ليبيا

احملكمة العليا

بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
بـاسـم الـشـعـب

(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))

بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـًا صــباح يــــوم األدحد  82ربيع الثاني  11 37هــ
الـمــوافق  8016 . 8. 7م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أدحـمـد بـشيـر بـن مـوسى  " .رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الـزيـانـــي .
 :مصطفى امحمد المحلس .
 :عبد الحميد علي الزيادي .
 :فـتحي عـبد الـسالم سـعـد .
وبحـضور عـضو الـنيـابة بـنـيابـة الـنقض األسـتاذ  :دحـمـيـدة عـبـد السـالم بـلـــو .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت احلكـم اآلتـي

يف قـضيـة الطعـن املدنـي رقـم  52 / 177ق
املـقـدم مـن :

 1ـ (...عن نفسه وبصفته وكيال عن  8 . )...ـ (...عن نفسه وبصفته وكيال عن) ...
متثلهم احملامية  /آمنة الربعصي
ضد /

 -1أمني اللجنة الشعبية العامة بصفته .

 -8أمني املؤمتر الشعبي لشعبية ترهونة ومسالته بصفته .

 -3املمثل القانوني ملصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة بصفته .

 -1املمثل القانوني ملصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة برتهونة بصفته .
تنوب عنهم  /إدارة القضايا

عـن الحكم الـصادر مـن محكـمة استئناف طرابلس بـتـاريــ  8002 .10 . 82م
فـي االسـتـئـنـاف رقــم  8002 / 1652م .
بعد اإلطالع على األوراق  ،وتالوة تقرير التلخيص  ،وسماع المرافعة الشفوية ،
ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم  8007 / 887أمام محكمة جنوب
طرابلس االبتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم وأخر  ،قالوا بيانا لها  ،إنهم
يملكون بموجب دحجج ومستندات رسمية قديمة قطعة أرض زراعية مسادحتها 26
1

هكتارا تقع في مدينة ترهونة  ،وأنهم يحوزونها ويترددون عليها ــ لكونهم من سكان
مدينة طرابلس ــ وأن الجهات اإلدارية منعتهم من الدخول إليها
بحجة استعمالها ميداناً للفروسية تارة  ،وبحجة أيلولتها إلى الدولة الليبية تارة
أخرى  ،وأضافوا بأنهم بعد مراجعتهم مصلحة التسجيل العقاري بترهونة
تبين أن األرض غير مسجلة باسم الدولة الليبية  ،وانتهوا إلى طلب ندب خبير
مختص لمعاينة األرض عين النزاع لبيان من يشغلها وسنده  ،ثم الحكم لهم
بملكيتها  ،وإلزام المدعى عليهم بتسليمها إليهم خالية من الشواغل
واألشخاص  ،وتعويضهم بمبلغ مائتي ألف دينار عما لحقهم من ضرر مادي
ومعنوي  ،مع إلزام مصلحة التسجيل العقاري ( المدعى عليها ) بعدم إجراء أي
تسجيالت عقارية على األرض إلى دحين صدور دحكم نهائي في موضوع الدعوى .
فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة أمين شعبية ترهونة لعدم أهليته
للتقاضي  ،وبإثبات ملكية المدعين للعقار موضوع الدعوى المبين وصفه ودحدوده
بتقرير الخبرة باستثناء المستغل منها لصالح محطة مياه بمسادحة ألف متر
مربع  ،وكذلك المستغل محطة كهرباء بمسادحة ألفي متر مربع  ،وقطعة أرض
مسجلة باسم الدولة الليبية بمسادحة ثالثة هكتارات موضوع كراسة التصديق
رقم  /18865ت  ،وإلزام المدعى عليهما األول ( أمين اللجنة الشعبية العامة )
والثالث ( أمين مؤتمر شعبية ترهونة ) متضامن بتسليم العقارــ عدا األجزاء المستثناة
منه ــ إلى المدعين خالياً من الشواغل واألشخاص وأن يعوضاهم بمائتي ألف دينار
عن الضررين  ،وإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس ( مصلحة التسجيل
العقاري ) بعدم إجراء أي تسجيالت عقارية على قطعة األرض موضوع الدعوى
إلى دحين صدور دحكم نهائي فيها  ،وقضت محكمة استئناف طرابلس في االستئناف
المرفوع من المحكوم عليهم بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق
الشهادة السلبية .
وهذا هو احلكم املطعون فيه
اإلجراءات

صدر هذا الحكم بتاري  ، 8002 / 10 / 82وال يوجد في األوراق ما يفيد
إعالنه وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتــاب المحكمة العليا
بتــاري  ، 8010 / 11 / 2مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة  ،ومذكرة بأسباب
الطعن  ،وصورة من الحكم المطعون فيه  ،ومن الحكم االبتدائي ضمن دحافظة
مستندات  ،وأودع بتاري  8010 / 11 / 80أصل ورقة إعالن الطعن معلنة إلى
المطعون ضدهم بتاري  . 8010 / 11 / 11وبتاري  8010 /18 / 13أودع أدحد
أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه عن المطعون ضدهم .
وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهـت فيهـا إلـى الـرأي بـنقض الحكـم المطعـون فيـه مـع
اإلدحالة  ،وقـررت دائـرة فحـص الطعـون إدحالـة الطعـن إلـى الـدائرة المختصـة  ،وفـي
الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها .
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األسباب

دحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون  ،فهو مقبول شكالً .
ودحيـــث إن دحاصـــل مـــا ينعـــى بـــه الطـــاعنون علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه  ،مخالفـــة
الثابـــــت بـــــاألوراق  ،والقصـــــور فـــــي التســـــبيب  ،ذلـــــك أن المحكمـــــة مصـــــدرته
التفتــت عمــا هــو مثبــت بــاألوراق مــن كــون الطــاعنين قــدموا أمامهــا ــــ ومــن قبلهــا
محكمـــة أول درجـــة ـــــ مســـتندين يفيـــدان أنهـــم قـــدموا إلـــى المطعـــون ضـــده الثالـــث
بصـــفته ـــــ وقبـــل رفـــع الـــدعوى ــ ـ طلبـــا للحصـــول علـــى الشـــهادة الســـلبية الدالـــة
علــــى أن العقــــار موضــــوع الــــدعوى هــــل هــــو محــــل إلجــــراءات تحقيــــق الملكيــــة
أو لـــيس محــالً لتلـــك اإلجـــراءات إال أنـــه رفـــض منحهـــا لهـــم  ،ممـــا دحـــدا بهـــم إلـــى
توجيـــه إخطـــار علـــى يـــد محضـــر إلـــى تـــابعي المطعـــون ضـــدهما الثالـــث والرابـــع
بوجــوب مــنحهم تلــك الشــهادة ولكــنهم رفضــوا و أصــروا علــى عــدم منحهــا  ،ممــا
ألجـــأ الطـــاعنين إلـــى الطلـــب مـــن محكمـــة أول درجـــة بنـــدب خبيـــر تكـــون مـــن بـــين
مهامـــــــه إثبـــــــات مضـــــــمون تلـــــــك الشـــــــهادة  ،فتـــــــولى إيـــــــداع تقريـــــــره الـــــــذي
تضـــمن مـــن بـــين مـــا تضـــمنه أن مـــا مســـادحته ( )21هكتـــارا مـــن األرض موضـــوع
الــــــدعوى ليســــــت محـــــالً إلجــــــراءات تحقيــــــق الملكيــــــة  ،بمــــــا يجعــــــل الغــــــرض
الـــذي توخـــاه المشـــرع مـــن وجـــوب إرفـــاق الشـــهادة العقاريـــة وفقـ ـاً للمـــادة  72مـــن
قـــــانون المرافعـــــات قـــــد تحقـــــق  ،ويكـــــون الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه ـــــــ إذ قضـــــى
بإلغــــــــاء الحكــــــــم االبتــــــــدائي وبعــــــــدم قبــــــــول الــــــــدعوى بمقولــــــــة أن توجيــــــــه
إخطــار علــى يــد محضــر ال يغنــي عـــن ضــرورة إرفــاق الشــهادة الســلبية ــــ معيبــ ًا
مستوجب النقض .
ودحيث إن هذا النعي في محله  ،ذلك أنه ولئن كان نص المادتين  72من قانون
المرافعات والرابعة من القانون رقم  1222 / 18بشأن مصلحة التسجيل العقاري
تقضيان بأنه ال يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية
عقار أو أي دحقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من اإلدارة أو
مكتب التسجيل المختص دالة على أن العقار موضوع النزاع ليس محالً إلجراءات
تحقيق الملكية  ،وأن تلك الشهــادة ــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة ــ هي الشهادة المحررة وفقا للبيانات المدونة في ملفات تحقيق الملكية وتدل
إما أن العقار لم تتحقق ملكيته بعد  ،أو أنه دحققت ملكيته وانتهت كافة اإلجراءات
بشأنه  ،أو انه عند إعطاء الشهادة لم يكن محالً إلجراء تحقيق  ،وأن الغرض الذي
توخــاه المشرع من تقديم تلك الشهـادة ــ وجعله كشرط لقبول الدعوى ــ هو تالفي
التضارب المحتمل وقوعه بشأن عقار معين بين ما تتخذه مصلحة التسجيل
العقاري من إجراءات تحقيق الملكية بالعقار موضوع الدعوى وبين ما يصدر بشأنه
من أدحكام قضائية  ،وكانت أسباب الطعن تدور دحول مدى سالمة تبرير
محكمة أول درجة الستداللها عن دحالة العقار ــ إزاء امتناع مصلحة التسجيل
العقاري عن منح الشهادة الدالة عن دحالته بدون إبداء أسباب تبرر ذلك
من نادحية ولكونها مختصمة هي األخرى في الدعوى من نادحية أخرى .
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وكان يبين من مدونات الحكــم االبتـــدائي أنـــه أورد في معــرض تناولــه ما
يتعــلق بإرفــاق الشهــادة  ،والتي هي أساس االختالف الحاصل بين الحكمين ،
والذي هو سبب الطعن قولــه "  ..ودحيث إن المدعي وقبل رفع دعواه طلب إلى
المدعى عليهما الرابع والخامس أن يمنحاه شهادة سلبية في العقار موضوع الدعوى
طبقا ألدحكام قانون التسجيل العقاري  ،إال أنهما امتنعا عن ذلك بالمخالفة لنصوص
القانون رقم  11و  18لسنة  1222بشأن التسجيل العقاري والتوثيق والئحته
التنفيذية  ،ودحيث أثبت المدعي لهذه المحكمة أنه وجه طلباً رسمياً للممثل
القانوني للمدعى عليهما الرابع والخامس على يد محضر  ،إال أنهما امتنعا
عن ذلك وبدون مبرر قانوني وهو ما يشكل في القانون جريمتي إساءة
استغالل الس لطة واالمتناع عن أداء العمل المنوط بالموظف العمومي  ،ولذلك فإن
المحكمة تكتفي بما ورد قي تقرير الخبير وتسترشد به دحيث أشار الخبير
في تقريره إلى أن جزء بسيطا من العقار تم تحقيق ملكيته باسم الدولة الليبية
وتقدر المس ادحة بثالثة هكتارات  ،وأن باقي العقار غير مسجل ويوجد
تحقيق ملكية من قبل الفرسان في كامل العقار موضوع الدعوى  ،وتسترشد
المحكمة أيضا بما قدمه المدعي من أصل شهادة صادرة عن مصلحة
التسجيل العقاري االشتراكي والتوثيق بشعبية ترهونة موجهة إلى أمين اللجنة الشعبية
للزراعة بمؤتمر شهداء البويرات مؤرخة في  8005 / 2 / 10تفيد أن العقار
موضوع الدعوى غير مسجل باسم الدولة الليبية وتعتبر ما ورد في
تقرير الخبير والشهادة سالفة الذكر في دحكم الشهادة السلبية  ،معاملة للمدعى
عليهما الرابع والخامس بنقيض مقصودهما "  .ويبين من الحكم المطعون
فيه أنه أورد تبريرا لقضائه قوله " ودحيث إن ملف الدعوى خال من
الشها دة  ،وقدم المدعون أمام محكمة أول درجة إخطارا موجها إلى مكتب ومصلحة
التسجيل العقاري لمنحهم الشهادة السلبية  ،ودحيث إن الحكم المستأنف قد قبل
الدعوى وقرر في أسبابه أن المحكمة تكتفي بما ورد بتقرير الخبير بما أشار إليه
من أن جزء بسيطا من العقار تم تحقيق ملكيته باسم الدولة الليبية وتقدر
المسادحة بثالثة هكتارات  ،وأن باقي العقار غير مسجل  ،وقررت محكمة
أول درجة في دحكمها أنها تسترشد بما قدمه المدعي من أصل شهادة
صادرة عن مصلحة التسجيل العقاري االشتراكي تفيد أن العقار موضوع
الدعوى غير مسجل باسم الدولة الليبية واعتبرت ذلك في دحكم الشهادة
السلبية  ،وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانـون  ،ومخالفــة له ولصريح
المادتيـن  72مرافعــات و  1من القانـون رقم  1222 / 18المشار إليه  ،إذ ال
تفيد المستندات التي قدمها المدعون وأخذت به محكمة أول درجة أن
العقار محل الدعوى ليس محالً إلجراءات تحقيق الملكية وال يعتد في تطبيق
المادتين المشار إليهما إال بشهادة صادرة من مكتب التسجيل العقاري
المختص  ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك  ،فإنه يكون دحرياً باإللغاء وهو
دفع تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها دحتى وإن لم يتمسك به الخصوم " .
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فإن هذا الذي أورده الحكم على نحو ما سلف لم يفصح عن وجه عدم
اعتداده بما أخذت به محكمة أول درجة بالدليل الذي استقته مما أثبته
الخبير المنتدب من قبلها لالستدالل عن دحالة العقار  ،والذي أثبت في تقريره
أن جزء بسيطاً من العقار تقدر مسادحته بثالثة هكتارات تم تحقيق ملكيته باسم
الدولة الليبية  ،وأن باقي العقار غير مسجل  ،ويوجد تحقيق ملكية من قبل الفرسان
في كامل العقار موضوع الدعوى .
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة االستئناف
إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فعليها أن ترد على األسباب التي
بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءه وتؤدي إلى النتيجة
التي ان تهت إليها  ،وإال كان دحكمها قاصر البيان متعين النقض  ،وكان ما
ساقته المحكمة المطعون في قضائها على النحو سالف بيانه ال يصلح لطرح
ما أقامت عليه محكمة أول قضائها بشأن الشهادة العقارية  ،والذي استندت
فيه إلى اعتدادها بما ورد بتقرير الخبرة الذي انتهى ــ ومن واقع سجالت
اإلدارة التي اختصها المشرع دحصرياً بمنح إفادة بالشهادة السلبية ــ إلى
االستيضاح عن دحالة العقار  ،فمن ثم فإن اعتداد المحكمة بذلك التقرير
واعتبار ما ورد به يغني عن تقديم الشهادة ــ بعد أن ثبت لها تعنت جهة
اإلدارة عن منحها للطاعنين ــ ال يتعارض مع التطبيق الصحيح للقانون  ،بما
يضحى معه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون  ،ويتعين معه نقضه .
ودحيث إنه ولئن كان مبنى النقض مخالفة القانون  ،وكانت المحكمة
المطعون في قضائها ــ بحكمها بعدم قبول الدعوى ــ قد دحجبت نفسها
عن نظر الموضوع  ،بما يجعل موضوع الطعن غير صالح للفصل فيه من قبل هذه
المحكمة  ،بما يتعين معه أن يكون النقض مع اإلدحالة وفقا لنص المادة  352من
قانون المرافعات .
فلهذه األسباب

دحكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شـكالً  ،و نقـض الحكـم المطعـون فيـه  ،وإدحالـة
القضـية إلـى محكمــة اسـتئناف طــرابلس للفصـل فيهـا مجــدداً مـن هيئــة أخـرى وإلــزام
المطعون ضدهم بصفاتهم المصاريف .
المستشار
أحـمد بـشـيـر بـن مـوسـى

المستشار
بـشيـر سعـد الـزيـانـي

المستشار
مصـطـفى امحـمـد الـمحـلـس

رئيس الدائرة

المستشار
عبد الحميد علي الزيادي

المستشار
فتحي عـبـد السـالم سعـد
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أنـس صالح عـبـد القـادر

