المحكمة العليا
بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الـرابعــة ))
بجـلـسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم األحــد  02جـمـاد اآلخـر  41 83هــ
الـمــوافـــق  0242 . 8. 41م بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلس
بــرئـاسـة المســــتـشار األسـتـــاذ  :أحــمــد بـشـيـر بــن مـوسـى  " .رئـيس الدائـرة "
وعضوية المستشارين األساتــذة  :بـشـيـر سـعـد الــزيـانـي  ،مـصطـفى امحـمـد الـمـحـلـس .
فـتـحي عـبـد الـسـالم سـعــد  ،عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي
وبـحـضـور عـضـو نـيـابة الـنقـض األسـتـاذ  :رمـضان عـطـيـة عـبـد الـعـاطـي .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالـح عـبد الـقـادر .
أصـدرت الحكم اآلتـي
في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم  02 / 422ق
المـقـدم مـن :
4ــ رئيس الحكومة االنتقالية بصفته 0 .ــ رئيس المجلس المحلي بنغازي بصفته .
8ــ وزير اإلسكان والمرافق بصفته  1 .ــ الممثل القانوني لمصلحة األمالك العامة بصفته .
تنوب عنهم إدارة القضايا
ضــد -:
( )...عن نفسه وبصفته وكيالً عن ورثة والدته ()...
يمثله المحامي  /عمران بور ويس
عن الحكم الصادر من محـكمة استئناف بنغازي بـتـاريخ  0242 . 4 .2م فـي االسـتـئـنـاف
رقم  0228 / 228م .
بعددددد اإلطددددالو علددددى األوراق  ،وتددددالوة تقريددددر التل دددديي  ،وسددددماو المرافعددددة الشددددفوية ،
ورأي نيابة النقض  ،وبعد المداولة .
الوقائع
أقددام المطعددون ضددددس عددن نفسـدددـه و بصددفته وكيـددـال عدددن ورثـددـة والددددس الدددعو رقدددم
 0224 / 101أمددددام محكمددددة اددددمات بنغددددازي االبتدائيددددة علددددى الطدددداعنين بصددددفاتهم قددددات
بيانــدددـا لهدددا إنــدددـه وموكليـدددـه يملكدددون أكثدددر مـدددـن  %12مدددن حصدددي مشاعـدددـة فدددي عقـــددـار
( مغددازة مكونددة مددن محلددين بسددوق المددالم سددابقا مسدداحتهما  32متددرا مربعددا ) قامددج جهددة
اإلدارة خدددالت سدددنة  4130بإزالتددده ـدددـ وعقدددارات أخدددر ـدددـ واقعدددة فدددي مسدددار مشدددروو تدددم
بموجبدده تشدددييد سدددوق جديدددد  ،م الفدددة بددذل القدددانون رقدددم  440لسدددنة 4120م  ،ممدددا ألحدددق
بهددم أضددرارا ماديددة ومعنويددة  ،وانتهددى أصددليا إلددى طلددل إلددزام المدددعى علدديهم متضددامنين
أن يددددفعوا لددده وبصدددفته مبلدددي مائدددة ألد د ديندددار تعويضدددا عمدددا لحقددده وموكليددده مدددن أضدددرار
جدددراد هددددم العقدددار  ،واحتياطيدددا بنددددب خبيدددر هندسدددي لتقددددير التعدددويض  ،فقضدددج المحكمدددة
بدددددإلزام المددددددعى علددددديهم متضدددددامنين أن يددددددفعوا للمددددددعي خمسدددددين ألفدددددا تعويضدددددا ادددددامال
الضددددررين  ،وقضددددج محكمددددة اسددددتئناف بنغددددازي فددددي االسددددتئناف المرفددددوو مددددن المحكددددوم
 ،وقضددددج المحكمـددددـ ة العليددددا فددددي الطعددددن المدددددني رقددددم
علدددديهم بت ييددددد الحكددددم المسددددت ن
 20 / 422ق المرفددددوو مددددن جهددددة اإلدارة بددددنقض الحكددددم المطعددددون فيدددده مددددع اإلحالددددة إلددددى
المحكمدددة مصددددرته لل فصدددل مجدددددا فدددي موضدددوعه مدددن هيئدددة أخدددر  ،والتدددي قضدددج ـدددـ بعدددد
تحري االستئناف أمامها ــ بت ييد الحكم المست ن .
( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
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اإلجرادات
صدددددر هددددذا الحكددددم بتدددداريخ  ، 0242 / 4 / 2وأعلددددن بتدددداريخ  0240 / 44 / 44وقددددرر
أحدددد أعضددداد إدارة القضايدددـا الطعدددن فيدددـه بدددالنقض نيابدددة عدددن الطددداعنين بصدددفاتهم لدددد قلدددـم
كتدددددداب المحكمددددددـة العليددددددـا بتددددددـاريخ  0240 / 40 / 2مودعددددداً مددددددذكرة ب سددددددباب الطعددددددن
وأخددددر اددددارحة  ،ثددددم أودو بتدددداريخ  0240 / 40 / 42صددددورة مددددن الحكددددم المطعددددون
فيددده  ،ومدددن الحكدددم االبتددددائي  ،وأصدددل ورقدددة إعدددالن الطعدددن معلندددة إلدددى المطعدددون ضددددس فدددي
اليدددوم السدددابق  ،وبتددداريخ  0248 / 4 / 48أودو محدددامي المطعدددون ضددددس مدددذكرة بدفاعددده
مشددددفوعة بسددددند وكالتدددده عندددده  ،وأودعددددج نيابددددة الددددنقض مددددذكرة انتهددددج فيهددددا إلددددى الددددرأي
بددددددرفض الطعددددددن  ،وقددددددررت دائددددددرة فحددددددي الطعددددددون إحالددددددة الطعددددددن إلددددددى الدددددددائرة
الم تصة  ،وفي الجلسة المحددة لنمرس أصرت النيابة على رأيها .
األسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون  ،فهو مقبوت اكالً .
وحيدددث إن ممدددا ينعدددى بددده الطددداعنون بصدددفاتهم علدددى الحكدددم المطعدددون فيددده  ،م الفدددة القدددانون
وال طدد فدددي تطبيقددده  ،ذلدد أن تقددددير التعدددويض المطالدددل بددده هدددو مدددن اختصدددا اللجدددان
اإلداريددددة المشددددكلة بموجددددل القددددانون رقددددم  440لسددددنة  4120بشدد د ن التطددددوير العمرانددددي ،
والمددددادة ال امسددددة مددددن القددددانون رقددددم  04لسددددنة  4131بشدددد ن األحكددددام ال اصددددة بتقريددددر
المنفعدددة العامدددة والتصدددرف فدددي األراضدددي  ،والقدددرار رقدددم  412لسدددنة  0220بِشد د ن أسدددس
وضدددوابق تقددددير قيمدددة العقدددارات اسدددتنادا للقدددانون رقدددم  1لسدددنة  ، 4123ممدددا كدددان يتعدددين
معدده علددى المطعددون ضدددس اللجددا إلددى تلدد اللجددان  ،ولدديس إلددى القضدداد  ،ولكددل ذلدد يكددون
حكمها معيبا  ،مستوجل النقض .
وحيددددث إن هددددذا النعددددي فددددي وجهدددده المتعلددددق بعدددددم جددددواز التجدددداد المطعددددون ضدددددهم إلددددى
القضدداد ريددر سددديد  ،ذل د إندده ولددئن كددان المشددرو قددد نددي فددي المددادة ال امسددة مددن القددانون
رقددددم  04لسددددنة  4131بشدد د ن األحكددددام ال اصددددة بتقريددددر المنفعددددة العامددددة والتصددددرف فددددي
األراضدددي  ،علدددى أن تقددددير التعدددويض عدددن العقدددارات التدددي تقدددع فدددي مسدددارات مشدددروعات
المنفعدددة العامدددة التدددي يتقدددرر ل زومهدددا لدددذل والدددوارد تحديددددها فدددي المدددادة األولدددى مدددن ذات
القـدددـانون إلدددى اللجدددان المشدددكلة لتقددددير قيمــدددـة العقــدددـارات ال اضدددعة ألحكدددام القدددانون رقـدددـم
 4123 / 1بشدددد ن الملكيدددددة العقاريدددددة  ،إال أنددددده لدددددم يسدددددلل القضـدددددـاد العــدددددـادي واليــدددددـة
الفصــدددـل فدددـي طلدددل التعدددويض عدددـن نـدددـزو ملكيـدددـة تـدددـل العقــدددـارات ـدددـ باعتبدددارس صددداحل
الواليدددة العامدددة للفصدددل فدددي المنازعدددات ـدددـ ومدددن ثدددم تكدددون محكمتدددا الموضدددوو م تصدددتين
بنمددر موضددوو الدددعو  ،بمددا يضددحى معدده هددذا الوجدده مددن النعددي متعددين االلتفددات عندده ،
أمدددا عدددن وجهددده المتعلدددق بتقددددير التعدددويض  ،فهدددو سدددديد ذلد د  ،أن الواقدددع فدددي الددددعو أن
المطعدددون ضددددس عدددن نفسددده وبصدددفته أقامهدددا للمطالبدددة بتعدددويض عدددن عقدددار مورثددده الكدددائن
بسدددوق المدددالم القدددديم ببنغدددازي  ،والدددذي نزعدددج ملكيتددده ـدددـ كغيدددرس مدددن العقدددارات ـدددـ بموجدددل
القدددرار رقدددم  482لسدددنة  4110الصدددادر عدددن بلديدددة بنغدددازي لغدددر هددددمها وإنشددداد سدددوق
عصددددري اسددددتثماري  ،وكانددددج الفقددددرة (أ) مددددن المددددادة الثالثددددة مددددن القددددانون رقددددم  04لسددددنة
 4131بشدد ن األحكددام ال اصدددة بتقريددر المنفعددة العامدددة والتصددرف فددي األراضدددي قددد نصدددج
علدددى أنددده " يدددتم التعدددويض عدددن األراضدددي التدددي تددداوت إلدددى المجتمدددع طبقدددا ألحكدددام القدددوانين
أرقدددددام  440لسدددددنة  4120بشددد د ن تنمددددديم التطدددددوير العمراندددددي  ..ورقدددددم  1لسدددددنة 4123
بتقريدددر بعدددض األحكدددام ال اصدددة بالملكيدددة العقاريدددة أو أي قدددانون خدددر  ،وذلدد وفقدددا ل سدددس
التددي يصدددر بهددا قددرار مددن اللجنددة الشددعبية العامددة  ،بمراعدداة أهميددة هددذس األر مددن حيددث
موقعهدددا  ،ومددددد تمتعهدددا بال دددددمات العامددددة وقربهدددا أو بعدددددها عنهدددا  ،وأوجدددده اسددددتعمالها ،
ويدددتم تقددددير قيمدددة ال تعدددويض عدددن المبددداني والمنشدددلت المقامدددة عليهدددا بتطبيدددق ذات األسدددس
المقددددررة للتعددددويض عددددن العقددددارات ال اضددددعة ألحكددددام القددددانون رقددددم  1لسددددنة ، 4123
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ونصددددج المددددادة ال امسددددة مددددن ذات القددددانون علددددى أن تتددددولى اللجددددان المشددددكلة لتقدددددير قيمددددة
العقدددارات ال اضدددعة ألحكدددام القدددانون رقدددم  4123 / 1بشد د ن الملكيدددة العقاريدددة تقددددير قيمدددة
العقددارات والتعويضددات عددن العقددارات المحددددة بالمددادة األولددى مددن هددذا القددانون  ،فددإن مفدداد
هدددذس النصدددو جميعدددا أنددده كدددان يتعدددين أن يدددتم تقددددير التعدددويض المطالدددل بددده مدددن المطعدددون
ضددددس  -إن كدددان لددده محدددل ـدددـ عدددن طريدددق اللجدددان المشدددكلة لهدددذا الغدددر  ،وإذ خدددال الحكدددم
االبتددددائي ذلد د و قددددر مدددا قضدددى بددده مدددن تعدددويض جزافدددا بقولددده (( وحيدددث إن الثابدددج فدددي
واقعددددة الدددددعو ملكيددددة مددددورن المدددددعين لجددددزد مددددن العقددددار المطالددددل بددددالتعويض عندددده ...
وقدددج االسدددتيالد عليددده مدددن جهدددة اإلدارة  ،ومدددن ثدددم فدددإنهم يسدددتحقون تعويضدددا عدددادال تقددددرس
المحكمدددة بدددالمبلي المبدددين فدددي المنطدددوق  ،وتعتبدددرس كافيدددا لجبدددر أضدددرارهم ))  ،فإنددده يكدددون
م الفدددا للقدددانون  ،وإذ أيددددس الحكدددم المطعدددون فيددده فدددي هدددذا المقدددام  ،وأحدددات علدددى أسدددبابه دون
أن يزيددل مددا اعتددراس مددن عيددل فإندده يكددون ـددـ هددو اآلخددر ـددـ معيبددا بعيبدده  ،بمددا يتعددين معدده
نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .
فلهذس األسباب
حكمددددج المحكمددددة بقبددددوت الطعددددن اددددكال  ،وفددددي الموضددددوو بددددنقض الحكددددم المطعددددون فيدددده ،
وإحالددددة القضددددية إلددددى محكمددددة اسددددتئناف بنغددددازي للفصددددل فيهددددا مجددددددا مددددن هيئددددة أخددددر ،
وإلزام المطعون ضدس عن نفسه وبصفته المصاري .
المستشار

المستشار

أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى
رئيس الدائرة

بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي

المستشار
فـتـحـي عـبـد الـسالم سعـد

المستشار
عبد الحميد علي الزيادي
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المستشار
مصطفى امحمد المحلس
مسجل الدائرة
أنـس صـالـح عـبـد الـقـادر

