


