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دعوى تعويض عن غصب ملكية
(إجابة  -عدم جدوى قرار النزع)
الرابط إىل احلكم:
https://www.dirbal.ly/17823

[نزع الملكية للمنفعة العامة – اجراءاته – تخلفها كلها او بعضها او حتى احدها – البيان
الوافي بالمشروع وبالعقارات الالزمة له – ماهيته – الغاية منه  -معاصرة التعويض لالستيالء – عدمه -
غصب للملكية – دعوى التعويض عنه – القانون اساسها – عدالة التعويض – مراعاة القيمة الحقيقية
للنقد]
[القاعدة]
[القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض مال ك
العقارات التي يتم االستيالء عليها ،وذلك سواء التزمت جهة االدارة االجراءات التي رسمها قانون نزع
الملكية او التفتت عنها.
صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة َيقصر بمجرده عن ان يرفع َ
صفة الغصب عن فعل
االستيالء .فهذه الصفة ا ٌ
صل ٌ
بسبب قانوني ،وهو في
مالزم الستالب امالك الغير ،وال ينخلع منه اال
ٍ
دعوانا نزع الملكية الغراض المنفعة العامة ووفق االجراءات التي َّ
نص عليها قانون التطوير العمراني
تفصيال .وهي اجراءات عدة ال اجراء واحد .فان ُّاتبعت جميعها ،كان االستيالء ا
ا
نزعا لدواعي المنفعة
ا
العامة تحكمه نصوص هذا القانون .اما اذا لم ت َّت َبع ُّكلها او بعضها او حتى احدها ،كان ا
موجبا
غصبا
لتطبيق االحكام العامة في القانون المدني.
استيالء المدعى عليهما على ارض المدعي يشكل ا
غصبا من وجه كونه جرى بال تعويض .ال َ
وجه
المقرر ا
قانونا والمقتضى ا
بسعة الوقت لدفع التعويض وباحتماله التراخي .ذلك انه من َّ
للتحجج َ
عدالة
حق ال ُّ
يحل المساس به اال بشروط احدها ان يكون َ
َ
الملكية ٌّ
والمستقر عليه ا
تعويض
مقابل
قضاء ان
ٍ
عادل .هذا ا ٌ
ا
صل ٌّ
بداهة اشتراط العدالة في التعويض من جانب ،واستعمال لفظ
عام يفضي اليه
بنص صريح في القانون .فمن ناحية ،تفرض العدالة
"مقابل" من جانب اخر ،فال يجوز الخروج عنه اال ٍ
َّ
َ
ٌ
التواقت بين االستيالء ودفع التعويض؛ اذ المعاصرة جزء من العدل ،وهذا يقتضي اال ي َ
حرم الشخص
في الوقت ذاته من البدلين :ماله الذي انتزع او التعويض المستحق عنه .ومن ناحية ثانية ،فان لفظ
"مقابل" مستلز ٌم ا ا
ٌ
صارف يصرفه عن هذه الداللة .وهذا غير
صالة هو االخر للفورية مادام ال يوجد
موجود .اضف الى ذلك ان الذي يفهم من نصوص قانون التطوير العمراني ا ا
يضا ان المشرع يوجب
َ
التعويض الكامل على وجه السرعة.
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ولئن امكن حسبان تاخير اجرائي معقول في منح التعويض َّ
مبر ارا باعتبارات المصلحة العامة
ٍ
ٍ
ا
ا
َ
َ
عذر سائغ تبديه يحيل
ترجيحها على الخاصة ،اال ان تقاعس الجهة الملزمة به زمنا طويال بال
التي توجب
ٍ
غصبا حتى لو سلمت اجراءاته السابقة باسرها .اضف اليه ان َّعده غصباا
استيالءها على عقار الغير ا
َ
لمجرد اهمال بعض االجراءات الشكلية َليجعل من نعته بالغصب لعدم التعويض مفرو ا
ضا بحكم
االولوية .فال مرية في ان االستحواذ على ملك الغير دون مقابل له َو ا ُّ
شد صور االعتداء على الملكية
وطا اة ،واذن فال اولى ا َّ
لبتة بصفة الغصب منه.
ٌ
سنوات عديدة ،وكان المدعى
لما كان ذلك ،وكان قد مضى على شق الطريق بارض المدعي
ا
عليهما الى اليوم يرفضان تعويضه عن ذلك ،فال َ
جرم ان يكون فعلهما غصبا للملكية من هذه الناحية
ٌ
ا
مقابل عادل ،فكيف به
ايضا ،اذ ما الغصب في معناه الدقيق واظهره اال استحواذ على ملك الغير دون ٍ
اذا حصل دون اي مقابل؟!
عدالته ،وكانت هذه تقتضي ان يكون ا
وحيث انه لما كان الشرط في التعويض َ
مجزائ .وحيث انه
ا
ا
متناسبا مع الضرر ،بحيث يصلح ا
ا
ومتناسبا مع وزن
مواسيا
بديال عنه ،اي
ال يكون كذلك اال اذا كان
الضرر ومالبساته دون اسراف او تقتير .لذلك ،فعدالته توجب ،مع ما تقدم ،اال َ
خذ في الحسبان المنفعةَ
َ
الحقيقية التي ستعود على المتضرر من المبلغ المحكوم به عند القضاء به .وهذه ال ُّ
تتم دون مراعاة
القيمة الفعلية لمبلغ التعويض .لكل ذلك ،وضعت المحكمة في حسبانها عند تقدير التعويض المحكوم
به ما طرا على الدينار الليبي من تغي ٍر في قيمته تغ ُّي ارا يشهد له حقيقة انخفاض قوته الشرائية الفعلية.
انخفاض بلغ في الظهور مر َ
ٌ
تبة المعلوم من الواقع بالضرورة .كما يشهد له انخفاض قيمته الرسمية
وهو
َ
مقابل النقد االجنبي ،والذي كان بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي  1لسنة  2020بشان تعديل سعر
صرف الدينار .ان ُّ
تغير قيمة النقد هو احد المؤثرات على مقدار التعويض عن الضرر ،واذن فعلى القاضي
ليكون تعويضه ا
عادال ان ير َ
اعيه.
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ِ
ِِ
ِ
ص ْحبِ ِه.
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
الس َالم َعلَى َرسوله مَ َّمد النَّ ِِ
ابجللسة املنعقدة علناً بتاريخ 23 :رمضان 1442هـ .املوافق2021-5-5 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ،...
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2015-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
....
المدعى عليه:
 .3وزير اخلزانة بصفته.

 .1رئيس جملس الوزراء بصفته؛
 .2وزير املواصالت بصفته؛

ملخص الدعوى
اختصم املدعي املدعى عليهم بصحيفة أعلنها وفق القانون .شرح الدعوى مبا فحواه أن
اللجنة الشعبية بشعبية النقاط اخلمس أصدرت القر َار  1370/301برفع الصبغة الزراعية عن أرض
ميلكها ،وبنزع ملكيتها لوقوعها يف مسار "الطريق الرابط بني طريق أبوطينة الدائري واجلميل".
ِ
حلساب املساحة
األمر الوالئي  2015/...عن مكمة العجيالت االبتدائية ابنتداب خبي
استصدر َ
املستقطَعة ،وحص ِر األشجار املقتلَعة ،وتقدي ِر قيمة ذلك وفق سعر السوق السائد ،عالوة على تقدير
جراء عدم صرف التعويض له يف حينه .وقد أجنز اخلبي املهمةَ مق ِِدراً األضر َار
قيمة ما فاته من كسب ِ
مببلغ  343147د.ل..
يضيف املدعي أنه يؤسس دعواه على ما تقضي به املادة  814من القانون املدين من عدم
جواز حرمان أحد من ملكه إال يف األحوال اليت يقررها القانون ،وابلطريقة اليت يرمسها ،ومقابل
تعويض عادل .ويؤسسها أيضاً على املادة  19من قانون التطوير العمراين  116لسنة .1972
مادي يرجعه إىل "فقدانه للمساحة املبينة بتقرير اخلربة  ...وإزالة األشجار الواقعة يف
ويقول بضررينِ :
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عما شهده من "اقتالع ألشجاره املثمرة
مسار الطريق"؛
ومعنوي يؤسسه على القلق النفسي الناشئ َّ
ِ
وشق للمزرعة وأتخي يف دفع التعويض".
ِ
وانتهى إىل طلب القضاء له ابآليت:
أوالً :إلزام املدعى عليهم متضامنني بدفع مبلغ التعويض الذي َّ
قدره اخلبي عن األضرار املادية؛
اثنياً :إلزامهم متضامنني بدفع مخسني ألف دينار تعويضاً عن األضرار املعنوية؛
اثلثاً :إلزامهم ابملصاريف واألتعاب ،مع مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال كفالة.
نظر الدعوى جبلسة  .2015-9-29أمامها ،حضر املدعي وماميه األستاذ
بدأت احملكمة َ
ِ
حضرت األستاذة  ...عضو إدارة القضااي .ق ِدم املدعي صورًة رمسيةً لتقرير
 ،...وعن املدعى عليهم
ِ
رض يف  ،2015-6-7وقد
اخلربة املع ِد تنفيذاً لألمر الوالئي املشار إليه .أورد اخلبي أنه عاين األ َ
أثبت التايل:
 األرض مزرعة مساحتها  5هكتارات تقريباً .حدودها :من الشمال... ،؛ من اجلنوب،مروي
مقسمة زراعياً إىل جزئني:
...؛ من الشرق... ،؛ من الغرب .... ،وهي َّ
ِ
بعلي ألشجار الزيتون ،ويظهر عليها اهتمام كبي من صاحبها هبا.
للمزروعات؛ و ِ
شق "الطريق الدائري أبوطينة" املزرعةَ ممتداً على مساحة 3675م .2قيمة هذا اجلزء،
 َّبضرب مساحته يف سعر السوق ( 80د.ل/.م ،)2هي  294ألف دينار؛

فتم اقتالعها .قيمتها 4475
 كانت  14شجرة زيتون وأشجار أخرى يف مسار الطريقَّ ،د.ل ..وأتسيساً على إنتاجها السنوي ،فإن قيمة ضرر عدم االستفادة من مثارها منذ
عام  ،2002اتريخ تنفيذ الطريق 29575 ،د.ل.؛
 تقع يف مسار الطريق أشجار أخرى ،حصرها َّوقدر قيمتَها مببلغ  6100د.ل.؛
كل األضرار هو  334147د.ل..
 -إمجايل مبلغ التعويض عن ِِ

انتهى املدعي إىل طلب حجز الدعوى للحكم ،مق ِِدماً مستنداتِه األخرى ،وهي:
 القرار  301لسنة  2002الصادر عن أمني اللجنة الشعبية لشعبية النقاط اخلمس يف 2002-5-9بشأن رفع الصبغة الزراعية .ينص القرار على أن "ترفع الصبغة الزراعية
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عن العقارات الواقعة مبسار طريق أبوطينة الدائري ابملؤمتر الشعب األساسي اجلميل"،
وعلى تعويض مالكيها وفق التشريعات النافذة؛
 إفادة من املؤسسة العامة لإلسكان واملرافق بشعبية النقاط اخلمس مبلكيته  5هكتاراتمن األرض الزراعية ،مبدينة اجلميل .حدودها مطابقة لتلك املوصوفة بتقرير اخلربة؛
 شهادة رجلني مكتوبة مبلكيته هذه األرض.ردد مضمو َن بعضها مرات .واحملكمة جتملها يف التايل:
دافع مامي خصومه كتابةً بدفوع ِ
 عدم اختصاص احملكمة والئياً بنظر الدعوى ،وانعقاده إىل جلان إدارية خاصة وفق نصاملادة  19من قانون التطوير العمراين  116لسنة 1972؛
وخلوها من "حتديد اجلهة املدعى عليها حتديداً دقيقاً
 بطالن صحيفة الدعوى لغموضها ِاليد على العقار؛
انفياً للجهالة" .كما خلت من اتريخ وضع املدعى عليهم َ
 عدم صفة املدعى عليهم يف الدعوى .فمهمة األول إشرافية ،وال عالقة للثالث ابملوضوع،"األمر الذي نرى معه عدم صفة املدعى عليهما مجيعاً" ،على ح ِِد كلمات الدفاع؛

ِ
العقار ابلسجل العقاري خمالفاً
 عدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان .فلم ِيسجل املدعي َ
املشروط ابملادة  22من قانون التطوير العمراين لصرف التعويض له؛
 تقادم احلق يف رفع الدعوى مبضي ثالث سنوات وفقاً للمادة  175من القانون املدين؛ املبالغة يف مبلغ التعويض املطلوب عن الضررين.انتهى الدفاع إىل طلب احلكم مبقتضى دفوعه ،وعلى سبيل االحتياط ،طلب خفض قيمة
التعويض إن وجدت احملكمة له وجهاً.
طلبت احملكمة هبيئة سابقة إىل اخلبي بياانً أبسس التقدير اليت تبنَّاها يف تقريره ،فأ َّ
عد ملحقاً
أورد فيه أنه استند يف شأن األشجار إىل قراري اللجنة الشعبية العامة 1404/533و.ر،.
ِ
وقت اخلربة أعلى بكثي .وأما األرض ،فقد اعتمد
و ،1428/175مع ِقباً أبن أسعار السوق كانت َ
فيها على متوسط سعر السوق يف املنطقة ،بني  70و 90ديناراً ،عمالً ابملادة  86من الالئحة
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التنفيذية للقانون  2012/59بشأن نظام اإلدارة احمللية اليت تقضي ابعتماد أسعار السوق يف حتديد
مقابل األراضي اخلاصة اليت تؤول إىل الدولة.
ِ
خر أجرى عمليةَ املعاينة
مل تنتبه احملكمة هبيئتها األخية إىل امللحق ،فانتدبت خبياً قضائياً آ َ
يف غياب املدعى عليهم ،فكانت ابطلةً ملخالفتها حلكم املادة  )2(203من قانون املرافعات.
استغنت احملكمة عن مزيد من اخلربة بعدما ابن هلا متام عمل اخلبي األول ،فحجزت الدعوى للحكم
جبلسة اليوم .وهنا قضت ابلوارد ابملنطوق.

األسباب
كل شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا يسهره ومبا يسوءه ليمتحن
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
وصربه .وبعد ،فإن احملكمة ،وقد اجتهدت يف تفحص الدعوى استهدافاً للفصل فيها ابحلق
شكره َ
َ
التوفيق يف فهمها هلا ويف ِ
السداد يف قضائها بشأهنا .وإنه
والعدل ،تسأل هللا تعاىل
اإلملام أبحكامها ،و َ
َ
كل جوانبها.
لقضاء أمضته بعد مساع املرافعة الشفوية ،ومطالعة أوراق الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِِ
وهذه أسبابه فمنطوقه.
كل طرف ماميه،
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن ِِ
وإذن فاحلكم حضوري عمالً ابملادة  92من قانون املرافعات.
تكييف الدعوى من تصريف احملكمة .وحيث إن العربة فيه ،كما تقضي احملكمة
حيث إن
َ
العليا يف الطعن املدين 27/27ق ،ابلسبب املباشر املولِِد هلا ،وحبقيقة العالقة بني طرفيها ،بصرف
عما يستند إليه املدعي يف أتييد طلبه أو النص القانوين الذي يقيمه عليه .وحيث إن الذي
النظر ِ
ودفوع طرفيها واملستندات ،وعلى النحو الذي سيأيت
وقائع الدعوى
َ
استبانته احملكمة من استقرائها َ
ظل على أصله
تسبيبه ابلتفصيل ،أن َّ
شق الطريق أبرض املدعي وإن استند إىل القرار املشار إليهَّ ،
غصباً .وهلذا ،تكيِِف احملكمة الدعوى على أهنا دعوى اسرتداد ملكية مغصوب بطريق التعويض عن
األضرار الناشئة ،وذلك خالفاً ملذهب طرفيها من أهنا دعوى تعويض عن نزع ملكية للمنفعة العامة.
األحكام املقررَة لذلك النوع من الدعاوى.
وإذن ،فإن احملكمة جتري عليها
َ
وحيث إن من دفوع دفاع املدعى عليهم دفوعاً استهاللية ،لذا فاحملكمة تبدأ ابختبارها.
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وحيث إنه عن الدفع ببطالن صحيفة الدعوى ،والذي يكشف فحواه عن ثنائية يف سببه:
التجهيل ابملدعى به؛ والتجهيل ابملدعى عليهم ،فإنه مردود تشهد حالة الصحيفة املبسوطة يف ديباجة

هذا احلكم على بطالنه .فأما رهد التجهيل ابملدعى به ،فراجع إىل أن املقصود به يف نص املادة 88
موضوع الدعوى أو يثي الريبةَ حول طلبات املدعي فيها إىل
من قانون املرافعات ذاك الذي يب ِهم
َ
ح ِد يتعذر معه على احملكمة معرفة حقيقتها وماهيتها .وحيث إن املدعي يطلب يف الصحيفة
ِ
شكل هذا
تعويضاً مدَّداً عما حلقه من أضرار يرجعها إىل االستيالء على جزء من أرضه ،مبيِناً َ
كل ذلك يف مفردات ومجل م ْبينة ظاهرةِ الداللة على املراد منها ،فإنه
االستيالء ،مفصحاً عن ِِ
حصنها من الوصم ابلغموض وبذلك التجهيل .وأما النعي بعدم إيراد "اتريخ
هبذا يكون قد ِ
اليد على العقار" ،فليس ابلشائن؛ إذ ما هذا بالزم للوضوح وال هو
وضع املدعى عليهم َ
ابملشروط ،وإمنا هو أمر منفصل متاماً عن فحوى الدعوى الذي يكفي لسالمة الصحيفة من
انحيته جمرد بيان ما يطلبه املدعي ِ
وسنده الواقعي أو القانوين.
وأ َّما رهد الدفع ابلتجهيل بـ"املدعى عليه" بزعم عدم حتديده "حتديداً دقيقاً انفياً للجهالة"،
ِ
اللبس يف تعريف الشخصية إىل ح ِد يثي الشك
فمبناه أن اخلطأ أو النقص املعيِب هو ما حيدث َ

حوهلا وي ِ
املعن ابلدعوى .وهذا ،وال مراء ،غي متحقق مع بيان
اجلزم هبوية ِِ
عسر على احملكمة َ
ِ
صفات املدعى عليهم بياانً وافياً ال يعوزه مزيد من إيضاح.
مقررة
وحيث إنه عن الدفع بعدم االختصاص الوالئي بدعوى انعقاده للجان إدارية خاصة َّ
بقانون التطوير العمراين ،فرد أيضاً .واحملكمة يف ِ
غن عن سرب غور االفرتاق
يف
ها
نفس
تجد
ل
ه
رد
َ
ِ
َ
ً
شاحة يف أن استدعاءَ أحكام
القضائي بشأن هذه املسألة .ذلك أنه برغم هذا االفرتاق الشديد ،ال م َّ
ذلك القانون للتطبيق مشروط يف املقام األول ابلتزام جهة اإلدارة يف نزعها امللكيةَ ابإلجراءات اليت
نص عليها ،وهي إجراءات عديدة ال إجراء واحد فقط .فإن مل تفعل ،ع َّد استيالؤها ،قوالً واحداً،
غصباً خاضعاً للقواعد العامة يف االختصاص املقررة يف القانون املدين وقانون املرافعات املدنية .وعلى
هذا ،ملا كانت احملكمة قد كيَّفت االستيالءَ على أرض املدعي أبنه غصب ال نزع ملكية للمنفعة
رد ِ
العامة ،فإن املدعي إذ َّ
أرضه بطريق التعويض ،فإنه
وجهه إليها ،مقيماً دعواه هذه ،طالباً َّ
وىل َ
ِ
يكون قد ِواله شطر ِ
املختصة قانوانً ابلفصل فيها.
اجلهة
َ
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وعن الدفع بعدم صفة "املدعى عليهم" ،والذي ِصيغ يف عبارات مربكة ،ففيه تفصيل.
فالظاهر أنه دفع بعدم صفة األول والثالث منهم دون الثاين؛ إذ ال يورد الدافع أسباابً بشأن هذا
األخي السيما أن صفته يف الدعوى ظاهرة حبسبانه مباشر فعل االستيالء ابلنظر إىل ارتباط املشروع
خلف مصدر القرار
بطبيعة وظيفته .أما األول ،فإن صفته يف الدعوى متحققة .وهي تنبع من كونه َ
ابالستيالء على أرض املدعي ،وهو ما يكون معه ذا صفة يف دعوى التعويض عن هذا االستيالء
كائناً من كان املنتفع األول منه .أضف إىل ذلك ،أن صفتَه متحققة استناداً إىل خماصمة مؤسسة
مصدرها يف اختصاصها
تتبعه .ولقد قررت احملكمة العليا أن مسؤولية رائسة الوزراء ،كمتبوع ،جتد
َ
اإلشرايف على مجيع مؤسسات الدولة ،ويف مسؤوليتها التضامنية أمام السلطة التشريعية ،وابلتايل فإهنا
تكون ذات عالقة ابلنزاع وصفة يف الدعوى مادامت قد اختصمت مع مؤسسة تتبعها (الطعنان
املدنيان44/240 :ق؛ 52/260ق).

و َّأما الثالث ،فالدفع بعدم صفته مصيب موجب للحكم بعدم قبول الدعوى ضده .ذلك أنه
كل هيئة ملا أنيط به،
ولئن أملى الصال العام ،الذي يفرض
تقسيم العمل حىت يتفر َ
كل موظف و ه
غ ه
َ

املسؤول عن صرف املبالغ
يع االختصاص بني سلطات الدولة ،وجعل وز َير اخلزانة
َ
على املشرع توز َ
َّ
املمولة من اخلزانة العامة ،إال
املستحقة لتنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد اجلهات العامة َّ
اختصامه يف دعوى سندها سلوك غ ِيه مادامت العالقة التبعيَّة أو اإلشرافية مع
أن هذا مبجرده ال يربر
َ
هذا الغي منعدمة .فهذه العالقة هي أساس سلطة األمر واملراقبة واإلدارة اليت ميارسها املتبوع على
فرتض قانوانً أهنا نشأت بسبب سوء اختيار التابع
اتبعه ،وهي مناط حت همله تبعةَ أعمال التابع واليت ي َ
كل هذا غي متحقق يف حالة وزير املالية ابلنسبة إىل رئيس
أو التقصي يف الرقابة عليه .وال شبهَ يف أن َّ
الوزراء ووزير املواصالت .كما أنه ال وجه الستدعاء املادة  140من قانون املرافعات أساساً حلسبانه
احلكم فيها ال يتوقف على خماصمته.
طرفاً يف الدعوى؛ إذ إن َ

و َّأما الدفع ابلتقادم ،فمرفوض من وجه كون َمصدر احلق يف الدعوى املاثلة هو القانون الذي
مينع االستيالءَ على حق امللكية ال املسؤولية التقصيية .فهذه املادة  814من القانون املدين حتظر
أي أحد من ملكه إال يف األحوال اليت يقررها القانون ،وابلطريقة اليت يرمسها ،ويف مقابل
حرما َن ِِ
تعويض عادل .وهذه القواعد الدستورية طراً يف قوانينها السابقة والدستور احلايل تصون امللكيةَ اخلاصةَ
املساس هبا إال يف حدود القانون (املادة  16من اإلعالن الدستوري) .وهلذا ،وكما تقضي
ومتنع
َ
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احملكمة العليا ،فإن "مصدر التزام اجلهة النازعة للملكية بتعويض أصحاب العقارات هو القانون،
سواء التزمت تلك اجلهة ابإلجر ِ
اءات اليت رمسها القانون أو التفتت عنها" (طعن مدين:
حق املالك يف التعويض
47/319ق؛ 48/66ق) .كما قضت يف الطعن املدين 57/930ق أبن َّ
عن استيالء جهة اإلدارة عن ملكه يقوم على "قاعدة عامة مرهدها املادة  814من القانون املدين اليت
حيرم أحد من ملكه إال يف األحوال اليت ِِ
يقررها القانون وابلطريقة اليت
تنص على أنه" :ال جيوز أن َ
يرمسها ،ويكون ذلك يف مقابل تعويض عادل[ ... .فال] حاجة للبحث يف مدى توافر مسؤوليتها
التقصيية من عدمها؛ ألن هذا االلتز َام مصدره القانون".
وعلى هذا أيضاً استقر قضاء مكمة النقض املصرية كما يبني يف الكثي من أحكامها اليت
املقرر ،يف
منها ذاك الصادر يف الطعن 80/17847ق جبلسة  2018-6-23من أن " َّ
قضاء مكمة النقض ،أن القانو َن وليس العمل غي املشروع هو مصدر التزام اجلهة انزعة امللكية
مالك العقارات اليت يتم االستيالء عليها ،وذلك سواء التزمت اجلهة اإلجر ِ
اءات اليت رمسها
بتعويض ِ
قانون نزع امللكية أو التفتت عنها".
وهلذا ،فإن الدعوى ابلتعويض عن االستيالء عن امللكية تتقادم ،من حيث األصل ،أي من
حيث كون ِ
سندها القانون ،مبضي  15عاماً .وهذه مدة مل ِ
تنقض بدءاً من اتريخ القرار إىل إقامة
هذه الدعوى.
إن القول بغي هذا من سراين التقادم الثالثي على الدعوى املاثلة ،فوق أنه يتعارض مع ذلك
مر وكما سنزيده تفصيالً ،يستتبع نتيجةً شاذة .فمن غي
ومع التكييف القانوين السليم هلا ،كما َّ

خبمس عشرة سنة مىت كان إجراءات االستيالء سليمةً قانوانً ،يف حني تتقادم
املنصف أن تتقادم
َ
ِ
الغصب عن االستيالء املشروع
امتياز
بثالث سنوات فقط إذا كان االستيالء غصباً؟! فالعدالة أتىب َ
مبثل هذا الفارق يف زمن التقادم.

استبعاد تطبيق
وحيث إنه ملا كانت احملكمة قد كيَّفت الدعوى كذلك ،وهو ما استوجب
َ
كل الدفوع املتح ِِدية أبحكام هذا القانون ،ومن ذلك
أحكام قانون التطوير العمراين ،لزم عنه هتافت ِِ
العقار ابلسجل العقاري وفق املشروط ابملادة 22
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل املدعي َ
منه.
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ملا كان ذلك ،فإن احملكمةَ تصي إىل صلب املوضوع ،لتستبني وجهَ استالب املدعى عليهما
لتكشف من بعد عن الضرر الناشئ ،انتهاءً إىل
تربر تكيي َفه ابلغصب،
األول والثاين َ
َ
ملك املدعي ،مث ِِ
تقدير التعويض العادل عنه.
شق
وحيث إنه عن االستيالء على ملكية املدعي ،فمتحقق مبا أثبته اخلبي القضائي من ِِ
احملددة من أرضه واليت أثبت ملكيتَه هلا مبا َّ
"الطريق الدائري أبوطينة" للمساحة َّ
قدمه من اإلفادة
اإلدارية املؤيَّدة ابلشهادة املكتوبة .كما حيمل دفاع ِ
ممثل املدعى عليهما إقراراً ابالستيالء على تلك

املساحة من أرض املدعي؛ إذ إنه ،يف اإلمجال ،ال جيادل يف واقعية ذلك بل ميحور منازعتَه املوضوعيةَ
ِ
ِ
يق تقتطع جزءاً من األرض
حول شروط استحقاق التعويض وسبيله فحسب .وحيث إن تلك الطر َ
ذاهتا ،وهو ذاك الذي متتد الطريق عليه والفضاء الذي يعلوه ،والذي صار ممتنعاً على املدعي
االستفادة منه .كما تنتقص من سلطاته على أجزاء أخرى هي املتامخة للطريق يف نطاق ما ميتنع عليه
األرض ملكيةً مطلقة.
قانوانً استغالله .لذا ،فهذا كلهه يش ِِكل مساساً حبقه يف ملكيته
َ

ِ
وحيث إن املدعى عليه األول هو من أصدر القر َار
ابالستيالء ،والثاين هو من ابشره فعالً
أتسيساً على ارتباط املشروع بطبيعة وظيفته ،فإهنما كليهما يكوانن مسؤولني جتاه املدعي عن األضرار
ِ
تفصل يف تكييف الفعل للزومه
توسال يف ذلك ابلقرار املشار إليه ،فإن احملكمة ِ
الناشئة .وحيث إهنما ِ
يف حتديد األحكام القانونية واجبة التطبيق.
وحيث إنه ابستقراء األحكام العامة يف نزع امللكية للمنفعة العامة ،وما استقر عليه قضاء
احملكمة العليا وقضاء النقض املقارن ،تؤِكِد هذه احملكمة تكيي َفها الستيالء املدعى عليهما على أرض

املدعي أبنه غصب للملكية .وعلى هذا ،فللمالك (املدعي) اخلية بني اسرتدادها عيناً ،أو بطريق
التعويض ،فإن
التعويض يف حالة استحالة التنفيذ العين أو يف حالة تفضيله هذا .وحيث إنه ْيؤثِر
َ
دعواه ،يف حقيقتها ،مطالبة إبلزام الغاصب ابلرد بطريق التعويض النقدي ،والدعوى هبا هي دعوى
اسرتداد ملكية هبذا الطريق.
صح
وال ينال من هذا التكييف صدور قرار رفع الصبغة الزراعية املشار إليه .ذلك أنه ولئن َّ
لنا ،أخذاً بفحواه ،تكييفه على أنه قرار بنزع امللكية للمنفعة العامة ،إال أنه يَقصر عن أن يرفع صفةَ
ِ
الستالب أمالك الغي ،وال ينخلع منه إال
الغصب عن فعل االستيالء .فهذه الصفة أصل مالزم
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ص قانون
بسبب قانوين ،وهو يف دعواان نزع امللكية ألغراض املنفعة العامة ووفق إجراءات جاء ن ه
التطوير العمراين عليها مبيناً .فإذا مل يكن كذلك ،ع َّد مصادرًة وغصباً مظوراً .وقد أدر ِ
كت احملكمة
ْ
حق امللكية ،وإحاطتِه بضماانت موضوعية وإجرائية تكفله ،وذلك
العليا
حرص املشرع على قداسة ِِ
َ
ِ
ِ
املساس به ،وهلذا نراها اثبتةً يف أحكامها على إجياب اتباع ِكِل
شروط جتوي ِز
من تش ِدده يف تقرير
اإلجراءات اليت َّ
حددها هذا القانون ،وعلى ع ِِد النزع املخالف هلا غصباً .وهي تدأب على استعماهلا
لفظ "اإلجراءات" ،بصيغة اجلمع ال املفرد ،أتكيداً على أهنا حزمة وليست إجراءً واحداً .و َّ
حددهتا يف

نص عليها قانون التطوير العمراين "يف
حكمها الصادر يف الطعن املدين 33/29ق يف أهنا تلك اليت َّ
ِ
االستيالء غصباً .ويف الطعن
أي منها استحالةَ
املادة  17واملواد اليت بعدها" ،ورتَّبت على ختلهف ِ
املدين 27/17ق حصرهتا يف أهنا "املنصوص عليها يف املواد  17و 18و "19من قانون التطوير
العمراين ،قاضيةً أبنه "إذا مل تبدأ اجلهة اإلدارية هذه اإلجر ِ
اءات ،واستولت على العقار ،فال جمال
لتطبيق املادة  34من هذا القانون وال للقرار احمل ِِدد لتسعية األراضي" ،واصفةً االستيالءَ يف هذه
ِ
لضمه
احلالة ابلقول إن "قضاء احملكمة العليا قد جرى على أن استيالء جهة اإلدارة على عقار ِ
للمنفعة العامة دون أن تتخ َذ اإلجراءات اليت يوجبها قانون نزع امللكية ال ينقل امللكيةَ ،وإمنا يبقى
يتم اسرتجاعه أو التعويض عنه بقيمته ومبقدار ما أصاب ابقي األرض
العقار على ملك صاحبه حىت َّ
املتخلفة بعد االستيالء من ضرر ".وقد استقر قضاؤها على هذا املذهب كما يظهر من مجلة من
أحكامها يف طعون مدنية منها22/12 :ق؛ 22/118ق؛ 24/29ق؛ 25/102ق؛
26/46ق؛ 44/69ق؛ 46/101ق.

ملا كان ذلك ،فإن الفيصل يف وصف االستيالء على عقار الغي أبنه نزع مشروع أو غصب
هو مبدى اتباعه اإلجر ِ
اءات املقررَة يف املواد املذكورة .فإن اتهبعت مجيعها ،كان االستيالء نزعاً لدواعي
املنفعة العامة حتكمه نصوص قانون التطوير العمراينِ .أما إذا مل تـتـَّبَع كلهها أو بعضها أو حىت أحدها،
كان غصباً موجباً لتطبيق األحكام العامة يف القانون املدين .وهلذا ،فاحملكمة تستعرض ههنا هذه
اإلجر ِ
اءات توطئةً لتكييفها:
 صدور قرار من اجلهة املختصة بنزع امللكية للمنفعة العامة؛ملشروع إسكان أو تطوير عمراين أو صناعة؛
ِ
 -أن يكون النزع تنفيذاً
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 أن يتضمن القرار بياانً َّفق
مدداً ووافياً عن املشروع ذي النفع العام .فإن مل يكن ،وجب أن ير َ
به هذا البيان؛
 أن يتضمن بياانً َّمدداً وافياً عن العقارات الالزمة للمشروع وحدودها ،أو أن يرفق به؛
 أن ينشر القرار والبيان كالمها يف اجلريدة الرمسية؛ إيداع القرا ِر و ِمكتب السجل العقاري؛
البيان كليهما
َ

 تعويض مالك العقار مبا تق ِِدره ،وفق معايي مددة ،جلان َّمشكلة بقرار من وزير اإلسكان؛
َ

 إخطار املالك الظاهر بقرار تقدير التعويض ،ونشره مرتني يف إحدى الصحف ،وتعليقه علىلوحة اإلعالانت ابلبلدية ،ومبقر مركز الشرطة ،ويف مكان ظاهر ابلعقار.
وعلى هذا ،فإن استيالء املدعى عليهما على ملكية أرض املدعي ،وإن استند إىل قرار بنزع
امللكية ،يظل غصباً من عدة أوجه يكفي الواحد منها بذاته لصالحية النعت:
فهو غصب من وجه كون قرار النزع ليس ابلقرار الذي عناه املشرع؛ إذ هذا مقيد جبملة
من الشروط ،وذاك صدر خالياً منها .فمن جهة ،مل يكن البيان الذي تضمنه عن املشروع العام وافياً
مبا ميكن استبانة تفاصيله والتحقق من لزومه للنفع العام والذي يقتضي ،وفقاً للمادة  18من قانون
ِ
شق
التطوير العمراين ،أن يكون من أجل أحد املشاريع املذكورة .أما جمرد بيان أن النز َ
ع من أجل ِِ
النفع العام ،جرايً مع الظاهر ،إال أنه ال يقطع يف
ترجح معه أن
طريق ،فإنه وإن َّ
َ
املشروع يبتغي َ
نص ِِ
املشرع على وجوب البيان
ع بذاته حتمي لتحقيق هذه املنفعة .وما َّ
الداللة على أن هذا النز َ
َّ
عدم تع هسف جهة اإلدارة واجرتائها على االستحواذ على أمالك
احملدد الوايف للمشروع إال ليضمن َ
ِ
الشرط مبدأَ متالزمة املنفعة العامة يف
حاداً هبذا
الغي دون تدليل كاف على ضرورته للمنفعة العامةِ ،
أعمال اإلدارة العامة.

ومن جهة اثنية ،فإن القرار مل يتضمن بياانً م َّدداً وافياً ابلعقارات الالزمة للمشروع وحدودها،
مقتصراً على وصفها ابلواقعة يف مسار الطريق .فهو مل يعلن عن ش ِِقه أرض املدعي ِ
ذاهتا أصالً ،فضالً
َ
موقعه فيها مبا يضمن أن االستيالءَ على املساحة َّ
احملددة مل جي ِر جزافاً بغي
يبني
َ
عن أن ِِ
حدودها و َ
ِ
إلمضاء مصلحة عامة
قاعدة ،بل بعد تدقيق ومتحيص ودراسة جديَّة كشفت عن احلاجة إليها
ِ
موري له جرباً عنه.
تربر التضحيةَ مبلكية املالك وسلبَها منه مع ما يف هذا من مساس ِ
حبق ِ
حقيقية ِِ
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ِ
كل ذلك النقص (النقص يف بيان
يكمل َّ
وحيث إنه ليس يف القرار ما يشي إىل بيان مرفق به ِ
ِ
ِ
ردها له لَمدركة
املشروع وبيان حدود العقار) ،فإنه ال يصلح أساساً لنزِع امللكية املشروع .واحملكمة يف ِ
حملاجة يف هذا املقام ال رد ملشروعيته املفرتضة يف ذاته كقرار إداري .وال خيفى أن
أنه رد جلدواه يف ا ِ
هذين أمران متمايزان متاماً.
عالوة على ذلك ،فإن استيالء املدعى عليهما على أرض املدعي يش ِِكل غصباً من وجه
كونه جرى بال تعويض .فحىت لو سلمنا ،على سبيل االفرتاض الساقط ،أن قر َار النزع مستوف
ِ
االستيالء صفةَ الغصب .فاملاداتن  19و22
ط القانونية مجعاء ،فإن هذا حسبه ال يزيل عن
الشرائ َ

ِ
وإخطاره به،
تقدير تعويض للمالك،
َ
من قانون التطوير العمراين تستلزمان لع ِده نزعاً للمنفعة العامة َ
وخيطر املالك أبن مبلغ
ونشره ابلوسائل والطرق املذكورةَّ .
ومؤدى هذا أن َ
جيري التقدير ،ويعلَ َن عنهَ ،
َ
التعويض متاح للقبض .وحيث إن هذه إجراءات توافق اخلصمان على عدم اتباعها؛ إذ لعدمها
قامت هذه اخلصومة ابتداءً ،فإن االستيالء يكون معيباً يف إجراءاته من هذه الناحية أيضاً.

وال وجه للتحجج بس ِ
املقرر قانوانً
عة الوقت لدفع التعويض وابحتماله الرتاخي .ذلك أنه من َّ
َ
َ
حيل املساس به إال بشروط أحدها أن يكون
واملقتضى عدالةً واملستقر عليه قضاءً أن امللكيةَ حق ال ه
مقابل تعويض عادل (املادة  814من القانون املدين؛ املادة  21من قانون التطوير العمراين؛ الطعن
َ
املدين26/28 :ق؛ 41/207ق) .وحيث إن هذا أصل عام يفضي إليه بداهةً اشرتاط العدالة يف
بنص صريح
التعويض من جانب ،واستعمال لفظ "مقابل" من جانب آخر ،فال جيوز اخلروج عنه إال ِ
اقت بني االستيالء ودفع التعويض .وهلذا استقر
يف القانون .فمن انحية ،فإن العدالةَ تفرض التو َ
القضاء املقارن على أن أنه ال جيوز أن "ينت َقص من ملكية ِ
أحد األفراد أو حقوقه إال إذا عاصر ذلك
َ
العدل
تعويض مكافئ ملا حلقه من خسارة وما فاته من كسب .فاملعاصرة جزء من العدل؛ ألن َ
ِ
ستحق عنه"
يقتضي َّأال حيَرم الشخص يف الوقت ذاته من البدلني :مالِه الذي انتزع أو
التعويض امل ِِ
(نقض مصري 88/16048 :ق جلسة 2020-12-19؛ 89/5860ق ،جلسة -5-19
2020؛ 83/14025ق.)2020-3-9 ،
ومن انحية أخرى ،فإن لفظ "مقابل" مستل ِزم أصالةً هو اآلخر للفورية مادام ال يوجد صارف
يصرفه عن هذه الداللة .وهذا غي موجود يف تلك النصوص.
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أضف إىل ذلك أن الذي يفهم من نصوص قانون التطوير العمراين أيضاً أن املشرع يوجب
التعويض الكامل على وجه السرعة ،وأنه ال يقهر أتخياً يف دفعه إال إذا جاوز مبلغاً مدداً .فإن جاوزه،
َ
ِ
يضح وجوب
أ ِدي بعضه ،ودفع ما تبقى على أقساط سنوية إبضافة نسبة اثبتة (املادة  .)25كما َ
رد العقار املنزوع ،يف حالة عدم تنفيذ
االستعجال يف أداء التعويض من نص املادة  .29فبتعليقه َّ
ِ
رد املالك ما قبضه من تعويض ،يكشف ِِ
املشرع عن ف ِِكه االرتباط بني دفع التعويض
املشروع ،على ِ
أين يف
والبدء يف تنفيذ املشروع ،وهو ما ينبئ عن أن
التعجيل يف التعويض واجب حىت عند التَّ ِِ
َ
يردوا ما صرف إليهم من تعويض" إال دليل على التسليم
التنفيذ .وما استعماله عبارةَ "وبشرط أن ِ
بوجوب التعويض عاجالً ودون انتظار إىل ما بعد تنفيذ املشروع .إذ لو مل يكن األمر كذلك ،جلاءت
العبارة يف صيغة تقليل ال حتقيق ،كأن يقول" :وبشرط أن يردوا ما قد يكونوا قبضوه من تعويض".

مربراً ابعتبارات
ائي معقول يف منح التعويض َّ
وعلى ذلك ،فإنه ولئن أمكن حسبان أتخي إجر ِ
ترجيحها على اخلاصة ،وداعياً أيضاً للمجادلة يف اختصاص القضاء
املصلحة العامة اليت توجب
َ
ابلفصل يف التعويض دون اللجان املذكورة يف القانون ،إال أن تقاعس ِ
اجلهة امللزمة به زمناً طويالً بال
َ
عذر سائغ تبديه حييل استيالءَها على عقار الغي غصباً حىت لو سلِمت إجراءاته السابقة أبسرها .مث
إن َّ
عده غصباً جملرد إمهال بعض اإلجراءات الشكلية لَيجعل من نعته ابلغصب لعدم التعويض
مفروضاً حبكم األولوية .فال مرية يف أن االستحواذ على ملك الغي دون مقابل هلو أش هد صور
االعتداء على امللكية وطأةً ،وإذن فال أوىل ألبتَّة بصفة الغصب منه.

ِ
سند لتح ِد ب ِ
االستعجال يف التعويض على تق هدم املالك بطلب به .فباستنطاق
توقف
وال َ
نصوص قانون التطوير العمراين من املادة  19إىل  29يتجلِى أن املبادرة يف هذا تكون من جهة
اإلدارة ال ممن استَلبْته ملكيتَه .فقد ارأتى املشرع أن العدالةَ تقتضي أَّال ي ِثقل عليه مبزيد على ما القى
ِ
وجوب َسبقه ابملطالبة
أي إشارة إىل
من حرمانه من ملكيته عنوًة .وهلذا ،مل تتضمن النصوص َّ
ابلتعويض ،بل إن نصها على "استحقاق املالك التعويض" ،و"التزام جلان التعويض بتقديره"،
و"وجوب إخطار املالك بقيمته" ،و"منحه احلق يف االعرتاض" ،لواضح يف الداللة على وجوب
جعل مبلغه مهيَّأً للقبض .وال جند إلزاماً
مسارعة جهة اإلدارة إبجراءات التعويض إىل مداها الذي هو ْ
رد العقار لعدم تنفيذ املشروع ،أو يف
على املالك بتق هدمه بطلب إال يف حالة واحدة هي عند إيثاره َّ
الظاهر الذي يؤيده سياق النصوص وقواعد العدالة
حالة اعرتاضه على تقدير التعويض .وعليه ،فإن
َ
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زعت هلا اإلدارة عقاراً ،أن ت ِِ
فرج عن
املشرع يل ِزم اجلهةَ املنتفعة ،وقد نَ َ
وال يوجد ملا خيالفه سند هو أن ِ
مالكه ابلعوض دون أتخي وال توقهف على طلب منه.
شق الطريق أبرض املدعي سنوات عديدة ،وكان املدعى
ملا كان ذلك ،وكان قد مضى على ِِ
جرم أن يكون فعلهما غصباً للملكية من هذه
عليهما إىل اليوم يرفضان تعويضه عن ذلك ،فال َ
الناحية أيضاً ،إذ ما الغصب يف معناه ِ
الدقيق وأظه ِره إال استحواذ على ملك الغي دون مقابل عادل،
أي مقابل؟!
فكيف به إذا حصل دون ِِ

ملا كانت احملكمة قد انتهت إىل ثبوت استيالء املدعى عليهما على أرض املدعي املوصوفة،
ترد إليه ما سلب.
وكان قد ثبت أن هذا االستيالءَ يش ِِكل غصباً للملكية ،صار حقاً له عليها أن َّ
املادي مبا ع َلم من جتريده من
آثر التعويض عما حلق من ضرر .وحيث إن هذا اثبت بنوعه ِِ
وحيث إنه َ
ملكيته أجزاءَ من أرضه وما عليها من زراعة ،وبنوعه املعنوي مبا رتبه السلب من مساس بعاطفته ،كل
ذلك على النحو الذي سيأيت نبؤه حاالً .لذلك ،فإن احملكمة تؤتيه سؤلَه ابلتعويض ،متكمةً يف
تقديره إىل القواعد العامة يف القانون املدين (املواد 173 :و 224و )225اليت متنحها من سلطة
واسعة ال حيدهها فيها إال أن يكون مكافئاً للخسارة الالحقة والكسب الفائت.
وحيث إنه عن تقدير التعويض عن الضرر املادي ،فإنه ملا كان هذا النوع من الضرر هو ما
املقصود به يف اجلانب املايل
ميس مبصلحة مشروعة للمضرور يف شخصه أو يف ماله .وحيث إن
ه
َ
اخلسارة املالية الالحقة ابملدعي وما فاته من كسب مما هو نتيجة طبيعية للغصب ،لذا فاحملكمة تق ِِدر
التعويض عنه ابملبلغ الوارد ابملنطوق ،مستهديةً ابلعناصر اليت أوردها اخلبي :مساحة األرض املستوىل
َ

عليها واألشجار املقتلعة ومثارها الفائتة ،وأبساس حسابه قيمةَ الضرر الناشئ عن ذلك .وذلك على
املتصورة ،ومن ختلهف تقديره عما صارت إليه األمثان من
كل عناصر الضرر
َّ
الرغم من عدم مشوله َّ
حيال رضا املدعي ابلتقرير
االرتفاع الشديد يف السنوات الالحقة إلجراء اخلربة .فال متلك احملكمة َ
حبالته إال أن تتقيِد حبدود طلبه ،وهي ،يف الوقت نفسه ،ليست بغافلة عما يكون قد طرأ على أرض
خصمه من مبلغ التعويض .إال أنه ملا كان
شق الطريق مما يوجب
املدعي الباقية من حتسني بسبب ِِ
َ
غي مفرتض ،ومل يشر إليه اخلبي ،كما مل َّ
يتحد به دفاع املدعى عليهما ،فإن احملكمة مل
هذا التحسني َ
تراعه.
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وحيث إنه عن تقدير التعويض عن الضرر يف الشق األديب ،فأساسه أن هذا النوع من الضرر،
وفق مدلول ما استقر عليه قضاء احملكمة العليا ،هو املصاب يف الشعور أو العاطفة أو الكرامة أو
احد يف قيم معنوية مهمة يف حياته .وهو من اخلفااي غ ِي
الشرف أو ما شابه ذلك مما يصيب الو َ
املدركة ابلظاهر ،حبيث َّ
املدعي لقبول طلبِه
يتعذر ملسه والوقوف عليه وحتديد عناصره .وعليه ،يكفي
َ
تصور ترتبه عن فعل املدعى عليه ،ومعقولية مقدار املبل ِغ املر ِاد جرباً له أو ختفيفاً
َ
التعويض عنه معقولية ِ
منه .واحملكمة تق ِِدر مخسني ألف دينار تعويضاً جمزائً يف التهوين منه ،مسرتفد ًة ما تصورته من مصاب
توجعه أو خي ِِففه ،إىل
أي تعويض يطفئ أوار ِ
املدعي يف نفسه ،من يوم االستحواذ على ملكه دون ِِ
يوم الفصل يف هذه الدعوى ،وما أملَّ به يف شعوره وعاطفته من حزن ال شك أنه ظل يتفاقم أثناء هذا
الغاصب إدارة عامة ،أحد أجسام الدولة اليت يرى فيها الفرد
الكرب أن
الزمن الطويل .وما يزيد
َ
َ
احلق ومل
ظ له من اعتداء الغي .فإذا مل تضمن له ذلك ،بل كانت هي من سلبه هذا َّ
اعي حل ِِقه احلاف َ
الر َ
ترتضه بعوض ،كان هذا ِخذالانً منها مفقداً للثقة ،موجعاً للقلب.
َّ
وحيث إنه ملا كان الشرط يف التعويض عدالتَه ،وكانت هذه تقتضي أن يكون جمزائً .وحيث

إنه ال يكون كذلك إال إذا كان متناسباً مع الضرر ،حبيث يصلح بديالً عنه ،أي مواسياً ومتناسباً مع
وزن الضرر ومالبساته دون إسراف أو تقتي .لذلك ،فعدالته توجب ،مع ما تقدم ،األخ َذ يف احلسبان
املنفعةَ احلقيقيةَ اليت ستعود على املتضرر من املبلغ احملكوم به عند القضاء به .وهذه ال تت هم دون مراعاة
لكل ذلك ،وضعت احملكمة يف حسباهنا عند تقدير التعويض احملكوم
القيمة الفعلية ملبلغ التعويضِِ .
تغياً يشهد له حقيقة اخنفاض قوته الشرائية الفعلية.
تغي يف قيمته ه
به ما طرأ على الدينار الليب من ِ
وهو اخنفاض بلغ يف الظهور مرتبةَ املعلوم من الواقع ابلضرورة .كما يشهد له اخنفاض قيمته الرمسية
مقابل النقد األجنب ،والذي كان مبوجب قرار مصرف ليبيا املركزي  1لسنة  2020بشأن تعديل
َ
سعر صرف الدينار .وكما تقول مكمة النقض املصرية يف مجلة من أحكامها كذينك الصادرين يف
الطعنني 89/5860ق ،جلسة 2020-5-19؛ و88/16048ق ،جلسة ،2020-12-19
تغي قيمة النقد هو أحد ِِ
املؤثرات على مقدار التعويض عن الضرر ،وإذن فعلى القاضي ليكون
فإن ه
تعويضه عادالً أن يراعيَه.

وحيث إنه عن طلب مشول احلكم ابلنفاذ املعجل ،وبال كفالة ،فاحملكمة ترفضه لعدم حتقق
أي من حالته الواردة يف املادة  380من قانون املرافعات.
ِ
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وحيث إنه عن املصاريف ،فيتحملها خاسر الدعوى ،املدعى عليهما ،استناداً إىل نصي املادتني
 281و 282من قانون املرافعات.

الحكم
حكمت احملكمة حضورايً:
أوالً :بعدم قبول الدعوى ضد املدعى عليه الثالث؛
اثنياً :إبلزام املدعى عليهما األول والثاين متضامنني أبن يدفعا للمدعي ثالمثئة وأربعة وثالثني ألفاً ومئة
وسبعة وأربعني ديناراً ( 334147د.ل ).تعويضاً عن األضرار املادية ،ومخسني ألف دينار
( 50000د.ل ).تعويضاً عن األضرار املعنوية؛
اثلثاً :إبلزام املدعى عليهما األول والثاين ابملصاريف ،وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

[انتهى منطوق

الحكم]

القاضي

الكاتب
أ
ُاودعت السباب في2021-6-3 :م
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