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بعددد االطددالى علددى األوراقة وتددالوة تقريددـر التملخدديلة  وسمددـاى المرافعددة الشددفوية    

 0 ةورأي نيابة النقضة والمداولة
 الوقائع

م أمددددام 1..6لسددددنة  1151أقددددام الم عددددون هددددده برددددفت  الدددددعو  رقددددم  
 إنددد  -:محكمدددة جندددوب طدددرابلس االبتدائيدددة اختردددم فيهدددا ال اعندددة قدددا  بياندددًا لهدددا       

س والدددده عددددة محدددال    شدددهود عليهدددا ثابتدددة التددداري  حدددبم   مبموجدددو  وثيقدددة حدددبس   
وقددددد  ألبدددددري سددديدي تجاريدددة علددددى جدددامع عمددددر بدددن الخ دددداب المشدددهور بوقددددف     

رف ريعددد  علدددى لددددون المسدددجد ومدددا     وصددد دارتددد إللوقدددف علدددى ا ًاعينددد  ندددا ر 
م 10502..6ندددد  بتدددداري   أ وأهددددافةدفع للفقددددراء والمسدددداتين واليتامى يفدددديض يدددد 

الددددذي  ديدددد العقددددد فددددي المحددددل التجدددداري لتج الحضددددور طلدددو مددددن المدددددعى عليهددددا 
ًا ليكدددون العقدددد بددد جر  مسددداحت  مائدددة وخمسدددين متدددر  المدددذتور التدددابع للوقدددف تشددد ل 
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وأنتهدددي إلدددى طلدددو   ة رفدددع هدددذه الددددعو  ل إال أنهدددا لدددم تسدددتجو ممدددا دعددداه    مثدددلال
وقبددل الفردددل فددي الددددعو  ندددب خبيدددر تكددون مهمتددد  تحديددد أجدددرة       -:أوالة الحكددم  
فسدددد  العقدددددد المبددددرم بدددددين    -:ل التجدددداري موهدددددوى الدددددعو  ثانيددددداً  حدددددمالمثددددل لل 

برام عقددددد إلدددداام المدددددعى عليهددددا بددددإو ة هيئددددة العامددددة ل وقددددافالمدددددعى عليهددددا وال
حكدددم ب ردهدددا جديدددد مدددع المددددعى يكدددون بددد جر المثدددل ة وفدددي حالدددة عددددم قبولهدددا ال   

وفددددي جميددددع  ة واأللددددخا مددددن الشددددوا ل خاليددددًا  م  للمدددددعىيمددددن العقددددار وتسددددل
عقدددد  إبدددرامبضدددرورة  إخ ارهددداالمثدددل مدددن تددداري    بددددفع أجدددرة  األحدددوا  إلاامهدددا 

بردددفت  ندددا رًا  يعأن تددددفع للمددددلمحكمدددة قضدددا بدددإلاام المددددعى عليهدددا  واة جديدددد 
 0دأ من تاري  صدور الحكم بدينارًا ت .5.وقدره للوقف مبل ًا 

اسددددددت نف الم عددددددون هددددددده الحكددددددم أمددددددام محكمددددددة اسددددددتئناف طددددددرابلس    
مقابدددل والمحكمدددة قضدددا بقبدددو  االسدددتئنافين لدددكاًل     باسدددتئنافاسدددت نفت  ال اعندددة  و

 إلدددددااموفدددددي موهدددددوى االسدددددتئناف األصدددددلي بتعدددددديل الحكدددددم المسدددددت نف إلدددددى       
وأربعمائددددة وأربعددددين دينددددارًا لددددهريًا للمسددددت نف   ألفددددالمسددددت نف هدددددها أن تدددددفع ا

م 10101..6بالعقدددددار موهدددددوى االسدددددتئناف تبددددددأ مدددددن تددددداري   انتفاعهدددددامقابدددددل 
 0وفي االستئناف المقابل برفض  

 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 اإلجراءات

م وأعلددددددن فددددددي  6.1604061صدددددددر الحكددددددم الم عددددددون فيدددددد  بتدددددداري      
م قدددددرر محدددددامي ال اعندددددة ال عدددددن فيددددد     6.1602011وبتددددداري   م6.1601016

بدددالنقض أمدددام قلدددم تتددداب المحكمدددة العليدددا مسدددددًا الرسدددم مودعدددًا الكفالدددة والوتالدددة      
ومددددذترة ب سددددباب ال عددددن وأخددددر  لددددارحة وصددددورة مددددن الحكددددم الم عددددون فيدددد  

 إعدددددالنم أودى أصدددددل ورقدددددة .6.160204ومدددددن الحكدددددم االبتددددددائي ة وبتددددداري   
 0م 6.1602014الم عون هده في  ال عن معلنة إلى

الم عدددددددون هدددددددده مدددددددذترة بدفاعددددددد     يم أودى محدددددددام.6.160204وبتددددددداري  
 0مشفوعة بسند وتالت  عن 

وفددددي  أبددددد  فيهددددا الددددرأي بقبددددو  ال عددددن لددددكالً    أودعددددا نيابددددة الددددنقض مددددذترة  
 0الموهوى برفض 

 م قدددددرر  دائدددددرة فحدددددل ال عدددددون المدنيدددددة بالمحكمدددددة  6.1.03016وبجلسدددددة   
وبالجلسددددة المحددددددة لنتددددره تمسددددكا نيابددددة      ة هددددذه الدددددائرة  ال عددددن إلددددى  إحالددددة

 0النقض برأيها 
  سباباأل

 0حيث إن ال عن استوفى أوهاع  القانونية فهو مقبو  لكاًل
تنعدددددى ال اعندددددة علدددددى الحكدددددم الم عدددددون فيددددد  مخالفدددددة القدددددانون    وحيدددددث 

 واإلخدددال والخ ددد  فدددي ت بيقددد  والقردددور فدددي التسدددبيو والفسددداد فدددي االسدددتدال         
 :بحق الدفاى من وجوه حاصلها

ن األمدددر الدددوالئي رقدددم  هدددده فدددي الددددعو  حيدددث إ  صدددفة للم عدددون   إنددد  ال -1
  تددددتولين محكمددددة جنددددوب طددددرابلس االبتدائيددددة ب   م الرددددادر مدددد 4..62/6
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نددا رًا لوقددف جددامع عمددر بددن الخ دداب بالهضددبة الخضددراء قددد سددق  بعدددم         
 621تقديمددد  للتنفيدددذ خدددال  ثالثدددين يومدددًا مدددن تددداري  صددددوره طبقدددًا للمدددادة   

مددددن قددددانون المرافعددددا  ور ددددم الدددددفع التفددددا الحكددددم الم عددددون فيدددد  عددددن    
استردددددار الم عددددون هددددده  مددددن ذلدددد  وال ي يددددرالددددنل المددددذتور  إعمددددا 

ة ألن العبدددرة  دعو لوقدددف بعدددد سدددنة مدددن رفدددع الددد     نتدددارة ا لحكدددم بتوليتددد  
 0رفع الدعو   لرفة بوقابا
العامدددة  الردددادر عدددن الهيئدددة ...6لسدددنة  21م إنددد  لدددم ي بدددق القدددرار رقددد   -6

 ال أنهددددال وقدددداف بشدددد ن الئحددددة االسددددتفادة مددددن عقددددارا  الوقددددف بحجددددة       
تسدددتند  ال ةعلدددى ال اعنددد أجدددرةفدددر  تن بدددق علدددى الوقدددف محدددل ال عدددن و 

المثدددل التدددي ابت اهدددا المشدددرى فدددي   أجدددرةوتخدددرن عدددن  إلدددى أسدددان قدددانوني 
 0بش ن أحكام الوقف  163/12.6 قانون رقمال
نددد  قضدددي بتعدددديل الحكدددم االبتددددائي  بايدددادة قيمدددة األجدددرة المحكدددوم بهدددا       إ  -4

الخبيدددر األعلدددى مخالفدددًا  هدددي  علدددى أن المحكمدددة منددد اعتمددداداالضدددعف  إلدددى
السددددابق اإللددددارة  12.6لسددددنة  163مددددن القددددانون رقددددم  42بددددذل  المددددادة 

العقدددد  إبدددرامثمن المثدددل وقدددا  بدددإليددد  التدددي تدددنل علدددى أن األجدددرة تكدددون     
 أنوتددددان علددددى الحكددددم  1214وتانددددا ال اعنددددة قددددد أجددددر  المحددددل سددددنة 

 0ذل  التاري   يحدد األجرة على أسان
فردددن عدددن المرددددر   ولدددم ي ًاديندددار .133غ بمبلددد إنددد  حددددد قيمدددة األجدددرة    -3

واقعددددة استخلرددددها مددددن  وبنددددي حكمدددد  علددددى   ة  التحديدددددمندددد اسددددتقى الددددذي
بمددددا يعيبدددد  بالقرددددور فددددي التسددددبيو  والفسدددداد فددددي     مردددددر ال وجددددود لدددد  

 0االستدال  بما يوجو نقض  
المثدددددل مدددددن تددددداري  رفدددددع الددددددعو  فدددددي    إنددددد  اعتبدددددر اسدددددتحقاق أجدددددرة   -5

عددددن التدددد خير بفوائددددد مسددددتحق     وت ندددد  يقضددددي بددددالتعويض    101101..6
 0محل ل  في موهوى الحا   للم عون هده وهو ما ال

محكمدددة  م الردددادر عدددن6..62/6تدددم الددددفع بسدددقوو األمدددر الدددوالئي رقدددم    -2
نتددددارة الوقددددف بعددددد  الم عددددون هددددده  يددددولجنددددوب طددددرابلس االبتدائيددددة بت

 621وفددداة والدددده ألنددد  لدددم يقدمددد  للتنفيدددذ خدددال  ثالثدددين يومدددًا حسدددو المدددادة   
م طالبدددًا 10405..6مدددن قدددانون المرافعدددا  حيدددث قدمددد  ل وقددداف بتددداري      

الم عدددون لدددم يدددرد علدددى الددددفع بمدددا     إال أن الحكدددم ة تسدددليم  نتدددارة الوقدددف 
 0يعيب  باإلخال  بحق الدفاى  يكفي ل رح  وهو

فدددي وجهددد  األو  والسدددادن  يدددر سدددديدة ذلددد  أن المدددادة     النعدددي نإوحيدددث 
تتددددولى )) م تددددنل علددددى أندددد    12.6لسددددنة  163مددددن القددددانون رقددددم    46

الهيئدددة العامدددة ل وقددداف النتدددر علدددى األوقددداف ا تدددي بيانهدددا وذلددد  مدددا لدددم      
لددرو  تضددىقبميكددن النددا ر عليهددا هددو الواقددف نفسدد  أو تددان لهددا نددا ر ة        

 ر الوقددددف هددددو الواقددددف يرددددن أن يكددددون ندددداومفدددداد ذلدددد  إندددد   ((الواقدددف  
 هددددي وليدددد  الواقددددف وإال تانددددا الهيئددددة العامددددة ل وقدددداف      نفسدددد  أو مددددن ي 

 0النا ر على الوقف
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لمددا تددان ذلدد  ة وتددان يبددين مددن الرددورة طبددق األصددل مددن وثيقددة الوقددف           
عدددا  فيهدددا مدددن قبدددل محدددرر عقدددود  يموهدددوى الددددعو  المرددددق علدددى التوق 

)000 ابنددددددد  ى قدددددددف وًلددددددداأن الو( م.12220306)م .13620306بتددددددداري  
نتدددارة الوقدددف ة ويبدددين مدددن مددددونا  الحكدددم الم عدددون        (الم عدددون هدددده 

فيددد  أن دفددداى الم عدددون هدددده تمسددد  بددد ن موتلددد  يسدددتمد صدددفت  تندددا ر          
يعدددد تالدددفًا  ًاوليتددد  ندددا رتن األمدددر الدددوالئي بأثيقدددة التوقيدددف وللوقدددف مدددن و
صددددحين ق فددددثددددم فددددإن الحكددددم الم عددددون فيدددد  قددددد وا  ة ومددددن ولدددديس منشددددئًا
إلدددى رفدددض الددددفع بعددددم صدددفة الم عدددون هدددده فدددي       انتهدددى القدددانون حدددين 

 0 النعيالدعو  بما يتعين مع  رفض وجهي 
مددددن  1فقددددرة  1ة ذلدددد  أن المددددادة   سددددديدة النعدددديوحيددددث إن بدددداقي أوجدددد   

تسددددر  النرددددو  التشددددريعية علددددى   )القددددانون المدددددني تددددنل علددددى أندددد     
وأن (( لفتهدددا وفحواهددداتناولهدددا هدددذه النردددو  فدددي  تجميدددع المسدددائل التدددي  

الوقدددددف ة وأن  أحكدددددام 12.6لسدددددنة  163المشدددددرى نتدددددم بالقدددددانون رقدددددم 
بدددددل م حددددددد مقا...6لسدددددنة  21قدددددرار الهيئدددددة العامدددددة ل وقددددداف رقدددددم    

 0ض المناطق ومن بينها طرابلس عقارا  الوقف في بعاالنتفاى ب
ن الم عددددون هددددده أدعو  لمددددا تددددان ذلدددد  ة وتددددان الواقددددع فددددي الدددد  

قدددف المشدددهور بوقدددف سددديد  البددددري علدددى جدددامع عمدددر    للو ًابردددفت  ندددا ر
 إلدددداامقددددام دعددددواه طالبددددًا   أبددددن الخ دددداب بالهضددددبة الخضددددراء طددددرابلس     

شدد ل  التددابع  جددار فددي المحددل الددذي ت  برددفت  عقددد إي  ال اعنددة بدد ن تبددرم معدد   
للوقدددددف المدددددذتور علدددددى أن يكدددددون بددددد جر المثدددددل ة ويبدددددين مدددددن الحكدددددم      

سدددبعمائة وعشدددرين ديندددارًا    لدددام ال اعندددة بددد ن تددددفع مبلدددغ    أنددد  أاالبتددددائي 
يبدددين مدددن مددددونا  الحكدددم الم عدددون فيددد  إنددد  قضدددى   وة  المحدددل ةأجدددر هدددي

 ألدددددفاالبتددددددائي إلدددددى إلددددداام ال اعندددددة أن تددددددفع مبلدددددغ      الحكدددددم بتعدددددديل
بالعقددددار وبددددرر ذلدددد   انتفاعهددددان دينددددارًا لددددهريًا مقابددددل وأربعمائددددة وأربعددددي

للوقددددف محددددل   المسددددت نف نددددا ر  أنثابددددا بدددداألوراق  حيددددث ال0 )) بقولدددد  
م الردددددادر عدددددن الهيئدددددة ...21/6الددددددعو  وبدددددذل  فدددددإن القدددددرار رقدددددم  

أوقددداف مسدددجد عمدددر بدددن الخ ددداب وتدددان  علدددى يسدددر   العامدددة ل وقددداف ال
المثدددل بمدددا يتناسدددو وحالدددة    أجدددرةعلدددى محكمدددة الدرجدددة األولدددى أن تقددددر    

يحمددددل قضدددداءه بمددددا   ا أورده الحكددددم الـددددـوم(( العقددددار موهددددوى الدددددعو   
بشددد ن  12.6لسدددنة  163  أنددد  وإن تدددان القدددانون رقدددم   إليددد  ة ذلددد  انتهدددى
بدددد ن يكددددون نددددا ر الوقددددف هددددو  46الوقددددف قددددد سددددمن فددددي المددددادة  أحكددددام

ندددى فدددي أن ذلددد  ال يع أو مدددن يشدددترط  فدددي وثيقدددة الوقدددف إالمالواقدددف نفسددد  
حكدددام الوقدددف سدددالف الدددذتر أو   أقدددانون  بت بيدددقهدددذه الحالدددة عددددم االلتددداام   

الردددادر عدددن الهيئدددة    ...6لسدددنة  21ق القدددرار رقدددم  يددداإلعفددداء مدددن ت ب 
العامددددة ل وقدددداف بشدددد ن تحديددددد مقابددددل االنتفدددداى بعقددددارا  الوقددددف ألنهددددا       

عامدددة تسدددر  علدددى الوقدددف سدددواء تدددان الندددا ر عليددد  الهيئدددة العامدددة    أحكدددام
ة بمدددا يكدددون معددد  الحكدددم الم عدددون    ه وقددداف أو تدددان الواقدددف أو مدددن والم ل
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يو والفسدددداد فددددي  القرددددور فددددي التسددددب   واعتددددراهفيدددد  قددددد خددددالف القددددانون   
 0 يتعين نقض   ا بمامإلى عدم ت بيقه انتهىحين  االستدال 

   
 فلهذه األسباب

المحكمة بقبو  ال عدن لدكاًل وفدي الموهدوى بدنقض الحكدم الم عدون        حكما 
  أخدر  للفرل فيها مجددًا مدن هيئدة    ف طرابلسالقضية إلى محكمة استئنا وإحالةفي  

 0المرروفا   وإلاام الم عون هده
      
 

 المستشار                           المستشار                        المستشار      
 فتحي حسين الحسومي         ابوجعفر عياد سحاب                                محمد خليفة جبوده            
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 مسجل الدائرة           المستشار              لمستشار                        ا     
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