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المقدم من -:
 17الممث القانوني لمصلحة التخطيط العمراني بصفت 1
 14مين مرا ب مرا بة مرافق طرابلس بصفت 1
" تنوب عنهما  /إدارة القضايا "
ضـــــــد -:
()111
" وكيل المحامي /الهادى محمد العربي"
عن الحكم الصادر من محكمة إستئناف طرابلس ( الدائرة اإلدارية ) بتاريخ، 4171174145:
في الدعوى اإلدارية ر م  438لسنة 1 4119
بعود اإلطووالل علوى األوراق ،وتووالوة تقريور التلخوويا ،وسومال المرافعووة الشوفوية ،ور ي نيابووة
النقض ،والمداولة 1
الو ائــــع
ووام المطعووون ضوودو الوودعوى ر ووم  438لسوونة  4119مووام دائوورة القضوواء اإلداري بمحكمووة
استئناف طرابلس ضد الطاعن بصفت طالباً إلغاء رار لجنوة إدارة مصولحة التخطويط العمرانوي
القاضي بسحب رار صادر بتغيير تصنيف مو ع  ،وكذلك إلغاء كتاب مرا ب المرافق طورابلس
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بإيقاف عمال البناء وبصوورة مسوتعجلة و وف تنفيوذهما ،وال ورحًا لودعواو ،إنو يملوك طعوة
رض بمنطقة حي األندلس بموجب كراسة تصديق عقاري ر م  46184إال ن فوجئ بصدور
القرار المطعون في الذي ضى بسحب رار سابق بتعدي تصنيف المو ع من منطقوة ضضوراء
إلووى ضوودمات عامووة ومو ووف سوويارات ،وتنفيووذا ل و طلووب من و إيقوواف البنوواء بووالمو ع واعتبووار
التوورضيا الممنوووح ل و بووذلك الميووا ،والمحكمووة ن وورت الشووق المسووتعج و بلوون الطعوون ووكالً
بالنسبة للقرار األول دون الثاني ثم ن رت الموضول و ضن في بإلغاء القرار المطعون في 1
" والحكم في الموضول هو مح الطعن بالنقض "
اإلجراءات
صووودر الحكوووم المطعوووون فيوو بتووواريخ  ،4171/74/44و علووون بتووواريخ ، 4177/7/46
وبتاريخ  4177/4/44رّرت إدارة القضايا الطعن في بطريق النقض لدى لم كتواب المحكموة
العليووا و ودعوون مووذكرة باسووباب الطعوون و ضوورى ووارحة وصووورة موون الحكووم المطعووون في و ،
وبتوواريخ  4177/4/5ودعوون ص و ور ووة إعووالن الطعوون معلنووة إلووى المطعووون ضوودو بتوواريخ
 ، 4177/4/1وبتوواريخ  4177/3/4ودل محووامي المطعووون ضوودو مووذكرة بدفاع و مشووفوعة
بسند وكالت  ،و ودعن نيابة النقض مذكرة انتهن فيها إلى الر ي بقبول الطعن وكالً ونقوض
الحكم المطعون في واإلعوادة 1وبتواريخ  4176/4/73وررت دائورة فحوا الطعوون بالمحكموة
إحالة الطعن إلى هذو الدائرة ،وبالجلسة المحددة لن ر تمسوكن نيابوة الونقض بر يهوا ،وحجو ت
الدعوى للحكم بجلسة اليوم 1
األسباب
حيث إن الطعن استوفى وضاع القانونية فهو مقبول كالً1
وحيوث تنعوى الجهوة الطاعنوة علوى الحكوم المطعوون فيو مخالفوة القوانون والخطوا فوي تطبيقو ،
وبيان ذلك-:
 17إن المطعووون ضوودو وور بصووحيفة طعن و ن رض و هووي رض فضوواء ولووم يقووم بالبنوواء
عليها ،بما ينتفوي معو ركون االسوتعجال ،كموا ن سوحب التورضيا تملكو جهوة اإلدارة
وفقًا للقانون ،و نهوا لموا دركون عودم سوالمة تصونيف المو وع امون بتنبيو الموواطنين
بوذلك بو ن يشوورعوا فووي البنواء ،وحتووى بالتسووليم بمووا يطلبو المطعووون ضوودو ،فإنو ال
يستطيع البناء على رض لكون المنطقة مصونفة سوابقاً منطقوة ضضوراء ولويس منطقواً
سكنية  ،ومن ثم ال يجدي التعوي على منح الترضيا ألن ال يكسب حقا في البناء 1
 14إن إلغاء و سحب و إعا ة تن يم المخطط العام ال يعدو ن يكون إجراء تنفيذيا ألحكام
انون التخطيط العمراني ر م  7469/4بشان تعدي المخططات وال تتوافر فيو ركوان
القرار اإلداري ،ومن ثم فإن الحكم المطعون في حرياً بالنقض1
وحيووث إنو عوون الوجو األول موون النعووي فهووو مووردود ،ألنو يوودور حووول المجادلووة بشووان سووحب
الترضيا وسلطة اإلدارة في سحب والحكم المطعون في إنما تعلق بالقرار األول بشوان سوحب
وورار تغييوور تصوونيف مو ووع  ،و وود ووار بووذلك فووي ول و 11(( -:وحيووث إن المحكمووة سووبق و ن
تعرضوون عنوود ن رهووا للشووق المسووتعج لمسووالة الشووك  ،و ووررت بووول الطعوون بالنسووبة للقوورار
المطعون في األول وعدم بول للثاني لعدم وجوود ورار إداري ،فإنو ال وجو إلعوادة التعورض
لها ))1وحيث إن مون المقور ر نو ال يسوتقيم التعييوب علوى حكوم بموا لويس فيو  ،و نو يجوب ن
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يكون النعي منصباً على ما تناول الحكم المطعون في في سباب وإال كان مير مقبول ،وحيوث
إن النعي انصب على مر لم يتناول الحكم ،فإن يكون مير مقبول 1
وحيث إن عن الوج الثاني من النعي فهوو علوى ميور سوا  ،ذلوك نو مون المقورر ن القورار
اإلداري ،هو إفصاح جهة اإلدارة المختصة في الشك الذي يتطلب القانون عن إرادتها المل مة
بما لها من سلطة عاموة بمقتضوى القووانين واللووائص بقصود إحودا مركو وانوني معوين يكوون
ممكناً وجائ اً ابتغاء مصلحة عامة 1
لمووا كووان ذلووك ،وكانوون وا عووة الطعوون هووي طلووب إلغوواء وورار صووادر عوون لجنووة اإلدارة بمصوولحة
التخطوويط العمرانووي ر ووم  761لسوونة  4119بسووحب اعتموواد بتغييوور تصوونيف مو ووع موون منطقووة
ضضراء إلى تصنيف ضدمات عاموة ومو وف سويارات المودرح بمحضور اجتموال اللجنوة الشوعبية
بمصلحة التخطيط العمراني ر م  71لسنة  7999منطقة حي األندلس لوحة جويوة ر وم (-57
 )88-5و د حد مرك ا انونيا ،وكان بهدف المصلحة العامة  ،ولما كانن المحكمة المطعون
في حكم د تعرضن عند ن رهوا الشوق المسوتعج لمسوالة بوول الودعوى ،وانتهون إلوى اعتبوار
هذا القرار راراً إدارياً ،و ضن بو ف تنفيذو مؤ تاً ،فإن ما وردتو الجهوة الطاعنوة فوي نعيهوا
بان رار تنفيذي ،وليس راراً إدارياً ال وج ل  ،ويكون متعين الرفض 1
ومن حيث إن ولئن كانن مناعي الجهوة الطاعنوة فوي ميور محلهوا ،إال نو متوى كانون الودعوى
تتعلق بالمشروعية ،فإن المحكمة تن ل فيها حكم القوانون ميور مقيودة فوي ذلوك باسوباب الطعون
وال بدفال الخصوم 1
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون في د انتهى إلى إلغاء القرار المطعون في مؤسساً ضاءو
على ما حاصل ن القرارات الفردية السليمة ال يجوز سحبها متى نشات حقا لفرد من األفراد،
و ن القرار المسحوب رار فردي لم يرد ما ينال مون سوالمت  ،و ن القورار المطعوون فيو يمثو
تعديالت على المخطط التفصيلي وسلطة اإلدارة في تعديل مقيدة  -بعودم اإلضورار بملوك الغيور-
وكان القرار د رتب ضررًا للغير بو ومثو اعتودا ًء علوى حقو ومنعو مون االنتفوال بارضو فوي
إجراء يمث في حقيقة األمر ن عا للملكية 11الخ1
وحيث إن وا عة الطعن ال تعدو ن تكوون ورارا إداريوا بسوحب ورار بتغييور تصونيف مو وع مون
منطقة ضضراء إلوى ضودمات عاموة ومو وف سويارات علوى نحوو موا سولف مون بيوان ،وكوان مون
المقرر في ضاء هذو المحكمة ن مر تحديد الموا ع وتصنيفها داض المخططات المعتمدة فوي
المدن والقرى  ،هو من اضتصاص الجهة اإلدارية القائمة على تنفيذ تلك المخططات باعتبارهوا
تحقق الصالص العام 1
ولمووا كووان ذلووك ،فووإن القوورار الطعووين و وود تعلووق بتصوونيف مو ووع فهووو لووذلك يعوود موون القوورارات
التن يمية المتعلقة بمراك انونية عامة يجوز لجهة اإلدارة تعوديلها و إلغاههوا دون ن يكوون
لصاحب المرك القانوني الخاص التمسك بحق مكتسب حيالها1
وحيث إن الحكم المطعون في ضالف هذا الن ر واعتبر القرار الطعين تعوديال للمخطوط المعتمود،
في حين ن متعلق بتحديد الموا ع وتصونيفها داضو المخططوات المعتمودة  ،فإنو يكوون مخطئوا
في تطبيق القانون ،بما يتعين نقض 1
وحيث إن مبنى الونقض مخالفوة القوانون ،وكانون الودعوى صوالحة للفصو فيهوا ،فوإن المحكموة
تقضى فيها عمالً بنا المادة  485من انون المرافعات ،وعلى النحو الوارد بالمنطوق1
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فلهذو األسباب
حكمن المحكمة بقبول الطعن كالً ،ونقض الحكم المطعون في  ،وفي الدعوى اإلدارية ر م
 438لسنة  4119محكمة إستئناف طرابلس برفضها 1

المستشار
د/نورالدين علي العكرمي
رئيس الدائرة
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المستشار
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