دولة ليبيا
المحكمة العليا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة اإلدارية

بجلستهــــــــا الم علـــــــدة ل ــــــــاء ــــــبا يـــــــ ال ــــــا  2ربيــــ ـ ا
الم افق 217117172:مي دية بملر المحكمة العليا بمدي ة طرابلس 1
برئاسة السيـد األستاذ المستشـار :د1ن رالدين لي العكرمي

ــــــر 7341هجريـــــــة

" رئيس الدائرة "

و ض يـة المستشاريـن األستاذيـن :نصرالدين محمد العاقل  ،محم د محمد الصيد الشريف1
وبحض ر المحامي العا ب يابــة ال لـض السيـد األستاذ :د 1مان سعيد المحيشي1
ومسجـل المحكمـة السيــد  :م سى سليمان الجدي 1
أ درت الحكم ا تي
في قضية الطعن اإلداري رقم71/437ق
الملد من:
 -7أمين لج ة إدارة دوق التلا د بصفته
 -2مدير فرع دوق التلا د مصراته بصفته
"ت ب هما  /إدارة اللضايا "
ضـــــــد:
-7رئيس مصلحة التسجيل العلاري االشتراكي والت يق بصفته
-2مدير إدارة التسجيل العلاري االشتراكي والت يق بشعبية سرت بصفته
ــــن الحكـــــم الصـــادر من محكمـــــة استئ ــــاف مصراتـــــــه – دائرة اللضا اإلداري–
بتاريخ  21711412في الد ى اإلدارية رقم 2112/773ف1
بعد اإلط ع لـى األوراق  ،وتـ وة تلريـر التل،ـيس ،وسـماع المرافعـة الشـف ية ورأي نيابـة
ال لض والمداولة1
ال قائـ
أقـا الطا ـان الـد ى رقـم  773لسـ ة  2112أمـا دائـرة اللضـا اإلداري بمحكمـة
استئ اف مصراتة ضد المطع ن ضدهما بصفتيهما قاال بياناء لها:إنهما يملكان قطعة أرض دا ل

1

م،طط سرت مليــــــــدة بالرقم " "4342والكائ ة بسرت المركز المبي ة الحــــدود والمسـاحة
بصــحيفة الــد ى مسجلـــــــــــة باســم ـ دوق التلا ــد "الطــا ن األو " لــدى إدارة التســجيل
العلــاري ســرت م ض ـ ع كراســة التصــديق رقــم " "4721بتــاريخ  21121214وبعــد مــرور
ماني س ات ف جئ الطا ن بصدور اللرار رقم" "7لسـ ة  2112ـن مـدير إدارة التسـجيل
العلاري االشتراكي والت يق بسرت يلضي بتصحيح ال،طأ المادي الذي حصل مـن اإلدارة فـي
الكراســة رقــم " "4721مـ ء بـ س المــادة  22مــن اللــان ن رقــم  72لسـ ة  7211وإ ــادة
تسجيل العلار باسم الدولة الليبية نا يين ليه م،الفة اللان ن و يب إسـا ة اسـتعما السـلطة
 ،ذلك أنه ا تبر التسجيل الذي تم لصالح ـ دوق التلا ـد فـي العلـار م ضـ ع اللـرار الطعـين
وإ ادة تسجيله باسم الدولة الليبية مجرد تصحيح ل،طأ مادي حصل من اإلدارة في حين إنه ال
وج د لهذا ال،طأ وإنما هي ذريعة ات،ذها إللغـا التسـجيل الـذي تحصـن مـن اإللغـا أو الطعـن
فيه بمضي أك ر من مان س ات لى حص له وطلبا قب له شك ء وب قف ت فيذ اللـرار الطعـين
مؤقتاء وتع يضهما  ،والمحكمة قضت بعد ا تصا ها والئياء ب ظر الطعن 1
(وهذا ه الحكم المطع ن فيه)
اإلجرا ات
ـــدر الحكــــم المطعـــ ن فيـــه بتــاريخ  ، 217114127وال ي جـــد بــاألوراق مـــا يفيـــد
إ

نه1

وبتاريخ  217111171قررت إدارة اللضايا الطعن فيه بطريق ال لض لدى قلم كتاب المحكمة
العليا  ،وأود ت مذكرة بأسـباب الطعـن وأ ـرى شـارحة  ،و ـ رة مـن الحكـم المطعـ ن فيـه ،
وبتـــاريخ  217111121أود ـــت أ ـــل ورقـــة إ ــ ن الطعـــن معل ـــة إلـــى المطعــ ن ضـــدهما
بصفتيهما في  ، 217111172وال ي جد باألوراق ما يفيد إيداع المطع ن ضدهما ألي مـذكرة
أو مست د1
أود ت نيابة ال لض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بلب

الطعن شك ء وفي الم ض ع برفضه 1

وبتـاريخ  21741111قـررت دائـرة فحـس الطعـ ن بالمحكمـة إحالـة الطعـن إلـى هــذ
الـدائرة  ،وبالجلسـة المحـددة ل ظـر أ ـرت نيابـة الـ لض لـى رأيهـا وتـم حجـز الطعـن للحكـم
بجلسة  2177172122وبتلك الجلسة تم مد أجل ال طق بالحكم لجلسة الي 1
األسبــاب
حيث إن الطعن است فى أوضا ه اللان نية فه ملب

شك ء1

وحيث ي عى الطا ان لى الحكم المطع ن فيه م،الفة اللان ن وال،طأ في تطبيله وذلك ألنه
قضى بعد ا تصاص اللضا اإلداري ب ظر الطعن في اللرار الصادر ن المطع ن ضد
ال اني تأسيساء لى أن اال تصاص ب ظر م علد لدائرة الطع ن العلارية بمحكمة سرت
االبتدائية طبلاء ألحكا قان ن التسجيل العلاري في حين إن اللرار الطعين ه قرار إداري
إنشائي بم جبه تم نلل ملكية العلار من دوق التلا د إلى الدولة الليبية ولما كانت أم ك
الص دوق مست اة من أم ك الدولة بحكم المادة الحادية شر من اللان ن رقم  77لس ة
 7222بتلرير بعض األحكا ال،ا ة بالملكية العلارية مما ي فى ه العمل المادي وي علد
اال تصاص ب ظر الطعن فيه لللضا اإلداري 1
وحيث إن ال عي في مجمله سديد  ،ذلك أنه من الملرر طبلاء ل س المادة  22من
اللان ن رقم  72لس ة  7211بشأن مصلحة التسجيل العلاري االشتراكي والت يق أن
2

التصحيح الذي يملك إجرائه مدير إدارة التسجيل العلاري أو رئيس المكتب لى السج ت
والدفاتر العلارية ه ما وق فيها من طأ مادي من الم ظف الم،تس وذلك بلرار مسبب
ي،طر به أ حاب الشأن  ،وإن م اط التفرقة بين ال،طأ المادي وال،طأ الم ض ي ه أن
التصحيح إذا ترتب ليه تغيير في ذاتية العلار فه تعديل ج هري م ض ي أما إذا كان
التصحيح ال يشمل س ى حدود العلار اللفظية دون تغيير في ذاتية العلار فإن م ل هذا
التصحيح يعتبر من قبيل التصحيح المادي 1
لما كان ذلك وكان ال ابت من مدونات الحكم المطع ن فيه أن مدير إدارة التسجيل
العلاري االشتراكي والت يق سرت أ در اللرار المطع ن فيه رقم( )7لس ة  2112قضى
بتصحيح ال،طأ المادي الذي وق من الم ظف الم،تس في كراسة التصديق رقم""4721
وفلاء للمادة  22من اللان ن رقم  72لس ة 7211وإ ادة تسجيل العلار باسم الدولة الليبية
وه ال يملك ذلك با تبار طأ م ض ياء وليس مادياء وسبيله ال حيد إلى ذلك ه الطريق
الذي رسمه اللان ن سالف الذكر في المادة  ،71أما وقد أ در قرار بإ ادة تسجيل العلار
محل الطعن باسم الدولة الليبية بدالء من التسجيل السابق الذي كان باسم دوق الضمان دون
أن يطلب ذلك من محكمة الطع ن العلارية الم،تصة فإنه بذلك يك ن قد أجرى تعدي ء ج هرياء
م ض ياء ترتب ليه تغيير في ذاتية العلار مما يجعل قرار مش باء بعيب د اال تصاص
وي علد اال تصاص ب ظر الطعن فيه لللضا اإلداري دون غير وإذ الف الحكم هذا ال ظـر
وقضى بعد ا تصا ه ب ظر الطعن فإنه يك ن م،طئءا في تطبيق اللان ن بما يتعين نلضه 1
فلهذ األسباب
حكمـت المحكمة بلب الطعن شكـ ء وب لض الحكم المطع ن فيه  ،وإ ادة الد ى
إلى محكمة استئ اف مصراته الدائرة اإلدارية ل ظرها مجدداء من هيئة أ رى 1
المستشار
د1ن رالدين لي العكرمي
رئيس الدائرة

المستشار

المستشار
نصرالدين محمد العاقل
ض الدائرة

مسجل المحكمة
م سى سليمان الجدي
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محم د محمد الصيد الشريف
ض الدائرة

