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 المحكمة العليا                   

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                                    
 بـاسـم الـشـعـب

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                

 
 هــ 41 23صفر  32بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـًا صــباح يــــوم الــثـالثــاء 

 لسليـا بمـديـنــة طــرابـكمة العم  بـمقر الـمح 3141. 43 . 43الـمــوافـق
 "رئـيس الدائـرة "     .فــرج أحـمـد مـعــروف  : بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ 

                          ،أحـمـد بـشيـر مــوســى   ،محمـد عـاشـور ســركــز   :ـذة  تارين األساشوعضوية المست

 .   بـشيـر سـعــد الـزيـانــــي:، عـمـر الـبـلعــزي   ةنعيم                                           

 .               عبد الفتاح عثمان عبد القادر : اذ يابة  بنيابــة الـنقــض األســتوبحـضـور عضو الن
 .صالـح عـبد الـقـادر   أنـس: ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 أصـدرت الحكـم اآلتـي                               
 ق 75/ 4121في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 
 :المـقـدم مـن 

 . الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته 
 عبد العاطي سالمة / المحامي 

 

 ضــد 
)...( 

 

فتـي   3141.  2. 1ة استتنناف ستبها  بـتـاريتـ     ن الحـكـم الـصـادر مــن مـحـكـمـعـ
  .   3112/   411االسـتـنـنـاف رقــم 

 

بعد االطالع على األوراق وتالوة تقريتر التليتيو وستماع المرافعتة الشتفوية      
 . ورأي نيابة النقض والمداولة 

 الوقائع
 اختصتتم المطعتتون ضتتدع الطتتاعن بصتتفته أمتتام محكمتتة ستتبها االبتدائيتتة فتتي                   

إنتته يملتتع قطعتتة  -:التتتي أقامهتتا بصتتحيفة قتتا  فيهتتا  3115لستتنة  415التتدعور رقتتم 
األرض التتتي أورد حتتدودها ومستتاحتها بالصتتحيفة وقتتد فتتولي بالمتتدعى عليتته يمتترر    

ممتتا ألحتتق بتته أضتترارًا . ف . ك  331فوقهتتا ختتر كهربتتاء عتتالي الضتتتر تبلتت  قوتتته 
أو منشتتت عليهتا وفتوت عليته     إقامتة ستكن   ها فتي  مادية ومعنوية بأن حرم من استتالل

وخلو إلى طلب الحكتم بتزلزام المتدعى عليته بصتفته      . فرصة الحصو  على قرض 
. بأن يدفع له مائة وخمسين ألف دينار تعويضًا عما لحقه متن ضترر متادي ومعنتوي     

استتتنناف  استتتأنف المطعتتون ضتتدع أمتتام محكمتتة . والمحكمتتة قضتتف بتترفض التتدعور 
وفتي الموضتوع بزلتتاء الحكتم المستتأنف      . شتكاًل   فاالستتننا سبها التتي قضتف بقبتو     

لتته عتتن    وإلتتزام المستتتأنف عليتته بتتأن يتتدفع للمستتتأنف عشتترة أالف دينتتار تعويضتتاً        
 .الضررين المادي والمعنوي 
 (وهذا هو الحكم المطعون فيه)                               
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 اإللراءات
.               3141.  2.  41وأعلتتتن فتتتي  3141.  2.  1صتتتدر هتتتذا الحكتتتم بتتتتاري  

قرر محتامي الطتاعن بصتفته الطعتن فيته بتالنقض لتدر قلتم          3141.  1.  1وبتاري  
كتاب المحكمة العليا مسددًا الرستم ومودعتًا الكفالتة والوكالتة ومتذكرة بأستباب الطعتن        
وأختترر شتتارحة وصتتورة متتن الحكتتم المطعتتون فيتته ومتتن الحكتتم االبتتتدائي وحاف تتة      

أودع أصتتل ورقتتة إعتتالن الطعتتن معلنتتة إلتتى   3141.  1.  45وبتتتاري  ، مستتتندات 
وأودعتتف نيابتتة التتنقض متتذكرة أبتتدت فيهتتا    ،  3141.  1.  44المطعتتون ضتتدع فتتي  

حالتة  وقتررت دائترة فحتو الطعتون إ     ،بقبو  الطعن شكال ورفضه موضوعًا الرأي 
وفتتي الجلستتة المحتتددة لن تترع تمستتكف نيابتتة التتنقض   ، الطعتتن إلتتى التتدائرة الميتصتتة  

  . أيها بر
 األسباب

 . المقررة في القانون فهو مقبو  شكاًل  أوضاعهن الطعن استوفى إحيث  
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ميالفة القانون والقصتور فتي التستبيب    وحيث 

  -:والفساد في االستدال  واإلخال  بحق الدفاع وبيان ذلع 
مرانتتتتي نتتتتو فتتتتي                     العبشتتتتأن التطتتتتوير   4253لستتتتنة  443إن القتتتتانون رقتتتتم   -4

علتتى أن العقتتارات التتتي تنتتزع ملكيتهتتا للمنفعتتة     32،  34،  31،  42،  45 عمتتواد
بمعرفتة  العامة تؤو  ملكيتها للدولة وأن التعويض عنهتا يتتم عتن طريتق لجتان تشتكل       

ت الواقعتتة داختتل   أمتتين اإلستتكان وأن اختصتتاا تلتتع اللجتتان ينحصتتر فتتي العقتتارا       
. التعويض أمام الجهات المحددة في القتانون   على تقدير االعتراض الميططات ويتم

فزنه يكون قد أقامهتا أمتام لهتة     قضاءأمام ال ةوحيث أقام المطعون ضدع دعواع مباشر
 ومتن ثتم  نه دفع لوهري ه مع أتم الدفع بذلع إال أن المحكمة تجاهلت وقدغير ميتصة 

 . تكون قد وقعف في عيب ميالفة القانون واإلخال  بحق الدفاع 
به لاء خاليًا من بيان العناصتر المولبتة لته واألستس التتي       المقضيإن التعويض  -3

 . تدخل في حساب تقديرع 
ذلتتع أن الفقتترة الثالثتتة متتن المتتادة . حيتتث إنتته عتتن الستتبب األو  فهتتو متتردود و

بزصتدار   4211لستنة   4135رقم " سابقًا " لعامة اليامسة من قرار اللجنة الشعبية ا
للشتركة فتي ستبيل تحقيتق      ))للشركة العامتة للكهربتاء تتنو علتى أن      األساسيالن ام 

أن تتبع ميتلف الوسائل القانونية وأن تباشر لميتع األعمتا  الالةمتة لتذلع      أغراضها
م ومحطتات  مد األسالك وإقامة المجمعات والقتوائ  -2...  3...  4ولها على األخو 

 أراضتي التقوية والتمويل وغيرها علتى لوانتب الطترق العامتة وتحتهتا أو فوقهتا فتي        
 الشتتأنأو الهينتتات والتتدخو  والمتترور فتتي هتتذع األراضتتي متتع تعتتويض ذوي   األفتتراد
 ((التي تترتب علتى ذلتع    األضرارللوائح النافذة عن عاداًل حسب القوانين وا تعويضًا

إال للشركة الحق فتي القيتام باألعمتا  ستالفة التذكر       ن أعطىومفاد ذلع أن المشرع وإ
بتتأن تعتتوض متتن يتضتترر متتن هتتذع األعمتتا    التزامتتاأنتته رتتتب عليهتتا فتتي مقابتتل ذلتتع  

  .تعويضًا عاداًل 
وكتتان الواقتتع فتتي التتدعور علتتى النحتتو التتذي أوردع الحكتتم        . لمتتا كتتان ذلتتع   
ائيتتًا عتتالي الطعتتن أن الطتتاعن بصتتفته متترر خطتتًا كهرب   أوراقالمطعتتون فيتته وستتائر  
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منهتا   االستتفادة طعون ضدع بحيتث لتم يعتد بزمكانته     التي يملكها الم األرضالجهد فوق 
 إلتى انتهتى الحكتم المتذكور     وإذ. التي يطالب بتالتعويض عنهتا    األضراروحصلف له 

 –على الشهادة العقارية التي تؤكتد ملكيتته    استحقاق المطعون ضدع للتعويض استنادًا
ور ختر كهربتاء   لى تقرير اليبرة الذي أثبف مرعويض وإموضوع الت األرضلقطعة 

قترار اللجنتة    إلتى  باإلضتافة ، منهتا   االستتفادة  باإلمكتان نه لم يعتد  عالي الجهد فوقها وأ
 وإلتتزامللمنفعتتة العامتتة   األرضالشتتعبية لشتتعبية ستتبها التتذي نزعتتف بمولبتته قطعتتة      

ختالف القتانون أو    فزنه ال يكتون قتد  . الطاعن بصفته تعويض مالكها التعويض العاد  
 . حاد عن الفهم السوَي لمقتضى نصوصه بما يجعل النعي بعيدًا عن محجة الصواب 

لمتا هتو مقترر فتي قضتاء هتذع       . وحيث إنه عن السبب الثتاني فهتو غيتر ستديد     
متن القتانون المتدني     337،  331،  452المحكمة من أن مقتضتى نصتوا المتواد    

ضتترر التتذي لحتتق المضتترور متتا دام ال  أن القاضتتي هتتو التتذي يقتتدر التعتتويض عتتن ال 
 األستتسمعتتايير معينتتة وحستتبه أن يتتورد فتتي حكمتته متتن        بزتبتتاعيولتتد نتتو يلزمتته   

التزم الحكم المطعون فيه هذا الن ر  وإذ. من تقدير  إليهوالعناصر ما يبرر ما انتهى 
من االنتفتاع بعقتارع    المستأنفوقد تمثل الضرر المادي في حرمان ) بأن أورد القو  

وتمثتتل . لتتوك لتته والتتذي أثبتتف اليبيتتر أن الضتترر التتذي لحتتق بالعقتتار كتتان كليتتا     المم
. نتيجة حرمانه من عقتارع   بالمستأنفوالحسرة التي لحقف  األلمالضرر المعنوي في 

وحيث إنه عن تقدير التعويض فزن المحكمة تقدر لجبر الضرر المتادي هتو تعويضته    
قيمة قطعتة األرض تقتدر بمبلت      أنلفنية من لما لاء بتقرير اليبرة ا بقيمة العقار وفقًا

وعن الضترر المعنتوي فتزن المحكمتة تترر أن      . لسعر السوق  ثمانية آالف دينار وفقًا
لعناصر  فزن هذا الذي أوردع الحكم يتضمن بيانًا( المبل  الكافي لجبرع هو ألفي دينار 

 . الضرر بنوعيه وأسس تقديرع على نحو ينأر به عما رماع به الطاعن 
وحيث إنه متى كتان متا تقتدم فتزن الطعتن يكتون غيتر قتائم علتى أستا  متعتين            

 . الرفض 
 فلهذع األسباب

حكمف المحكمة بقبو  الطعن شتكاًل وفتي الموضتوع برفضته وإلتزام الطتاعن       
 . بصفته المصاريف 

 
 

 ر المستشار                       الـمسـتشار                           الـمستـشا        
 

 فـرج أحــمـد معــروف        محـمد عـاشـور سـركـز          أحـمـد بـشيــر مـوســى       
 رئيس الدائرة         

 
 

 الـمستـشار                       الـمستـشار                      مسجـل الـدائـرة        
 

 انـي         أنـس صالـح عـبد الـقادر نعـيمة عـمـر الـبـلعزي          بـشيـر سعـد الــزي
 

 
 
 
 


