دولة ليبيا
المحكمة العليا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة اإلدارية
بجلستها المنعقــدة علنـاً صباح يــوم الثالثـاء  02ذو القعـدة  7341هجـــــــري
الموافق 027816104:ميالدي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 1
برئاســــة السيــــد ا ستــــاذ المستشــــار :د 1نـــور الـــدين علـــ العكرمـــ " رئـــيس الـــدائرة "
وعضوية السـادة المستشاريــن :نصر الدين محمـد العاقــل
إبـراهيـــــم أنـيــــــس بشيــه
محمود محمد الصيد الشريف
عبدالقادر عبدالســالم المنساز
وبحضور رئيس النيابة بنيابة النقض السيـد ا ستـاذ :عبدالتواب محمد أبوسعد
ومسجـل المحكمة السيـد :موســــــــى سليــــمان الجــــــدي
أصدرت الحكم اآلتـ
ف قضية الطعن اإلداري رقم 95/01ق
المقدم من-7:السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
-0السيد رئيس مصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة بصفته
"تنوب عنهما/إدارة القضايا "
ضـــــــد)1111( :
"وكيلها المحام /أبوبكر عل الشريف"
عــــن الحكـــم الصـــــــادر من محكمـــــة استئنـــــــاف طرابلس-الدائــــرة اإلداريـــة-
بتاريخ 02701310ف ف الدعوى اإلدارية رقم 0272/729ف1
بعـــد اإلطـــالا علـــى ا وراق ق وتـــالوة تقريـــر التلرـــي
ورأي نيابة النقض ق والمداولة 1
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ق وســـماا المرافعـــة الشـــفوية

الوقائـع
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم  729لسـنة 0272م أمـام دائـرة القضـاء اإلداري بمحكمـة
استئناف طرابلس ضد الجهات الطاعنة طالبة إلغــــاء القرار رقم  766لسنة 0225م الصـادر
عن اللجنة الشعبية العامة-سابقاً -باعتبار مشروا من أعمال المنفعة العامة -المشروا الكـائن
بمنطقة سيدي المصري بشعبية طرابلس -بمسـاحة إمماليـة تبلـ ( 09هكتـاراً) المبينـة الحـدود
والمعالم بالصحيفة والذي شمل قطعة أرض مملوكة لها-مساحتها 0194م 0وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذه 1
ال وفـ الشـق المسـتعجل بوقـف تنفيـذ
قضت المحكمـة فـ الطلـب المسـتعجل بقبـول الطعـن شـك ً
القرار المطعون فيه ق ثم نظرت الطعن من حيث الموضوا وقضت فيه بإلغاء القـرار المطعـون
فيه 1
والحكم ف الموضوا هو محل الطعن بالنقض 1
اإلمــراءات
صـــدر هــــذا الحكــــم بتـــاريخ 02701310م ق وأعلــن لـــدى مهـــة اإلدارة فــ 027013172م ق
وبتاريخ 02701818م قـررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة
العليــا ق وأودعــت مــذكرة باســباب الطعــن وأوــرى شــارحة وصــورة مــن الحكــم المطعــون فيــه ق
وبتاريخ  027018178أودعـت أصـل ورقـة اعـالن الطعـن معلنـة إلـى المطعـون ضـدها بتـاريخ
 027018174بموطنها المرتارق وبتاريخ 027011179م أودا دفـاا المطعـون ضـدها مـذكرة
دفاا مشفوعة بسند التوكيلق أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلـى قبـول الطعـن
شـــكالً وفـ ـ الموضـــوا بنقضـــه ق وبتـــاريخ 0274170109م قـــررت دائـــرة فحـ ـ الطعـــون
بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ق وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها
وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم1
ا سبــاب
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكالً1
وحيث ان مما تنعى به الجهة الطاعنة علـى الحكــم المطعـون فيـه مرالفـة القـانون والرطـا فـ
تطبيقه وتاويله بمقولة ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغـاء القــــــرار الطعـين مسسسـاً قضـائه
على أن قرار نزا الملكية للمنفعة العامــة تم عرض استصداره مـن مهـة تملـ ا وتصـا
بالعرض وهذا الـذي انتهى إليه ف غير محله ن مسالة العرض هـ مسـالة تنظيميـة فحسـب
يترتب على مرالفتها البطالن مما يكون معه معيباً يتعين نقضه1
وحيث ان ه ذا النع ف محله ذل انه مـن المقـرر متـى صـدر قـرار تقريـر المنفعـة العامـة مـن
مهة عامة تمل إصداره متضمناً أو مرفقاً به بياناً وافياً ومحدداً عن المشروا ذي النفع العـام
أو عن مشروا من مشروعات اإلسكان أو التطـوير العمرانـ أو الصـناع التـ بينتهـا المـادة
 76مــن القــانون رقــم  778لســنة 7510م بشــان التطــوير العمرانـ المعدلــة بالقــانون رقــم 8
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لسنة  7514م والعقارات الالزمة لـه وحـدودها فـإن هـذا القـرار يطالـه عيـب المشـروعية إذا
كانـت الجهـة التـ عرضـت المشـروا غيـر تلـ التـ حـددها القـانون ن إمـراء العـرض أمــر
يترتب على مرالفته والرروج عليه البطالن1
تنظيم
لما كان ذل ق وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضـائه بإلغـاء القـرار الطعـين علـى سـند مـن
القول(( :لما كان الثابت من ا وراق ومن ديبامة القرار المطعون فيه أنـه قـد صـدر بنـاء علـى
عرض من لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وهو مرالف لن المادة  71من القانون رقم
 778لسـنة 7510م بشـان التطــوير العمرانـ ق وقــرار اللجنـة الشـعبية العامــة رقـم  63لســنة
7413و 1ر الت ـ تتطلــب أن يــتم العــرض مــن القطــاا المرــت ولمــا كانــت مصــلحة التســجيل
العقاري ليست مرتصة111فإن قرار اللجنة الشعبية العامة المطعون فيه قد صدر والفـاً للقـانون
حرياً باإللغاء)) ق وهذا الذي ساقه الحكم يكف لحمل قضائه وماء مرالفـاً لمـا سـلف بيانـه ق
بما يجعل نع الجهة الطاعنة عليه بمرالفة القانون ف محله بما يتعين معه نقضه 1
وحيث ان مبنى النقض مرالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصـل فيهـا طبقـاً لـن
 496من قانون المرافعات فإن المحكمة تقض فيها على النحو الوارد بالمنطوق 1

المـادة

فلهذه ا سباب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعـن شكالً ونقض الحكم المطعون فيه وف الدعوى اإلدارية
رقم  729لسنة  0272استئناف طرابلس برفضها1

المستشار
د1نور الدين عل العكرم
رئيس الدائرة
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نصر الدين محمد العاقل

ابراهيم انيس بشيه
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المستشار
عبدالقادر عبدالسالم المنساز

المستشار
محمود محمد الصيد الشريف
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مسجل المحكمة
موسى سليمان الجدي
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