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The protection of public funds in the Libyan legal system 

Abstract 

This study aims to highlight the legal system of public funds that is 

mentioned by provisions of Libyan law through two axes, the first axis 

is related to the legislative system of how to use public fund; the 

second axis is concerned of constitutional, civil and criminal 

protection of this fund. In this study, we tried to highlight the 

importance of protecting public funds as it is specially concern the 

Libyan legislation in every stage of development of the Libyan state, 

this concern represented in rules and provisions that are drafted to 

protect the allocation rule of the public interest, thus, protection of 

such funds is a protection of the economic activity of the state. 

What reflects the importance of legal protection of the public funds in 

the Libyan legislation is those constitutional provisions stipulated in 

this regard, this gives us the idea that the Libyan legislation has raised 

the level of public fund protection to the level of constitutional 

provision, while all divisions of the high court (Administrational, civil 

and criminal) has acknowledged that the legal protection system 

which is mentioned in Article 87 of the civil law and revised by law 
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number 138 of 1970 which states that no disposal, seizure or 

possession is valid by obsolescence but only applicable with public 

funds. 

Key Words: disposal, seizure, obsolescence, use public fund, 

criminal. 

 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني؛ أما بعد:

 حتديد موضوع الدراسة: -1

لقد تبين املشرع اللييب منذ أمد طويل النظرية التقليدية للمال العام، فقد تطورت إىل احلد الذي   
ِارتقى هبا إىل مستوى النص الدستوري مما جعل من موضوع محايته مبدًأ دستورايً؛ وهنا تظهر 

البحث يف مدى ما منحه هذا املشرع من وسائل أو أساليب لإلدارة إللزامية محايته،  مشكلة
 وأيضا ابملقابل ما صاغه من قيود على هذه اإلدارة حىت يستمر هذا املال يف إداء وظيفته.

بناًء على هذا األساس خص املشرع اللييب املال العام حبماية قانونية متميزة حتت نظام قانوين 
                                                                            بع  جوانبه م  ما هو معرو  يف القانو  املقار  االتشري  املصري؛                                                              يتوافق يف

  استعماله استعمااًل عامًا أو اما تتفاوت أساليب احلمايه القانونية بصدده حبسب ما إذا اا
استعمااًل خاصاً، ابإلضافة إىل ما يضعه املشرع اللييب يف هذا السياق من قواعد دستورية ومدنية 

 وجنائية صيانة وحفظاً للمال العام من العبث واالستهتار بقواعد التصر  فيه. 

 أمهية موضوع الدراسة:  -2

ام ال تقتصر على النصوص التشريعية وما ترتبه من قيود احلماية القانونية اليت حياط هبا املال الع
وعقوابت يف شأ  املساس هبذا ااملال؛ بل تتعداها إىل بيا  تنظيم ايفية استعماله؛ مما يدل على 
أ  احلماية القانونية هلذا املال هي مسألة شائكة إىل حد ما؛ يوليها الفقه القانوين عناية ابرية ملا 

 شاط اإلدارة، وابلتايل على استقرار الدولة. هلا من أثر على سري ن
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ولعل ذلك هو ما دفعين إىل دراسة هذا املوضوع نظرًا ألمهيته العلمية والعملية ولقلة املراج  
واألحباث القانونية بصدده يف القانو  اللييب رغم دقته وحساسيته لتعلقه ابلصاحل العام، وِلما طرأ 

ري على درجة محاية املال العام، وحفظه من العبث والضياع. يف بالدان من ظرو  أثرت إىل حد اب
ابإلضافة إىل سبب آخر يتمثل فيما يشهده التشري  اللييب يف شأ  هذا املال من تطورات حديثة؛ 
جتعلنا نتمىن أ  تكو  دراستنا للحماية القانونية لألموال العامة من العمق حبيث متس التغريات اليت 

  سواء اا  الدستوري أو العادي  التفطن إليها. أنمل من املشرع اللييب

 منهجية البحث: -3

إ  دراسة األموال العامة موضوع يتميز بطابعه العملي فمن خالل هذه الدراسة ميكننا التعر  
على موقف القضاء اللييب يف شأ  تفسري النصوص القانونية الصادرة بصددها، وإ  اا  القاضي 

إال أنه اثريًا ما يفصل يف منازعات تثور بسبب أموال الدولة اخلاصة  املدين غري خمتص مبنازعاهتا؛
فيتعرض ملعيار حتديد املال العام ليميزه عن املال اخلاص حىت يقضى ابختصاصه ويف سبيل ذلك 
تعرض يف العديد من أحكامه لقواعد املال العام؛ لذا يبدو املنهج الوصفي فضال عن املنهج 

 ملناقشة هذا املوضوع.   التحليلي ذا أمهية ابلغة

 خطة البحث: -4

تتقرر محاية األموال العامة يف أحكام التشري  اللييب يف إجتاهني أحدمها: يف ايفية تنظيم إستعماله، 
واثنيهما يتمثل يف احلماية القانونية له من جهة املشرع الدستوري والعادي) القانو  املدين واذلك 

وفق خطة  -بعد هذه املقدمة -مي للدراسة مناقشة ال ذلك اجلنائي(، وهبذا يقتضي املنهج  العل
 البحث التالية:

 املبحث األول: التنظيم القانوين الستعمال املال العام
 املطلب األول: استعمال املال العام استعمااًل عاماً.
 املطلب الثاين: استعمال املال العام استعمااًل خاصاً.

 لمال العام.املبحث الثاين: احلماية القانونية ل
 املطلب األول: احلماية الدستورية للمال العام.
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 املطلب الثاين: احلماية القانونية للمال العام يف التشري  العادي.
 اخلامتة: تتضمن خالصة نتائج البحت ومقرتحاته.

 املبحث األول

 التنظيم القانوين الستعمال املال العام

مسمى األموال العامة وأخرى خاصة، وقد استقر مفهوم متتلك الدولة أموااًل عقارية ومنقولة حتت 
على أ  املال ) ال يعترب من األموال العامة إال إذا اا  مملوااً  (1)املال العام يف أحكام التشري  اللييب

للدولة ولألشخاص االعتبارية العامة وخمصصًا ملنفعة عامة ابلفعل أو مبقتضى قانو  أو مرسوم( 
(؛ أما املال اخلاص هو ما متتلكه الدولة من أموال  1975.6.22ق،20/ 88)طعن مدين رقم 

ملكية خاصة وتقوم ابستغالهلا لغرض احلصول على موارد مالية، وختض  للقواعد القانونية املقررة 
يف القانو  اخلاص اليت حتكم أموال األفراد؛ اتلك املتمثلة يف ممتلكات الدولة غري املعدة 

وعات التجارية اليت تديرها الدولة أبسلوب القانو  العام واذلك ما متتلكه لالستعمال العام ااملشر 
 (.181، ص1999من أراضي زراعية أو عقارات.)بربويت، 

اما قد حرص املشرع اللييب على حتديد املعيار الواجب التطبيق لتمييز املال العام عن املال 
مدين(؛ ويتأيد ذلك حبكم  87)ماخلاص، ويتمثل هذا املعيار يف التخصيص للمنفعة العامة 

)غري منشور( أب   1/1/2001ق الصادر بتاريخ 43/ 105احملكمة العليا )الدائرة اإلدارية( رقم 
)املشرع جعل التخصيص للمنفعة العامة معيارًا للتمييز بني األموال العامة واألموال اخلاصة ورتب 

 على ال منهما أحكاماً خاصة..(.

لك دو  أ  يذار أمثلة ملا يعد من قبيل األموال العامة، اما يالحظ أنه مل وقد إاتفى )املشرع( بذ
يبني أيضًا مااملقصود ابملنفعة العامة اليت يتحدد هبا هذا املال؛ غري أ  القضاء والفقه اللييب إهتدى  
اٌل منهما يف تفسريه لفكرة املنفعة العامة إىل أ  هذا التخصيص يتحقق من خالل عنصرين مها: 

 (. 506، ص2010أ  يكو  خلدمة اجلمهور، أو يكو  خلدمة مرفق عام.)احلراري،  إما

على ضوء ما تقدم ميكن القول أب  املال العام يف القانو  اللييب اليعترب عامًا إال بتوافر شرطني 
 األول منهما؛ أ  يكو  مملوااً للدولة، أما الثاين أ  يكو  خمصصاً ملنفعة عامة. 
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رج استعمال املال العام عن قاعدة التخصيص للمنفعة العامة أاًي اا  ايفية وبذلك جيب أال خي
استعماله سواء ما استعمله عامة اجلمهور مباشرة االشوارع وامليادين العامة، أو ما ينتف  به عن 
طريق املرفق العام؛ فيما خيصصه لتقدمي خدمة عامة تستهد  إشباع احلاجات العامة لألفراد، 

املباين احلكومية، وإ  اا  هذا األخري ال يثري الكثري من املشاال القانونية ابعتبار ومن أمتلثها 
اِنتفاع األفراد ابخلدمات اليت يؤديها املرفق العام حتكمها شروط وضوابط تنظيمية تضعها إدارة 

 املرفق. 

سب ما إذا  يف حني ِاستعمال املال العام خلدمة اجلمهور حتكمه قواعد وضوابط قانونية ختتلف حب
اا  هذا االستعمال استعمااًل عامًا أو استعمااًل خاصاً، وبذلك تتباين القواعد القانونية يف شأ  
أنواع استعمال املال العام؛ وهذا ماسيتم تفصيله يف مطلبني؛األول منهما يبني االستعمال العام 

 هلذا املال. للمال العام أما املطلب الثاين نفصل من خالله قواعد االستعمال اخلاص

 :املطلب األول

 استعمال املال العام استعمااًل عامًا:

يعد املال عامًا يف حالة ختصيصه لكي يستعمله عامة اجلمهور استعمااًل مجاعيًا أو مشرتاًا حبيث 
يكو  مباحًا للجمي ، وهو ما يعين أ  األفراد يستعملو  املال العام استعمااًل متشاهبًا مبا يتالءم 

املنفعة العامة اليت خيدمها هذا املال؛ اما يف الشخص الذي يستعمل أحد الشواطئ يف م  فكرة 
 االصطيا  أو أحد الشوارع للمرور فهذا اليعين أ  استعماله هلا حيرم غريه من استعماهلا.

واملالحظ يف هذا الصدد أ  استعمال املال العام هبذه الصورة هو مظهر من مظاهر ممارسة األفراد 
واحلرايت العامة اليت تكفلها الدساتري؛ فحق التنقل هو استعمال الشوارع وحرية التجارة  للحقوق

 هو استعمال البحر واملمرات املائية يف نقل البضاعة وهكذا.

يقرر أ  )رعاية  2011من األعال  الدستوري 11ولعل ذلك ماجعل املشرع الدستوري بنص م
مواطن(، واملستفاد من هذا النص أمرين؛ األول  حرمة األموال العامة واخلاصة واجب على ال

منهما يقرر صفة العمومية للمال العام؛ فهذا املال ملك للمجتم ، واالنتفاع به حق مشاع 
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للجمي  مبا يتفق واهلد  الذي خصص من أجله. أما األمر الثاين يظهر يف القيد الذي وضعه 
 املال العام إال وفقاً للقوانني واللوائح. هذا النص على سلطات الدولة؛ أب  ال ُيسمح ابستخدام

( أب  هناك شبه إمجاع على أ  األمالك العامة هي 128، ص1992ويؤاد الفقه)احلمدي،
املخصصة لالستعمال العام الفعلي، ومن هذه األموال البحار واألهنار أل  استعماهلا مباح للجمي  

الدولة من قيود بغرض تنظيم استعماهلا،  للسباحة أوالشرب والفالحة والصيد عدا ما ترده عليها
واذلك الطرقات واملنتزهات اليت ميكن للجمهور استعماهلا ابلتنقل أو الدخول فيها شرط التقيد مبا 
تضعه الدولة يف شأهنا من قيود حفاظًا على األمن ومحايًة للمصلحة العامة، وهكذا فإ  

مة يستخدمها اجلمهور ابلفعل لكوهنا معدة االستعمال الفعلي ما هو إال أ  أمالك الدولة العا
للعامة، وابلتايل التوقف عن إستعماهلا )أمالك الدولة العامة( اأ  ُتسد هناية الطريق حبيث ال 
ميكن للناس املرور منه أو حتول املدرسة إىل غر  للسكن؛ يعين أ  هذا املال فقد عموميته؛ 

 إلنتهاء ختصيصه للمنفعة العامة ابلفعل.

يل استعمال املال العام خلدمة اجلمهور مباشرة أيخذ أشكااًل متعددة هتد  إىل االنتفاع به؛ وابلتا
مثل دخول األفراد إىل مكوانت املال العام والتجول فيها أو التوقف ألهدا  خمتلفة ااستخدام 

 الطرقات العامة، أو االنتفاع الطبيعي ابملال العام مثل االنتفاع ابلثروة البحرية.

 كم هذا النوع من االستعمال للمال العام عدة ضوابط تتمثل يف:لذا حي

 :حرية استعمال املال العام 

حرية استعمال اافة األفراد للمال العام تفسرها قيود تنظم هذا االستعمال لكي يستمت  به 
اجلمي ؛ إذ غالبًا ما تعكس صفة العمومية يف هذا املال ممارسة األفراد للحرايت العامة؛ حيث 

نظم هذا االستعمال بوظيفة الضبط اإلداري وفقًا للقوانني واللوائح الصادرة ابخلصوص مما يعد ي
قيداً على استعمال املال العام؛ غري أنه يشرتط إال تصل هذه القيود إىل من  االستعمال الياً، ومن 

ت العامة خبصوص املرور على الطرقا 1984لسنة  11أمثلة تلك القيود؛ ما ورد يف القانو  رقم 
على الطرق  -اليت جتر ابليد أو احليواانت -منه أب  )ال جيوز تسيري العرابت  53بنص املادة 

العامة إذا اا  يف ترايبها أو محولتها ما يسبب ضررًا لسطح الطريق أو عرقلة املرور أو خطرًا على 
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لسنة  3املياه رقم  املارة(. واذلك ما ورد يف الالئحة التنفيذية لقانو  تنظيم استغالل مصادر
)البند األول من املادة الثانية(؛ أبنه لكل شخص احلق يف استعمال املياه ابلشرب وسقي  1982

حيواانته من الينابي  واألودية على أال يسبب ضررًا هلذه املياه أو ملصادرها أو لألراضي املقامة 
 عليها أو اجملاورة هلا. 

 :املساواة يف استعمال املال العام 

أب  الليبيني متساوو   2011رت املادة السادسة من األعال  الدستوري الصادر يف أغسطسقر 
بدو  متييز يف التمت  بكافة حقوقهم وحتمل التزاماهتم، وقضاؤان اإلداري أيضًا مستقر على ذلك؛ 
فمن تطبيقاته يف هذا الشأ  ما قضت به حمكمة استئنا  بنغازي يف الدعوى اإلدارية رقم 

) حكم غري منشور( أب  )مبدأ املساواة أمام القانو  فيما 10/12/1998تاريخ ق ب89/25
 خيوله من مزااي وما يفرضه من أعباء من أهم األسس اليت تقوم عليها الدولة احلديثة(.

غري أنه ال يؤخذ هذا املبدأ على إطالقه، لكونه ال يعين أنه جيوز لكل فرد بدو  قيٍد أو شرط أ  
ال العام أو ابخلدمات اليت يؤديها املرفق العام؛ ألنه ال ميكن إعمال املساواة بني يطلب انتفاعه ابمل

املنتفعني إال إذا اانوا يف نفس املرااز القانونية، وابلتايل فإ  قاعدة املساواة يف استعمال املال العام 
ذا املال ابختال  ال تصبح حقًا للمنتف  إال بتوافر شروطها، لذلك جيوز املغايرة بني املنتفعني هب

ظروفهم، مثل اشرتاط رخصة لقيادة السيارات، أو ختصيص يوم لإلانث ويوم للذاور يف بع  
األماان العامة، أو ختصيص حدائق أو شواطئ لألطفال والنساء دو  غريهم، فهذا التمييز ال خيل 

 وحة للجمي .مببدأ املساواة خاصة إذا اانت هناك بدائل من احلدائق والشواطئ العامة املفت

 :جمانية املال العام 

األصل أ  يكو  االنتفاع ابملال العام جماانً، ولكن نظرًا للتطورات االقتصادية املتالحقة قد تسعى 
اإلدارة إىل االستفادة مادايً من استعمال املال العام، لذلك خرج املشرع اللييب عن مبدأ جمانية املال 

 5يف نص املادة الثامنة من قانو  محاية املراعي والغاابت رقم  العام ابستثناءات عديدة منها؛ ماورد
أبنه جيوز استغالل الغاابت العامة م  دف  الرسوم املطلوبة للرتخيص ابستغالل هذه  1982لسنة 

الغاابت، غري أنه يف الغالب التكو  اافة الرسوم اليت تفرض على استعمال املال العام دائمة؛ إمنا 
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، 1992يفاء ما مت إنفاقه على ذلك اجلزء من األمالك العامة )احلمدي،قد يستهد  هبا است
 (.128ص

وجتدر اإلشارة إىل أ  مبدأ جمانية استعمال املال العام أصبح ضيقًا للغاية نظرًا لكثرة االستثناءات 
الواردة عليه، واليت متنح احلق للجهة اإلدارية بفرض رسوم على العديد من صور استعمال األفراد 

 لمال العام. ل

 :املطلب الثاين

 استعمال املال العام استعمااًل خاصًا:

املرفق العام حيتاج للمال العام لكي يتمكن من حتقيق أهدافه، لذا يقرر الفقه أ  للمرفق العام 
عالقة وثيقة هبذا املال، فهو ال مشروع جيعل من املال العام وعاًء خلدماته املنتظمة اليت يؤديها 

(،  وهذه املرافق رغم عموميتها إال أنه ال 145ض  لنظام املرافق العامة )عثما ، ص لألفراد وخي
ميكن االنتفاع هبا إال وفق قوانني ولوائح تنظيمية تضعها اإلدارة، ومن تطبيقات حمكمتنا العليا 

يناير  2ق الصادر بتاريخ  13/8الليبية )الدائرة اإلدارية( هبذا الشأ  قضاؤها يف الطعن رقم 
( أب  )األسواق تعترب من املرافق العامة 23، ص1: السنة 3)جملة احملكمة العليا، العدد 1965

للبلدية، وهي هبذا الوصف خاضعة للتنظيم الذي جتريه البلدية مادام هذا التنظيم يرمي إىل 
 املصلحة العامة واختصاص البلدية يف هذه احلالة مطلق ما مل يوجه إىل تصرفها عيب االحنرا (.

وعلى هذا األساس ميكن متييز املرافق العامة إىل نوعني؛ مرافق عامة حيظر على األفراد االنتفاع هبا 
واستعماهلا ااملرافق العسكرية واألمنية؛ إذ قد تكو  مقتضيات األمن العام ال تسمح لألفراد بذلك 

 ق العام أو امليناءاالستعمال، ومرافق أخرى يستعملها األفراد استعمااًل عاماً ااستغالل الطري

بناًء على ما تقدم فإ  األموال املخصصة خلدمة املرافق العامة حتكمها قواعد قانونية خاصة من 
حيث انتفاع األفراد هبا؛ ابعتبار أ  املشرع اللييب مينح احلق لكل مرفق بوض  الشروط واإلجراءات 

تباين ايفية استعمال هذه املرافق   اليت من خالهلا تتحدد ايفية االنتفاع هبا من قبل األفراد، وت
اتلك املعروفة ابملرافق السيادية، ومن أمتلثها الدفاع واألمن اليت يقتصر دخوهلا على العاملني هبا 
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ملا هلا من حساسية؛ يف حني أ  املرافق الوزارية ودور احملاام املختلفة الميكن لغري املستفيدين من 
 خدماهتا حق االنتفاع هبا.      

ص من ال ذلك أب  القواعد اليت حتكم هذا النوع من االستعمال للمال العام ختتلف عن وخنل
تلك القواعد املعروفة عند استعماله استعمااًل عاماً؛ ابعتبار أ  األهدا  اليت خصصت للمال 
العام يف حالة استعماله استعمااًل خاصًا تتغاير وفقًا للغرض املخصص ألجله هذا املال، فبينما 

  االستعمال العام حلرية املمارسة فإ  االستعمال اخلاص للمال العام مقيد برتخيص مسبق خيض
لسنة  2؛ داللة ذلك تتضح فيما ورد بنص املادة الثانية من القانو  رقم  (1)من إدارة املال العام

املناجم من  اخلاص ابملناجم واحملاجر الذي اعترب املواد املعدنية واملواد احلجرية املوجودة يف 1971
أموال الدولة وقضى يف خصوصها أبنه ال جيوز ألحد أ  يبحث أو يكشف عن هذه املواد أو 

 يستخرجها أو حيصل عليها أو يستثمرها إال برتخيص أو عقد وفق هذا القانو .     

 اذلك ال جمال لقاعديت املساواة واجملانية املقررتني لالستعمال العام، ذلك أ  االستعمال اخلاص  
 مييز املستفيد من املال العام عن غريه من املستعملني له؛ ابعتبار أ  ممارسته تتم مقابل مبلغ مادي.

اما أ  العالقة بني املستعمل للمال العام استعمااًل خاصًا واإلدارة يشوهبا عدم االستقرار إذا ما 
نفردة وقتما تشاء، وليس أخذان يف احلسبا  حق اإلدارة يف إهناء الرتخيص أو التعاقد إبرادهتا امل

أمام املستفيد إال اإلذعا  للقرار اإلداري دو  تعوي  أحياان؛ وهذا ما نتبينه صراحة يف نص املادة 
من قانو  املناجم واحملاجر اليت تقرر أب  تؤول إىل الدولة ملكية ما أقامه املستفيد من أعمال  47

 األموال العامة. ألغراض أستثمار املال العام دو  مقابل وتعترب من 

وبذلك صاغ املشرع اللييب صور هذا االستعمال اخلاص للمال العام يف عدة تشريعات نتبني منها 
أ  االستعمال اخلاص لألموال العامة إما أ  يكو  مبوجب ترخيص أو مبوجب عقد يربم بني 

 اإلدارة واملنتف ، وذلك على البيا  التايل:

                                                            
بشاأ   2001لسانة  3أ  ختطايط املاد  والقارى  )امللغاي ابلقاانو  رقام بشام 1969( لسانة 5نص القاانو  رقام ) اا  قد  (1)

( منه على أنه "الجيوز التعدي علاى املنااف  الايت تنشائها أو تاديرها البلدياة وال جياوز اساتغالهلا 26التخطيط العمراين ( ابملادة )
 أو االنتفاع هبا إال وفقاً للشروط واإلجراءات اليت تضعها البلدية". 
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 جب ترخيص:االستعمال اخلاص للمال العام مبو  (1)

مُينح األفراد ترخيص لشغل املال العام إما بشكل دائم أو بشكل مؤقت، ويطلب الرتخيص من 
إدارة هذا املال اليت هي وحدها من يقدر اخلطورة اليت تق  على املال العام مبا يطرأ عليه من 

عدة قواعد  تغريات  انتيجة هلذا االستخدام اخلاص، وبذلك حيكم الرتخيص ابستعمال املال العام
 تتمثل يف:

لإلدارة سلطة تقديرية يف شأ  منح الرتخيص من عدمه وفقًا ملا تقدره من أسباب تتعلق  أواًل:
 ابملصلحة العامة.

متلك اإلدارة احلق يف إلغاء الرتخيص دو  االلتزام مبوعد حمدد العتبارات تكو  يف تقديرها  اثنياً/
املرخص له شروط االنتفاع ابلرتخيص يف استعمال  ترج  للمصلحة العامة، أو يف حالة ما خالف

املال العام؛وليس للمرخص له احلق يف املطالبة ابلتعوي  عن ما أصابه من ضرر من جراء هذا 
 اإللغاء.

يعترب املرخص له يف استعمال املال العام يف مراز تنظيمي حتكمه القوانني واللوائح، إذ أ   اثلثاً/
اري له ما للحقوق العينية من امتيازات على الغري يف حني أ  حقه يف الرتخيص حق عيين إد

(، ومن أمثلة 306احلقوق اإلدارية تتالشى أمام سلطة اإلدارة ومتطلبات نشاطها )جرانة، ص
ذلك ما تصدره اإلدارة من قرارات ابستثمار احلدائق العامة والشواطئ واملقاهي واملطاعم واألراضي 

 املخططات العامة اليت تعود ملكيتها لألمالك العامة.  الفضاء الواقعة داخل وخارج 

الرتخيص ينتهي إما هناية طبيعية إبنتهاء مدته؛ إال إذا قام صاحب الشأ  بتجديده، وإما  رابعًا/
أ  تقوم اإلدارة إبلغائه ملخالفة املرخص له شروط الرتخيص أو حسب ما يرتائ هلا وفقاً ملقتضيات 

( أو بوفاة املرخص له؛ مما يعين أ  الرتخيص يف 512، ص2004ا ، املصلحة العامة) حممد عثم
استعمال املال العام ذو طاب  شخصي ال يستفيد منه إال الذي منح له؛ وابلتايل ال جيوز للمرخص 
له التنازل عنه للغري إال مبوافقة جهة اإلدارة املختصة ابصداره؛ اما أنه اليورث هذا الرتخيص 

شرع اللييب هذه الصورة من االستخدام اخلاص منها؛ ما جاء بنص املادة لعائلته، وقد نظم امل
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السابعة عشر من قانو  املرور على الطرق العامة )السابق اإلشارة إليه( أبنه )جيوز التنازل عن 
 من هذا القانو  عند نقل ملكية املرابة اآللية(. 3الرتخيص املنصوص عليه يف م

ليبية )الدائرة اإلدارية( اليت توضح قواعد الرتخيص ابستعمال املال ومن تطبيقات احملكمة العليا ال
)جملة احملكمة العليا، 13/2/1975ق الصادر بتاريخ 3/12العام قضاؤها يف الطعن رقم 

( مبا يعكس احلرية الواسعة لإلدارة يف هذا الشأ  عندما قالت أبنه: 57، ص11:السنة 2العدد
إلغاء الرتخيص املمنوح للطاعن بعد أ  ثبت هلا تنازله عنه )مىت اانت البلدية قد أقدمت على 

وخمالفته لشروطه وتعهده إبزالة أسباب املخالفة وم  ذلك ظل يف خمالفته وتنازله عن الرتخيص 
لغريه، فإ  قرارها اإلداري بسحب الرتخيص يكو  قد ااتملت أراانه القانونية وقام على سبب 

طاعن لشروط الرتخيص وألحكام الئحة السوق واا  مستهدفاً مشروع يربر إصداره وهو خمالفة ال
 مصلحة عامة وهي تنظيم االنتفاع ابملال العام على الوجه الذي يتفق وأهدا  التشري (. 

 االستعمال اخلاص للمال العام الذي يتسم ابلطابع التعاقدي: (2)

ص االعتباري العام م  وتتم هذه الصورة عن طريق ما يعر  ابلتعاقد، فالعقود اليت يربمها الشخ
الغري اأصل عام هي عقود إدارية تتميز عن العقود املدنية بطابٍ  خاص سواء من حيث شروط 

 إبرامها أو من حيث تنفيذها وفقاً ملا تنص عليه الئحة العقود اإلدارية.

نوين واحد وابلتايل نتبني من أحكام القانو  اللييب أ  العقود اليت تربمها اإلدارة ال ختض  لنظام قا
لكوهنا على نوعني؛ األول يتمثل يف عقود إدارة حتكمها قواعد القانو  اخلاص، أما النوع الثاين 

 فهو عقود إدارية ختض  لقواعد القانو  العام. 

وابلرغم من اختال  النظام القانوين لكل منهما عن اآلخر إال أ  املشرع اللييب عهد إىل احملاام 
يف املنازعات الناشئة عن اافة العقود اإلدارية إال ما استثين بنص  املدنية االختصاص ابلفصل

بشأ  تنظيم  1971لسنة  88خاص. وورد هذا االستثناء يف نص املادة الرابعة من القانو  
القضاء اإلداري، ومبقتضاه عهد املشرع اللييب إىل دوائر القضاء اإلداري االختصاص ابلفصل 

 (.281لتزام واألشغال العامة والتوريد(.)احلراري، صيف)املنازعات اخلاصة بعقود اال
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وقد فسرت حمكمتنا العليا هذا النص على أنه مل ينزع اختصاص احملاام املدنية ابلفصل يف 
املنازعات الناشئة عن هذه العقود الثالثة؛ إمنا جعل االختصاص يف شأهنا مشرتك بني القضاء 

اهتا يف هذا الصدد قضاؤها يف الطعن املدين رقم املدين ودوائر القضاء اإلداري، ومن تطبيق
( 95، ص26: السنة2-1)جملة احملكمة العليا، العدد1988. 6.6ق، الصادر بتاريخ 45/33

أب  )القضاء املدين هو صاحب الوالية العامة يف الفصل يف املنازعات بني املتخاصمني وال تنحسر 
يف شأ  القضاء اإلداري يف  71لسنة  88انو  عنه هذه الوالية إال بنص صريح يف القانو ، والق

املادة الرابعة منه " تفصل دائرة القضاء اإلداري يف املنازعات اخلاصة بعقود  االلتزام واألشغال 
العامة والتوريد"  فإ  مفاد هذا النص أنه مل ينزع اختصاص القضاء املدين، وإمنا أشرك دائرة 

 2اء املدين، وقد جاء هذا النص على خال  نص املادة القضاء اإلداري يف الفصل فيها م  القض
اليت حصرت اختصاص دائرة القضاء اإلداري دو  غريها يف املسائل  71لسنة  88من القانو  

املبينة يف هذه املادة اما أ  عقد التوريد الذي خيتص ابلفصل فيه القضاء اإلداري هو العقد الذي 
تعلقا مبرفق عام وحمتواي على شروط استثنائية وغري ملزمة يكو  أحد طرفيه شخصًا معنواي عاما وم

يف العقود اخلاصة، ومتضمنا ملا يفيد أ  نية اإلدارة قد اجتهت يف ابرامه إىل األخذ أبسلوب 
القانو  العام، وإذ فقد أحد هذه اخلصائص ال يكو  عقد توريد إداري وخيرج النزاع بشأنه عن 

 اختصاص القضاء اإلداري(.  

يعر  التعاقد ابالنتفاع ابملال العام انتفاعاً عاماً من قبيل العقود اإلدارية، ومن صوره عقود  وبذلك
استغالل املطاعم واملقاهي يف الفنادق واألماان الرتفيهية والسياحية وخدمات املطارات والطائرات، 

ستحدثة، ومبا تراه يتفق ولإلدارة املتعاقدة حق تعديل العقد إبرادهتا املنفردة مبا يوااب التطورات امل
م  املصلحة العامة على أ  تلتزم ابلتعوي  عن ما يتسبب فيه هذا التعديل من أضرر مادية )أبو 

(، وال ميكن أ  يكو  هذا النوع من االستعمال للمال العام حىت يف حالة التعاقد 207ليفة، ص
 ام العام. بشأنه م  الغري مبنأى عن حق السلطة اإلدارية يف شأ  محاية النظ

املنتف ؛ فهو  غري أنه ال جدال فيما مينحه التعاقد بني املنتف  ابملال العام واإلدارة من حقوق هلذا
يهد  إىل حتقيق مصلحة مادية من وراء عقد االستعمال؛ لذا يتوجب على اإلدارة أال حتول بينه 
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افسة لألغراض امللتزم هبا وبني هذا اهلد ؛ بل عليها أ  متتن  عن إبرام أي عقود جديدة تكو  من
 (.703املنتف  يف عقده وإال جاز له املطالبة بفسخ العقد )عبد احلميد، ص

وجتدر اإلشارة إىل أ  االستعمال التعاقدي للمال العام قد ينتهي هناية طبيعية إبنقضاء مدة العقد 
إذا ما أرأتت  م  األخذ يف االعتبار أ  املنتف  ال يستطي  إجبار اإلدارة على جتديد العقد

ألسباب تتعلق مبقتضيات املصلحة العامة عدم جتديده، وأيضاً قد ينتهي هناية غري طبيعية اما هو 
احلال عند إخالل املنتف  بشروط التعاقد ابعتباره من احلاالت اليت تبيح لإلدارة فسخ العقد، ويف 

حالة وفاة هذا األخري، أو يف حالة ال األحوال ينتهي التعاقد بني اإلدارة واملنتف  ابملال العام يف 
 خروج املال حمل التعاقد من دائرة التخصيص للمنفعة العامة.    

 املبحث الثاين

 احلماية القانونية للمال العام

ختصيص املال للمنفعة العامة هو الضرورة اليت يتطلب من املشرع اللييب محايتها من أي اعتداء 
قيق األهدا  املرجوة من هذا التخصيص؛ لذلك تتعدد مادي أو قانوين من شأنه أ  يعيق حت

صور احلماية القانونية للمال العام على حنو أشد وأارب من تلك احلماية املقررة لألموال اخلاصة يف 
 أحكام القانو  اللييب.

وقد ارتقى املشرع اللييب هبذه احلماية إىل مستوى النص الدستوري بعد أ  اانت حمصورة يف 
دين وقانو  العقوابت ابإلضافة إىل جمموعة أخرى من التشريعات املتفرقة؛ وسنتناول القانو  امل

ابلتفصيل أوجه احلماية القانونية لألموال العامة على مطلبني األول منهما يناقش احلماية الدستورية 
املعروفة  أما املطلب الثاين فيتعرض ابلتفصيل إىل احلماية القانونية هلذا املال يف التشري  العادي

 ابحلماية املدنية وأخرى ابحلماية اجلنائية، وذلك على النحو التايل:
  املطلب األول

 احلماية الدستورية للمال العام:
يف  حظيااات األماااوال العاماااة وحاااىت اخلاصاااة يف ليبياااا حبماياااة دساااتورية هاماااة أساااوة مباااا هاااو معااارو 

ماااا تقااره ماان قواعااد خاصااة بتنظاايم هاااذه الدساااتري املعاصاارة مبينااة إهتمامهااا ابلتنظاايم االقتصااادي في
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األماااوال؛ فقاااد جعااال املشااارع الدساااتوري يف ليبياااا محاياااة األماااوال العاماااة واجباااة علاااى عااااتق األفاااراد 
 ابإلضافة إىل أهنا التزام تتحمله الدولة بكافة مؤسساهتا.

اقبة على وعلى هذا فإننا نتبني األسس الدستورية حلماية املال العام يف نصوص دساتري ليبيا املتع
م 1951أاتوبر  7من الدستور امللكي الصادر بتاريخ  166النحو التايل؛ ما نصت عليه املادة 

أب  )مهمة ديوا  احملاسبة الرقابة على حساابت احلكومة، ويقدم إىل جملس األمة تقريرا بنتيجة 
اختصاصاته هذه املراقبة(، وإ  اا  هذا النص قد ترك للمشرع العادي حتديد تشكيلة الديوا  و 

وإجراءاته يف شأ  هذه الرقابة. وأيضًا ما نصت عليه املادة الثامنة من األعال  الدستوري الصادر 
أب )امللكية العامة للشعب أساس تطويراجملتم  وتنميته(، واذلك ما جاء بنص  1969يف ديسمرب

حرمة األموال  على أ  )رعاية 2011املادة احلادية عشر من األعال  الدستوري الصادر يف سنة 
من  28العامة واخلاصة واجب على ال مواطن(. ومن هذه األسس الدستورية أيضاً ماقررته املادة 

هذا األعال  أب  )يُنشائ اجمللس الوطين االنتقايل املؤقت ديواانً للُمحااسباة( ليس خمتصاً فقط بتاوىل 
املنقولة اليت متلكها الدولة بل تشمل الرقابة املالياة على إيرادات ومصروفات ال األموال الثابتة و 

حافظاة عليها
ُ
 رقابته أيضاً ُحسن استعمال هذه األماوال وامل

ومن خالل عرضنا للنصوص السابقة نالحظ الفرق بني هذه التشريعات الدستورية وما  حتتويه من 
مبينًا دوره ضماانت يف شأ  محاية املال العام؛ فالدستور امللكي نص على  دسرتة ديوا  احملاسبة 

الكبري يف محاية أموال الدولة،أما األعال  الدستوري النافذ فقد أتثر  ابلصياغات السائدة من قبله 
عندما استعمل عبارة واجب على ال مواطن؛ وهو بذلك جعل رعاية األموال العامة واخلاصة 

 للدولة إلتزام يق  على عاتق اجلمي  أفراداً ومجاعات يف مؤسسات.     

ا  حيمد للمشرع الدستوري إجتاهه هذا يف شأ  محاية وصيانة املال العام؛ إال أنه يؤخذ عليه وإ  ا
عدم إشارته ألساليب محاية هذا املال من قبل الدولة واألفراد من جهة أخرى، ولعل له العذر يف 
ه ذلك نظرا لشمولية النصوص الدستورية وما تتضمنه من قواعد وأحكام تتصف ابلعمومية تنأى ب

عن التفاصيل. مما جعل لنصوص القانو  اإلداري والقانو  املدين والقانو  اجلنائي دور فعال يف 
محاية األموال العامة، وما يستتبعها ابلضرورة من محاية للمنفعة العامة اليت خصصت هلا هذه 

 األموال. 
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وابط اليت خيصص لذلك على املشرع الدستوري اللييب أ  ينه  حبماية دستورية أاثر فاعلية للض
هبا املال العام للمنفعة العامة؛ إذ أنمل من هذا املشرع  يف  الدستور  الدائم املزم  صياغته أ  يفرد 
هلا ابابً مستقاًل حبيث تتوافر به الضماانت الكافية حلماية قاعدة التخصيص للمنفعة العامة من أي 

طل حتقيق األهدا  املرجوة منها. اما تصر  يف إطارها يشكل إعتداًء ماداًي أو قانونيًا قد يع
نتطل  أيضًا إىل أ  تتضمن نصوص هذا الدستور فصاًل خاصا يتعلق ابلتنظيم األقتصادي 

 واألجتماعي للدولة مبيناً من خالله أهدا  األموال العامة وأنواعها وسبل محايتها.

مر؛ فقد ورد أب  مشروع وعلى ما يبدو أ  املشرع الدستوري يف ليبيا حياول التفطن إىل هذا األ
)أبو محرة،  حسب ما نشره على موق  ابإلنرتنت أحد أعضاء جلنة صياغة الدستور-الدستور 

7/7/2016، http://www.libya-al-mostakbal.org/95/1857 محاية/-
 (2)تضمن نصوصاً  -2014( اليت بدأت عملها عام htmlالدستور.-مشروع-يف-العام-املال

ملال العام من عدة وجوه؛ اتلك اليت وض  فيها بع  االختصاصات للهيئات تكفل إدارة ومحاية ا
 اليت تتطلبها الرقابة املباشرة على املال العام يف قوالب دستورية.

                                                            
شروع الدستور جبملة من القواعد يبتغي هبا محاية املال العام منها؛ نص على عدة أجهزة رقابية: اديوا  احملاسبة يف جاء م (2)

فقااد عهااد إليااه ابلرقابااة الشاااملة علااى أمااوال الدولااة، وعلااى اجلهااات الاايت تساااهم الدولااة يف أمواهلااا الياااً أو جزئياااً  169املااادة 
علاااى هيئاااة الشااافافية ومكافحاااة الفسااااد وهيئاااة الرقاباااة  174نو ؛ اماااا نصااات املاااادة ،وأماااوال أي جهاااات أخااارى حياااددها القاااا
 اإلدارية وحتدد إختصاصاهتما بقانو .  

علاى: وجاوب صاو  املاال العاام. وعادم جاواز احلجاز علياه وحظار االعتاداء علياه. وعادم ساقوط جارائم  25اما نصت املاادة 
ا   حق الدولاة السارتداده واقتضااء التعاوي  عان اتالفاه او االضارار باه. أماا املال العام ابلتقادم وعدم جواز العفو عنها. وضم

فقد نصت أبناه يتوجاب علاى سالطات الدولاة مكافحاة الفسااد اإلداري واملاايل اماا نصات علاى األبعااد مان مراااز  28املادة 
علاى وجاوب األخاذ ابملعاايري  17املسؤولية يف شأ  ال من حيكم عليه جبناية أو جنحة تتعلق ابلفساد، يف حني نصات املاادة 

جاواز ممارساة حاق التعباري والنشار ملاا يف ذلاك مان مساامهة ابارية يف  55الدولية يف جمال مكافحة الفساد، وتضمن ناص املاادة 
 محاية املال العام

إيارادات الدولااة فقاد اساتلزمت خضاوع املالياة العاماة ملبااادئ الشافافية وذلاك أب  تاؤول إىل اخلزاناة العاماة اافاة  175أماا املاادة 
على ضرورة اسرتداد األموال العامة مباا يف ذلاك العقاارات  200وال جيوز التخصيص منها إال بناًء على قانو  . ونصت املادة 

 والغاابت العامة اليت اانت حمال للتصرفات املخالفة للقانو  ومصادرة األموال النامجة عنها.   
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ودو  الدخول يف اجلدل الدائر حول هذه النصوص اليت التزال مسودة غري معلوم مصريها على 
ة احلماية الدستورية للمال العام ابعتبارها مصدراً املدى املنظور؛ فإننا نشيد يف هذا الصدد أبمهي

لرفاهية الشعب، وقوة الدولة االقتصادية واالجتماعية، ومدى أتثري فاعلية هذه احلماية على تعزيز 
مبدأ سري املرافق العامة ابنتظام واطراد الذي نتأمل من املشرع الدستوري يف ليبيا إستهدا  هذا 

ية لغرض تطوير ما تقدمه مرافقنا العامة من خدمات، واذلك أنمل املبدأ بوض  الضماانت الكاف
من شعبنا أ  حيرص على حنو مستمر ابملطالبة إلجياد نصوص دستورية تكفل محاية وصيانة أموال 
الدولة سواء اانت عامة أو خاصة حتت مسمى واحد أال وهو "أموال الدولة" إعمااًل لنص املادة 

 . 2011ستوري الصادر يف سنة احلادية عشر من األعال  الد

 املطلب الثاين

 احلماية القانونية للمال العام يف التشريع العادي: 

تظهر صور هذه احلماية يف القانو  املدين، وأخرى يف القانو  اجلنائي فضاًل عن جمموعة من 
ى النصوص املتفرقة يف عدة قوانني أخرى جرمت األعتداء على املال العام، وبيا  ال ذلك عل

 النحو التايل: 

 أواًل/ احلماية املدنية للمال العام:

األموال العامة هي أموال خمصصة للنف  العام إما الستعمال اجلمهور مباشرة أو خلدمة مرفق عام؛ 
وبذلك فإ  هذه األموال هلا غاية غري تلك اليت حتكم األموال اخلاصة؛ األمر الذي جعلها ختض  

حيمى ويصو  امللكية الفردية يف القانو  املدين، وتتقرر قواعد  لنظام قانوين يغاير ذلك الذي
 القانو  املدين اليت حتكم محاية األموال العامة فيما يلي:

 عدم جواز التصرف يف األموال العامة: (1)

تقررت هذه القاعدة ملصلحة اإلدارة اأحد ضماانت محاية املال العام حىت يستطي  االستمرار يف 
 87هنا تشكل قيداً على سلطة الدولة يف شأ  هذا املال، فقد جاء بنص املادة أداء وظيفته؛ ولو أ

على أ  العقارات واملنقوالت  1970لسنة  138من القانو  املدين اللييب املعدلة ابلقانو  رقم 
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من ذات النص يقضي أبهنا أموال ال  2هي األموال العامة املخصصة للمنفعةالعامة، أما البند 
 يها .جيوز التصر  ف

واملستفاد من مضمو  هذا النص أ  املشرع اللييب يقرر عدم جواز التصر  يف املال العام سواء  
اا  عقارًا أو منقواًل، ويرج  أساس هذه القاعدة إىل ضرورة محاية التخصيص للمنفعة العامة؛ 

املال؛ أي أ  مبعىن أهنا قاعدة تدور وجودا وعدما م  فكرة التخصيص للمنفعة العامة املقررة هلذا 
، 1999التصر  يف املال العام قاعدة تبقى م  وجود التخصيص وتزول بزواله )شيحا، 

(؛ مما جيعلنا نستنتج أ  هذه القاعدة تتصف ابلدوام واالستمرار طاملا فكرة التخصيص 376ص
 للمنفعة العامة قائمة، واليؤثر فيها األخذ مببدأ قابلية املرفق العام للتطور.

يف نص هذه املادة حظرًا مطلقًا بعدم جواز التصر  يف املال العام ما بقي هذا املال  واحلظر جاء
خمصصا للمنفعة العامة؛ وابلتايل يق  أي تصر  من التصرفات املدنية اليت تقوم هبا اإلدارة يف حق 

املال ال املال العام يف دائرة التصرفات الباطلة بطالاًن مطلقاً؛ إذ ال ميكن هلا أ  تتصر  يف هذا 
ابلبي  وال ابجملا  ااهلبة مثاًل، ويتأيد ذلك مبا قضت به احملكمة العليا الليبية)الدائرة املدنية( يف 

يف شأ  أموال غرفة التجارة والزراعة  2/7/2007ق، الصادر بتاريخ 576/49الطعن رقم 
عامة بل نص على والصناعة أب  القانو  مل ينص على ما يفيد أب  هذه األموال خمصصة للمنفعة ال

حق هذه الغرفة ) يف بي  ممتلكاهتا ورهنها وقبول التربعات واهلبات واإلعاانت وهو ما ينفي وصف 
من القانو  املدين...()جملة  87/2املال العام على أمواهلا لتعارضه م  ما يقضي به نص املادة 

التخصيص للمنفعة (؛ غري أنه إذا ما زال شرط 97،ص40: السنة3،4احملكمة العليا، العدد 
العامة رُف  هذا احلظر عن املال العام وصار قاباًل للتصر  فيه واحلجز عليه ومتلكه ابلتقادم)مدين، 

 (.  341ص

وألهنا قاعدة تقررت ملصلحة اإلدارة اما أسلفنا؛ فإنه الميكن هلذه اإلدارة التصر  يف املال العام 
مل يفقد هذا املال صفة العمومية، وهلذا  حتت أي ظر  من الظرو  أو حال من األحوال طاملا

متنح هذه القاعدة لإلدارة احلق يف اسرتداد املال العام وقتما تشاء إذا ما اا  تصرفها يف شأنه قد 
 شابه خطأ.
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ومن أمثلة ذلك ما قامت به اإلدارة من اسرتداد ملال عام بسبب خطأ قد شاب تصرفاهتا إعمااًل 
من  4ييب قد نص عليها، واليت نذار منها؛ ما ورد بنص املادة لنصوص قانونية اا  املشرع الل

بشأ  أحكام خاصة ابألراضي اململواة للدولة أب  للجهة  1970لسنة  63القانو  رقم 
االعتبارية العامة املختصة احلق يف إلغاء أي تسجيل عقاري سابق قامت به بشأ  أرض متلكها 

 قوية جعلتها تشك يف صحة هذه التسجيالت.   الدولة إذا ما تبني هلا بشكل قاط  أسباابً 

بشأ  األحكام اخلاصة بتقرير املنفعة  1984لسنة  21وأيضًا نص املادة الثانية من القانو   رقم 
العامة والتصر  يف األراضي من حيث إنه ) تق  ابطلة إجراءات التعوي  عن األراضي القبلية 

(، وبذلك ألزم 1970لسنة  142عمل أبحكام القانو  احملددة .... اليت متت اعتبارا من اتريخ ال
هذا النص ال جهة من اجلهات اإلعتبارية العامة اليت قامت ابلتعوي  ابملخالفة هلذا القانو  

 اسرتداد اافة هذه املبالغ للخزانة العامة.

اللجوء ومما يرتتب يف هذه احلالة عدم جواز اإلحتجاج بقواعد القانو  املدين اليت جتيز للمشرتي 
إليها؛ اقاعدة احليازة يف املنقول اسند للملكية؛ فهي جتيز انتقال املال من ذمة إىل ذمة أخرى؛ 

 (.  238، ص1992غري أ  املال العام ال يصلح أ  يكو  حماًل للحيازة )املزوغي، 

(؛ أبهنا قيد على 583ويفسر هذه القاعدة بع  شراح القانو  اإلداري اللييب )عرمي، ص
الدولة يف حق املال العام رغم أهنا مقررة لصاحل اإلدارة؛ وهي بذلك )اإلدارة( قادرة على تصرفات 

أ  تتمسك إببطال أي تصر  أجرته على املال العام؛ م  األخذ يف االعتبار أ  متسكها هذا 
 اليعفيها من املسؤولية املدنية يف حالة عدم التنفيذ.

شرع اللييب يف شأنه ما ورد يف املادة السابعة اليت اا  قد وهذا االستنتاج يف حمله، ومن تطبيقات امل
بتقرير حكم خاص ببع  حاالت بي  األراضي  1975لسنة  88نص عليها القانو  رقم 

اململواة للدولة، وقد متثل هذا احلكم يف إهناء العقود اليت مبوجبها ابعت الدولة هذه األراضي على 
 تمليكهم وحدة سكنية أو قطعة أرض.أ  تتحمل تعوي  ذوي الشأ  عنها إما ب

 (:386مما تقدم يتضح مدى نطاق تطبيق هذه القاعدة على النحو التايل )عثمان، ص
ليس للدولة إال إجراء التصرفات اإلدارية يف شأ  املال العام، واليت جيب أال تتناىف بطبيعتها  أواًل/

العام؛ وابلتايل هذه القاعدة قيد على  م  اختصاصات اإلدارة أوسلطتها اإلدارية اليت تتب  القانو 



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

279 

 

التصرفات املدنية لإلدارة فيما يتعلق ابملال العام؛ إذ أ  سلطة الشخص االعتباري العام خبصوص 
 التصر  يف هذا املال ال ترقى إىل التصرفات املدنية االبي  واهلبة والوصية.

بوض  املال العام حتت يد ملتزم  ترتيبًا على ذلك ميكن للدولة يف إطار املنفعة العامة أ  تقوم
املرافق العامة يف أحد عقود االمتياز، وهلا أيضا أ  تتنازل عن مال عام مبقابل أو بدونه ألحد 
السلطات الإلمرازية احمللية أو أحد السلطات املرفقية من أمتلثها املد  والبلدايت، وغريها من 

الرأي تظهر يف نص املادة الثالثة من القانو  السلطات املرفقية األخرى؛ والداللة على حجية هذا 
يف شأ  املناجم واحملاجر أب ) للوزارة أ  تقوم ابستثمار املناجم واحملاجر وما يتعلق هبا من  2رقم 

عمليات إما بنفسها مباشرة أو تعهد بذلك إىل غريها (. وأيضًا ما ورد بنص املادة التاسعة من 
ية املراعي والغاابت؛ أبنه جيوز لوزير الزراعة التعاقد على بشأ  محا 1982لسنة  5القانو  رقم 

استغالل منتجات الغاابت العامة طاملا الغاية من ذلك الرف  مبستوى استغالل هذه الغاابت أو 
التشجي  على إقامة صناعات جديدة ملنتجاهتا مبوجب عقد يقرر شروط االستغالل وحيدد 

سنة  15الغابة العامة اليت مت التعاقد بشأهنا ملدة التزيد على املنتجات اليت يتناوهلا م  بيا  حدود 
 ميالدية ابشرتاط أال يتسبب هذا االستغالل يف أي ضرر للغابة. 

وهبذا؛ ال تلك التصرفات املذاورة آنفًا التتعارض بطبيعتها م  فكرة التخصيص للمنفعة العامة  
املناطة ابملال العام؛ نظرًا ملا لإلدارة من امتيازات واسعة يف هذا الشأ  اقدرهتا على اسرتجاع هذا 

 افق العامة.املال، واختيارها الوقت الذي تشاء الستعادته بناًء على شروط عقد التزام املر 

من القانو   87تسري هذه القاعدة على العقارات واملنقوالت تطبيقا ملا ورد يف نص املادة  اثنياً/
املدين اللييب ابعتبارها أموااًل عامة أاي اانت قيمتها أو أمهيتها أو مدى احلاجة إليها؛ وابلتايل 

 جتعل لإلدارة أي سبيل على الخيار بني هذه األموال فيما إذا اا  هلا قيمة من عدمها؛ بل مل
تقدير أمهية حىت املنقوالت أو قيمتها. وهذا ما نتبينه من نص املادة االوىل من قانو  محاية اآلاثر 
واملتاحف عندما أقرت أب  من اآلاثر املنقولة )التماثيل والفيسفساء وقط  الفخار والزجاج 

 يدية(. واملسكواات القدمية والنقوش واذلك بع  الصناعات التقل
ال تنطبق هذه القاعدة على ماخيرج من إطار ختصيص املنفعة العامة؛ مبعىن لإلدارة احلق  اثلثاً/

ابلتصر  يف إنتاج املال العام، ولو اا  هذا التصر  خيرج عن نطاق قاعدة التخصيص للمنفعة 
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ال تفسر هذه  العامة؛ اتصرفها يف شأ  مثار األشجار أو املنتوجات غالل املال العام؛ وابلتايل
القاعدة من جهة أ  على اإلدارة أ  تتنازل بصفة مطلقة عن غالل هذه األموال من مثار 

من قانو  املناجم واحملاجر )السابق  3وحمصوالت؛ ويتأاد هذا القول مبا جاء يف نص املادة 
تقوم بكل ما ينتج  اإلشارة إليه( مبا أ  للوزارة احلق يف تنظيم استثمار املناجم واحملاجر هلا أيضًا أ 

 .(3)عن هذا األستثمار من تصني  وتكرير ونقل وختزين

نطاق هذه القاعدة يتحدد بتخصيص املال العام للمنفعة العامة مما جيعل منها قاعدة نسبية  أخريًا/
وليست مطلقة؛ مبعىن الجيوز لإلدارة التصر  يف املال العام إال إذا إنتهى هذا التخصيص وفقدت 

 ل صفتها العامة أب  اصبحت أموااًل خاصة.هذه األموا

وبذلك خنلص إىل أ  صفة العمومية هي الشرط املان  من التصر ؛ ألنه إذا ما ابتغت اإلدارة 
التصر  يف املال العام وحىت اليشوب تصرفها بطال ؛ عليها ابتداًء نزع صفة العمومية عن هذا 

ق  تصرفها ابطال إزاءه، وابلتايل ميكن هلا أ  املال ليدخل يف عداد أمواهلا اخلاصة؛ وبغري ذلك ي
 حتتج هبذا البطال  يف حالة مطالبتها االلتزام بتصرفاهتا اليت متس املال العام.

ويالحظ على الفقه القانوين خالفه حول طبيعة هذا البطال  فيما إذا اا  التصر  يف املال العام 
 نسبياً أو بطالانً مطلقاً. حىت يف حالة اخلطأ من جهة اإلدارة ابطاًل بطالانً 

( سندهم يف ذلك يرج  إىل أ  هذه القاعدة 90، ص1995القائلني ابلبطال  النسيب )أبوزيد، 
وضعت ملصلحة اإلدارة حبيث ميكن هلا أ  تصحح إجراءها وجترد املال من صفته العامة، وبذلك 

 ينتفي البطال  عن إجراءهتا هبذا اخلصوص.

( جيد سنده يف او  هذه القاعدة من النظام العام، 381ق )شيحا، صأما القول ابلبطال  املطل
وال جيوز لإلدارة أ  تتحلل من التزاماهتا حبيث تلجأ إىل جتريد املال من صفة العمومية؛ وابلتايل ما 

                                                            
بشاأ  البلادايت  يف  1977لسانة  39  تعديل بعا  أحكاام القاانو  رقام بشأ 1977لسنة  27اا  قد نص القانو   (3)

منه على أ  " تتوىل البلدية إدارة أمالاها والتصر  فيها ...... ويعترب مان قبيال اساتثمار أماالك البلدياة تصاني  أو  17املادة 
  حتويل أو بي  نواتج املرافق العامة اليت تتوىل إدارهتا"

 



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

281 

 

هي إال قاعدة وضعها املشرع حلماية املنفعة العامة؛ ابإلضافة إىل أنه مل يقررها ملصلحة اإلدارة لكي 
 هذه األخرية من تصحيح إجراءاهتا. مُيكن 

والرأي الراجح يف نظران ملا عليه التصر  يف املال العام من أمهية؛ يوصلنا إىل القول أبنه إذا 
تصرفت الدولة خال  هذا املن  وجاوزت حدود سلطاهتا؛ فإ  اجلزاء يكو  عدم نفاذ هذا 

د هذا الرأي سنده فيما مينحه التصر ، وأيخذ قرارها يف هذا الشأ  حكم القرار الباطل، وجي
القانو  من حق لإلدارة خبصوص التصر  يف املال العام الذي يتحقق إبهناء ختصيصه للمنفعة 
العامة إما وفق تشري  ينص على ذلك، أو ينتهى هذا التخصيص ابلفعل أو إبنتهاء الغرض 

 صر  فيها.املخصص له هذا املال، وعندها يصبح من أمواهلا اخلاصة اجلائز هلا الت

ويفهم من ال ما سبق أ  املشرع إبتغى من النص على قاعدة عدم جواز التصر  يف املال العام 
محاية املصلحة العامة؛ واليت هلا من اخلصوصية حبيث تتطلب تقييد تصر  جهة اإلدارة يف شأ  

لليبية )الدائرة املال العام حىت ال يكو  حماًل للتبديد والضياع. ووفق ذلك أرست احملكمة العليا ا
)جملة احملكمة العليا،  23/2/1987ق الصادر بتاريخ 43/32املدنية ( مبدأها يف الطعن رقم 

( خبصوص احلماية القانونية للمال العام عندما قضت بقوهلا أبنه )وملا  83، ص12، السنة 2العدد
اضعة ألحكام اانت الشراة العامة املطعو  ضدها ال تعد من األشخاص االعتبارية العامة اخل

القانو  العام بل شراة مسامهة عامة وهي هبذه الصفة من أشخاص القانو  اخلاص وتعترب أمواهلا 
 أموااًل خاصة ختض  يف أحكامها ملا ختض  له أموال أشخاص القانو  اخلاص(. 

العام من ال ما تقدم يتضح أب  القيد الوارد على اإلدارة وفقاً لقاعدة عدم جواز التصر  يف املال 
ميثل حدا على واليتها بشأنه لغرض املنفعة العامة اليت البد أ  تكو  يف نطاق الثبات واالستقرار؛ 
إال أنه ليس قيدًا مطلقاً، وبذلك فإ  قاعدة عدم جواز التصر  يف املال العام ليست قيدًا على 

لسنة  5قم من أحكام القانو  ر  9استثمار واستغالل هذا املال، ويتأاد ذلك بنص املادة 
م بشأ  محاية املراعي والغاابت أبنه ) يرتتب على 1992لسنة  14م املعدل ابلقانو  1982

إعال  أية غابة ومرعى، غابة حمفوظة او مرعى حمفوظًا خضوعهما لنظام قانوين معني من 
االستغالل أو االستثمار حيدد بقرار من وزير الزراعة متضمنًا انواع وشروط االستغالل أو 

ستثمار اجلائز ممارسته على منتجاهتا(، وأيضًا عدم جواز التصر  يف املال العام ليس قيدًا على اال
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( طاملا ال يتعارض هذا االرتفاق م  415حق االرتفاق على املال العام )الطماوي، ص
 مدين(.  1018االستعمال الذي خصص له املال العام )املادة 

ة استثناًء عدم مراعاة هذه القاعدة يف حالة ما أجاز ويضا  إىل ال ما تقدم أنه جيوز لإلدار 
(، اما هو احلال فيما 193، ص1996تشري  مينح اإلدارة احلق ابلتصر  يف املال العام)احللو، 

نصت عليه املادة السابعة من قانو  محاية املراعي والغاابت )السابق ذاره( أبنه )  ... يكو  
ط واألوضاع اليت يصدرها قرار وزير الزراعة ...(،  وهذا ما  استغالل الغاابت العامة طبقًا للشرو 

اخلاص ابلتصر  يف  1970لسنة  123اا  قد جاءت به أيضًا املادة الثانية من القانو  رقم 
األراضي الزراعية اململواة للدولة أب  تتوىل اجلهة املختصة ابإلصالح الزراعي )إدارة األراضي 

 قة ... والتصر  فيها وفق أحكام هذا القانو (        املنصوص عليها يف املادة الساب
وصورة هذا األمر ظهرت يف تشريعات أخرى عديدة منها؛ ما ورد بنص املادة األوىل من قرار 

( مبن  1964، السنة 5)اجلريدة الرمسية، العدد  10/5/1964جملس الوزراء الصادر بتاريخ 
لعقارات الىت متلكها الدولة إال إبذ  هذا اجمللس.  التصر  ابلبي  أو غريه من التصرفات يف شأ  ا

بشأ  محاية اآلاثر واملتاحف عدم جواز  3اما تضمن نص املادة السادسة من القانو  رقم 
التصر  يف املباين اليت تق  ضمن املنطقة األثرية أو إجراء اية حتوير يف استعماالهتا إال مبوافقة 

ة من قانو  محاية املراعي والغاابت تقرر حق االنتفاع ابملراعي اجلهة املختصة، وأيضًا املادة العاشر 
 العامة والغاابت الطبيعية وفق أوضاع وشروط حتددها اإلدارة. 

يستخلص من ال ما تقدم أ  فكرة من  اإلدارة من حق التصر  املدين فيما يتعلق ابملال العام 
رة التصر  يف املال العام وفقًا ملا (. مبعىن ميكن هلذه اإلدا136هو شرط إداري حبث )جرانه، ص

يبيحه هلا تشري  ابخلصوص؛ وابلتايل ميكن أ  تلجأ إىل حتقيق هذا الشرط إذا ما ابتغت التصر  
 يف هذا املال.

 ( عدم جواز احلجز على املال العام:2) 
املال العام  األصل ال جيوز قانوان انتقال ملكية املال العام من اإلدارة للغري ال بتصر  اإلدارة يف 

اما الحظنا وهو الطريق االختياري، وال مبضي املدة وهو ما يعر  بكسب امللكية ابلتقادم؛ 
يضا  إليهما قاعدة أخرى تتمثل يف عدم خضوع املال العام للتنفيذ اجلربي؛ مبعىن أ  تكتسب 

 ملكيته ابحلجز عليه تنفيذا حلكم قضائي أو قرار إداري.
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من القانو  املدين اللييب املعدلة  87نص الفقرة الثانية من املادة  وجتد هذه القاعدة سندها يف
أب  الجيوز احلجز على املال العام؛ ومن تطبيقات احملكمة العليا  1970لسنة  138ابلقانو  رقم 

أب  )رأس مال  8/12/2001ق الصادر بتاريخ 308/43الليبية يف هذا االجتاه حكمها رقم 
امل من الدولة وقد خصص لتحقيق منفعة عامة، وهو ما ينبئ عن املصر  الزراعي مدفوع ابلك

من القانو  املدين()حكم  87/2أ  أمواله أموال عامة وال جيوز من مث احلجز عليها طبقا لنص م 
 غري منشور(. 

ومما ترتبه هذه القاعدة؛ أ  املال العام الجيوز إاتساب أي حق عيين عليه من احلقوق العينية 
لرهن؛ أل  الغاية من حتميل املال هبذه احلقوق تظهر يف إمكانية بي  هذا املال جرباً، التبعية احق ا

 (.194وهذا ماال يتأَت يف النظام القانوين لألموال العامة )احللو، ص

واحلجز إجراء حتفظي يُبغى منه حبس أموال املدين وديونه يف يد الغري لكي يستوىف منها الدائن 
 عدم جواز احلجز على املال العام تتضح مربراته فيما يلي:حقوقه، وابلتايل قاعدة 

احلجز يؤدي إىل بي  املال العام جرباً؛ ومبا أنه مين  بي  املال العام إختيارًا فإنه من ابب  األول؛
 (.543أوىل ال ميكن انتزاعه من الدولة عن طريق احلجز عليه )العطار، ص

مبا عليه من التزامات مالية؛ وابلتايل من املفروض ما  الدولة مدين ميسر قادر على الوفاء الثاين:
 من حاجة لكي يلجأ الدائن إىل إجراءات التنفيذ اجلربي ألجبارها على الوفاء بديوهنا.

املال العام ال جيوز التصر  فيه، وابلتايل احلجز على هذا املال يكو  إجراًء عدمي الفائدة   الثالث؛
ستويف به أي حق استنادا إىل أنه ال قيمة عملية للحجز على مال وال حيقق نتيجة، وال ميكن أ  ي

 ال يبيح القانو  التصر  فيه، وهذا املال هو املال العام.  

بناًء على ما تقدم يظهر الداف  يف إقرار هذه القاعدة إىل ضما  استمرار بقاء املال العام 
من القانو  املدين اللييب  87نص املادة وختصيصه للمنفعة العامة؛ وهذا ما استهدفه املشرع اللييب ب

السابق اإلشارة إليها وما إستتبعها يف هذا الشأ  من قوانني؛ فمن ذلك ما جاء بنص املادة 
خبصوص املناجم واحملاجر؛ أبنه الجيوز احلجز على  1971لسنة  2السادسة من القانو  رقم 

ائل النقل واجلر مادام التخصيص األدوات املخصصة الستثمار املناجم واحملاجر ااالالت ووس
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قائما لكوهنا أدوات تعود ألموال املستثمرين سواء اانوا الليبني أو األجانب املرخص هلم وفق عقود 
استثمار يف املناجم واحملاجر ابستثناء )احلجوز اليت توقعها الوزرات وغريها من اجلهات احلكومية 

 استيفاًء حلقوقها(.

ىل أ  الدولة يف الغالب تستويف حقوقها بطريق احلجز اإلداري، وداللة ومبناسبة هذا النص نشري إ
ق الصادر 67/48ذلك ما قضت به احملكمة العليا الليبية )دائرة القضاء اإلداري( يف الطعن رقم 

( أب  )لألشرتااات 67، ص40، السنة1)جملة احملكمة العليا، العدد 27/3/2005بتاريخ 
مجي  أموال امللزم هبا عدا املصروفات القضائية وأنه جيوز استيفاؤها هي الضمانية امتيازًا عامًا عن 

 وغرامة التأخري يف أدائها بطريق احلجز اإلداري(. 

وجتدر اإلشارة إىل أ  املشرع اللييب مد محايته القانونية يف هذا االجتاه بعدم جواز احلجز على 
ة الثانية من قانو  االمالك اخلاصة، اما  العقارات اليت متلكها الدولة ملكية خاصة يف نص املاد

 1965سبتمرب  28اا  قد نص يف املادة السادسة من قانو  التسجيل العقاري الصادر بتاريخ 
أبنه يف ال األحوال الجيوز احلجز على العقارات اليت متلكها الدولة؛ مفاد ذلك أهنا أموال تؤدي 

يف حني أ  املنقوالت اليت تدخل ضمن أموال الدولة  إىل منفعة عامة إستناداً إىل ملكية الدولة هلا،
 (. 534اخلاصة تكو  حمال للحجز والتنفيذ اجلربي )احلراري، ص

خنلص مما تقدم أ  ختصيص املال للمنفعة العامة يرتب أثره بعدم جواز احلجز على العقارات سواء  
 اانت ملكيتها للدولة ملكية عامة أو خاصة.

اللييب ابستهدافه محاية األموال اخلاصة اململواة للدولة أ  تكو  تلك بناًء عليه يقصد املشرع 
األموال يف مأمن من متلكها ابلتقادم أو التعدي عليها؛ ولذلك خولت النصوص القانونية اجلهات 
 اإلدارية صاحبة الشأ  إزالة هذا التعدي إما إدارايً أو قضائياً حسب ما تقتضيه املصلحة العامة.  

 :واز متلك املال العام ابلتقادمعدم ج( 3) 
األصل أ  املال العام غري قابل للحيازة؛ وعلى هذا األساس استقرت أحكام احملكمة العليا الليبية 

أب  ) األموال العامة  23/1/2000ق الصادر بتاريخ 62/43فقد جاء عنها يف الطعن رقم 
ها أو احلجز عليها أو متلكها بتخصيصها للمنفعة العامة من قبل البلدية ال جيوز التصر  في

 ابلتقادم ما دامت حمتفظة بتلك الصفة(  
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وابلتايل ال تسري قاعدة التقادم يف مواجهة املال العام؛ مبعىن أنه الجيوز لإلدارة وفقا لقاعدة 
(  أبهنا 517التقادم أ  تنقل ملكية هذا املال لألفراد، وهلذا نتفق م  القائلني )الطماوي، ص

ابعتبار أنه يكاد يكو  من النادر أ   ية قاعدة عدم جواز التصر  يف املال العام؛تفوق يف األمه
تتصر  اإلدارة يف أمواهلا املخصصة للنف  العام؛ اما يصعب على األفراد التصر  يف هكذا 
أموال ألهنا ليست ملكهم؛ لكن اخلطر يظهر يف االعتداءات اليت يقوم هبا بع  األفراد عندما 

جزء من املال العام فرتة طويلة؛ من هنا تظهر أمهية عدم جواز متلك املال العام  يض   يده على
 ابلتقادم يف مواجهة هذه االعتداءات. 

ووفقا لقاعدة عدم جواز متلك املال العام ابلتقادم حيقق املشرع اللييب أهدافا عديدة تعد استثنائية 
ال العام مهما اانت املدة اليت وض  فيها عن نظام امللكية منها: أنه ميكن لإلدارة أ  تسرتد امل

أحد األفراد يده على هذا املال؛ حيث إ  لإلدارة حق اسرتداد املال العام، ودو  أ  تلتزم برد 
الثمن إىل املشرتي حىت ولو سرق وبي  لشخص آخر يف سوق عامة أو على يد اتجر ما مل يقرر 

 (.153القانو  خال  ذلك)السنهوري، ص

من قانو  املناجم واحملاجر يف  47القانو  اللييب يف هذا الصدد ما جاء بنص املادة ومن تطبيقات 
شأ  األراضي واملوانئ وخطوط الكهرابء واهلاتف واملياه وغريها من األعمال اليت أقامها املستثمر 
لغرض خدمة املشروع؛ أب  تؤول ملكية مجي  هذه األعمال للدولة يف هناية مدة الرتخيص أو 

دو  مقابل وتعترب من األموال العامة. اما نص البند األول من املادة االوىل اليت اا   العقد
بشأ  األراضي واآلابر القبلية قد قرر فيه أب  مجي  األراضي  1970لسنة  142القانو  رقم 

ى  واآلابر القبلية مملواة للدولة ملكية اتمة؛ جاء يف البند الثاين من ذات املادة ونص على أ   تلغ
 اافة التسجيالت العقارية بشأهنا وتصبح يف حكم غري املسجلة.

ومن مجلة هذه النصوص وغريها نتبني أ  هذه القاعدة تقررت يف مواجهة األفراد الذين اثريا ما 
يعتدو  على املال العام بقصد أو بدو  قصد معتقدين أ  وض  اليد مبضي املدة على هذا املال 

 ( وهو ما يعر  ابلتقادم املكسب للملكية.     142)جرانة، صحتميه إحدى دعاوى وض  اليد

ابإلضافة إىل ذلك نطاق هذه القاعدة يتحدد يف مبدأ التخصيص للمال العام وهو املنفعة العامة، 
وهذا املبدأ خُيرج األموال العامة من دائرة التعامل؛ وابلتايل تعد قاعدة عدم جواز متلك املال العام 
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لى اسب امللكية؛ حيث إ  من شروط اسب امللكية أ  يكو  العقار أو املنقول ابلتقادم قيدًا ع
 قابال للتعامل واألشياء اململواة للدولة غري قابلة هلذا األمر. 

اما أ  الدف  أمام القاضي بقاعدة عدم جواز متلك املال العام ابلتقادم هو حق لإلدارة، مبعىن ال 
دة لدف  حيازة خصومهم يف دعاوى وض  اليد )أبو السعود، حيق لألفراد االستناد إىل هذه القاع

(، ففي حالة ما اثر نزاع بني شخصني على ملكية عقار ودف  أحد األفراد أمام القاضي 303ص
أب  حيازة اآلخر للمال العام حيازة مؤقتة أل  العقار املتنازع عليه جزء من املال العام ليس 

 دارة فقط اوهنا شرعت ملصلحة اإلدارة اما أسلفنا.للقاضي التحجج هبذا الدف  إال من اإل

ووفق هذه القاعدة تتضح بع  الضوابط اهلامة يف محاية  املال العام منها؛ أنه ال جيوز االحتجاج 
بقاعدة احليازة يف املنقول املعروفة يف القانو  املدين هذا من جهة، ومن جهة أخرى مهما قلت 

خاص ال تسري يف مواجهة املال العام قاعدة االلتصاق الاتساب أمهية املال العام امللتصق مبال 
 امللكية أل  املال اخلاص يتب  املال العام وابلتايل أيخذ حكم هذا األخري.

وتفسر تطبيق قواعد االلتصاق يف شأ  هذه احلاالت لصاحل اإلدارة؛ مبعىن إذا ما التصق املال العام 
البناء والغراس اباللتصاق يكو  مقابل دف  القيمة اليت ابملال اخلاص اما يف العقار فإ  متلك 

لسنة  123( ؛  جاء بنص املادة الثامنة عشر من القانو  رقم 132يقررها القانو )جرانة، ص
إذا اا  املستأجر أو واض  (خبصوص  التصر  يف األراضي الزراعية اململواة للدولة أبنه  1970

منشآت أو ملحقات أو حتسينات مث فسخ العقد أو  إىل األرض –على نفقته  –اليد قد أضا  
 أزيل وض  اليد استحق تعويضاً(. 

يضا  إىل ما تقدم أ  لإلدارة حق إزالة التعدي على املال العام دو  أ  يكو  هلا حق التملك، 
وهذا خال  ما هو معرو  يف قاعدة االلتصاق املدنية؛ داللة ذلك يظهر يف نص الفقرة أ من 

 1982لسنة  5املعدل للقانو  رقم  1992لسنة 14رر الواردة ابلقانو  رقم مك 22املادة 
خبصوص محاية املراعي والغاابت أب  )تلغى اافة التصرفات اليت أجريت على أراضي الغاابت 

 العامة ... وتردم اآلابر وتزال املباين واملنشآت اليت أقيمت عليها على نفقة املخالف(  
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املشرع اللييب توس  إىل حد ابري يف تطبيق هذه القاعدة عندما جعلها  اما جتدر اإلشارة إىل أ 
تشمل األموال اخلاصة للدولة؛ فقد مد محايته على هذه األموال بنص املادة الثانية من قانو  

من حيث أ  األموال اخلاصة اململواة  28/9/1965أمالك الدولة اخلاصة الصادر بتاريخ  
 قادم اما الجيوز التعدي عليها.للدولة ال جيوز متلكها ابلت

  اثنياً/ احلماية اجلنائية لألموال العامة:

لك العام حيظى حبماية ابرية؛ فبما أنه خمصص للنف  العام ال ميكن التصر  
ُ
تبني مما سبق أ  امل

فيه ولو مبقابل االبي  مثاًل، وال تنتقل ملكيته إىل الغري ابلتقادم؛ لذا تفرض الدولة عقوابت على 
يلحق الضرر ابألموال العامة أشد من تلك اليت تفرضها على من يلحق الضرر ابألمالك  من

مكرر من قانو  محاية املراعي والغاابت )السابق اإلشارة إليه( أبنه )  22اخلاصة. جاء بنص املادة 
تلغى اافة التصرفات اليت أجريت على أراضي الغاابت العامة(؛ ونصت على أ  حيال من قام 

 م العقود أو التخصيصات ابملخالفة إىل القضاء.إببرا

وبناًء على ذلك فإ  اعتداء األفراد على املال العام يرتب نتائج خطرية جعلت املشرع اللييب جيرم  
اافة صور االعتداء على هذا املال، اما نص على توقي  عقوابت مشددة لغرض محايته ليس 

 الة االمهال والتقصري يف حفظه.فقط يف حالة األعتداء العمدي إمنا أيضا يف ح

وظهرت احلماية اجلنائية للمال العام من بني نصوص قانو  العقوابت اللييب إىل جانب عدة 
نصوص وردت يف صلب قوانني أخرى ذات عالقة حبفظ وصيانة هذااملال. فقد تناول قانو  

نذار منها؛ نص املادة العقوابت اللييب يف مواض  عدة جترمي أعمال التعدي على األموال العامة 
مكرر من قانو  العقوابت اليت جرمت أعمال التعدي ابلتخريب على مباين الدولة  198

 ومستودعاهتا وممتلكاهتا؛ وتكو  العقوبة السجن املؤبد أو السجن مدة ال تقل عن مخس سنوات.

ن مكرر العقوبة إىل اإلعدام يف شأ  ال من قام بعمل م 198يف حني شددت نص املادة 
أعمال الشغب والتظاهر وإاثرة الفوضى أثناء ممارسة األنشطة الرايضية أو بسببها يف حالة ما اا  
هذا اإلعتداء قد سبب ضررًا جسيمًا لألرواح وممتلكات الدولة؛  اما تكو  العقوبة السجن يف 



 موال العامة يف النظام القانوين اللييبمحاية األ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  288 

 

فراد اما حالة ختريب أمالك الدولة اخلاصة أو العامة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة أو األ
 يعاقب بغرامة مقدارها أربعة اضعا  قيمة الضرر.

( حتت عنوا  إختالس األموال العامة واخلاصة؛ ال موظف  230وتعاقب ابلسجن املادة )
إختلس األموال العامة أو اخلاصة؛ حيث تض  العقوبة يف شأ  ال من اختلس أو ادعى ملكيتها  

لإلدارة العامة أو لألفراد حبكم وظيفته؛ وبذلك ُتظهر  أو ملكها للغري أموال تكو  يف حيازته تعود
هذه املادة محاية املال العام واخلاص جنائيا إذا مااستغل املوظف العام وظيفته، والعلة يف صورة 
التجرمي وفق هذا النص تتمثل يف سهولة االستيالء على هذه األموال املنقولة أو النقود من قبل 

غل وظيفته وحيول األموال إىل ماله اخلاص ليحرم اجملتم  أو األفراد من املوظف ألهنا حتت يده فيست
 املصلحة اليت تتغياها هذه األموال.

ق 264/29ويتأيد هذا التحليل مبا ورد عن احملكمة العليا الليبية )الدائرة اجلنائية( يف الطعن رقم 
( أب  )إستيالء 139ص، 21السنة  4)جملة احملكمة العليا العدد 19/3/1983الصادر بتاريخ 

الطاعن على أموال الشراة العامة لألسواق بصفته منتجًا فيها واملسلمة إليه بسبب وظيفته عندما  
اا  مكلفًا بنقلها إىل أحد األسواق واليت إختلسها لنفسه تتحقق به جرمية االختالس املدا  هبا، 

 واجملادلة أب  الواقعة خيانة أمانة غري مقبول(.

ًا من هذا النص أ  اجلرمية تتوافر أرااهنا حىت ولو اا  املال املنقول أو النقود اما يفهم أيض
موضوع االختالس ذا قيمة اتفهة، إذ تتس  عبارة "نقود أو أي مال" الواردة ابلنص لتشمل مجي  
ما ميكن تصوره من أفعال يقوم هبا املوظف حبكم وظيفته ليستويل على أمواٍل له أو لغريه مهما  

 يمتها اما أسلفنا.اانت ق

 ( حتت عنوا  سوء التصر  إضراراً مبصاحل اإلدارة العامة أو القضاء؛ 234اذلك قضت املادة )
ابحلبس والعزل لكل موظف عمومي أتخر يف حتصيل األموال أو الرسوم املقررة قانوان، وقد اعتربت  

لسوء تصر  املوظف العام  اافة صور هذه االعتداءات اليت أشارت إليها تق  يف دائرة التجرمي ملا
مرتكب هذه األفعال من أضرار على مصاحل اإلدارة العامة والقضاء الذي ميثل عصب استقرار 

  األمن يف الدولة.  
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يضا  إىل ما تقدم أ  املشرع اللييب مل ينص يف قانو  العقوابت على العقوابت اليت تق  يف شأ  
فقط؛ إمنا نص أيضا على صور االعتداء على هذا  األموال العامة من املوظف العام حبكم وظيفته

املال اليت تق  من غري املوظف العام ااألفراد أو غريهم مبا يشكل جرمية االتخريب واإلتال ، ومن 
( من هذا القانو  يف 300اجلرائم اليت ذُارت يف هذا القانو  ابخلصوص؛ ما عاجلته نص املادة )

امة؛ واليت اعتربت صور االعتداءات على هذه املرافق ظرفاً شأ  موضوع اإلعتداء على املرافق الع
 297مشددًا وتزاد العقوابت املقررة يف شأنه مبقدار ال جياوز النصف عن تلك املقررة يف املادتني 

 .299و 

وال شك أ  تشديد العقوبة يف هذا الشأ  هو محاية تتالئم م  أمهية الدور اجلوهري لألمالك 
ل العام وأثثريها على عجلة االقتصاد الوطين، وهلذا نصت هذه املادة على العامة ذات االستعما

مجلة من املرافق على سبيل احلصر نذار منها؛ ) املبااين العمومية أو املعدة لالستعمال العام أو 
للعبادة أو النصب التذاارية أو املقابر أو ملحقاهتا أو الغاابت أو األحراش، واذلك األبنية 

و املعدة للسكىن أو املعامل أو ساحات العمل أو احملااجر أو املناجم أو ال ما يعد املسكونة أ
السفن أو العائمات األخرى أو الطائرات، وأيضًا حمطات  جلم  املياه، أو تصريفها، واذلك 

السكك احلديدية أو املوانئ اليت ترسو فيها السفن أو مهابط الطائرات أو املخاز  العامة 
  .ضائ  أو الغالل أو مستودعات املفرقعات أو املواد احملرقة أو الوقود(مستودعات الب

( حتت عنوا  االعتداء على السالمة العامة ابلسجن من  301ابإلضافة إىل ذلك تقضي املادة ) 
العاامة أو إرابك املواصالت مما أدى   سنة إىل مخس سنوات يف حالة االعتداء على وسائل النقل

عرقلتها مبا يعرض السالمة العامة للخطر؛ اما مشلت هذه املادة من صور  إىل إنقطااعها أو
احلماية املنشآت أو الوساائل األخارى املعدة لإلنتاج أو توزي  الطاقة الكهرابئية أو غاز اإلانرة أو 
الصناعة، واذلك احلال يف شأ  ال من قام بعمل يرمي هلدم بناء أو جزء منه أو لوقوع اارثة 

  .جنم عنه خطر على السالمة العامةأخرى مما 

يف شأ  ال من ألقى أجسامًا صلبة أو قذائف على مرابات معدة  301اذلك قضت املادة 
للنقل العام يف أثناء سريها؛ بعقوبة احلبس مدة ال تتجاوز سنتني، والغاية من التجرمي يف شأ  
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واالعتداء عليها يعطل مرابات النقل العام؛ أل  هذه املرابات معدة الستعمال اجلمهور 
 صالحيتها للغرض الذي تستعمل من أجله.

واليت تتب  فيها املشرع اجلنائي عقوابت جرمية السرقة يف أحوال متعددة منها؛  446أما نص املادة 
أنه اعترب ظرفًا مشدداً يف حالة ما إذا وقعت السرقة على منقوالت موجودة يف إدارات أو منشآت 

نقوالت معروضة لضرورة أو بناًء على متطلبات العمل حبكم العادة استناداً عامة، أو اانت هذه امل
؛ فيعاقب مرتكبها ابحلبس م  الشغل مدة التقل .إىل الثقة العامة أو معدة خلدمة أو مصلحة عامة

 عن سنة وال تزيد على أرب  سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه. 

ترج  هلذا  موال خمصصة ملنفعة عامة أو مصلحة عامة فإ  العلة يف تشديد عقوبتهاوأل  هذه األ
االعتبار ابإلضافة إىل أ  احلماية اجلنائية يف شأهنا هتد  إىل محاية صاحل مجي  أفراد  اجملتم  
ية لكوهنا معروضة للعامة حبكم الضرورة أو العادة استنادًا إىل الثقة العامة؛ فبالتايل جاءت احلما

 اجلنائية خبصوصها مبا يتناسب م  وظيفتها العامة يف اجملتم .

ابإلضافة إىل ما تقدم توجد نصوص وتشريعات متفرقة جرمت صور االعتداء على املال العام اٌل 
يف نطاقه؛ ووضعت يف شأنه عقوابت مشددة نذار منها على سبيل املثال ال احلصر؛ القانو  رقم 

بشأ   1984لسنة  11محاية وحتسني البيئة، والقانو  رقم  و.ر(بشأ 1371)2003لسنة  15
 5بشأ  املناجم واحملاجر، والقانو  رقم  1971لسنة  2املرور على الطرق العامة، والقانو  رقم 

بشأ  االاثر واملتاحف  1424لسنة  3بشأ  املراعي والغاابت، والقانو  رقم  1982لسنة 
 غريها. واملد  القدمية واملباين التارخيية، و 

أخريا اجلدير ابملالحظة أ  احلماية اجلنائية ال تنطبق على أموال الدولة فقط إمنا يشمل أيضاً 
األمالك اخلاصة اليت تساهم الدولة أو إحدى اهليئات أو املؤسسات العامة يف رأس ماهلا، وهذا ما 

ت يف حكم مكررة من قانو  العقوابت عندما اعترب  229يفهم من نص الفقرة ج من املادة 
املوظف العمومي العاملني هبذه اجلهات؛ مما يعين أ  املشرع اجلنائي اللييب يف هذا الصدد مل مييز 

 بني األموال العامة واألموال اخلاصة فقد بسط محايته لكليهما على حٍد سواء.
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ص اما أ  احلماية اجلنائية  للمال اخلاص اململوك للدولة وفقا للتشري  اللييب ظهرت يف نصو 
؛ حيث تقضي املادة السابعة منه 28/9/1965قانو  أمالك الدولة اخلاصة الصادر بتاريخ 

بعقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائيت جينه أو إبحدى هاتني العقوبتني 
 يف خصوص ال خمالف ألحكام هذا القانو .  

م االقتصادية عقوابت جنائية تسري ليس بشأ  اجلرائ 1979لسنة   2يف حني صاغ القانو  رقم 
على أموال اجلهات االعتبارية العامة فقط إمنا تعدهتا إىل أموال ) االحتادات و النقاابت و الروابط 
و اجلمعيات و اهليئات اخلاصة ذات النف  العام و الشراات و املنشآت اليت تساهم يف رأس ماهلا 

من القانو  املشار إليه، فبهذا ابتغى املشرع  2دة هذه اجلهات )العامة( حسب ماورد بنص املا
اللييب بسط محايته على األموال العامة للدولة، واذلك على األموال اخلاصة هلذه اجلهات؛ وهو إذ 

 فعل ذلك مشل هبذه احلماية أموااًل ليست خمصصة للمنفعة العامة.

 2للييب خبصوص نص املادة ( يفسر اجتاه املشرع ا536ولعل هذا ما جعل البع  )احلراري، ص 
من قانو  اجلرائم االقتصادية على أ  املقصود منه توسي  مدلول املال العام، وبدوران نتفق م  هذا 
االستنتاج ألنه اا  األوىل ابملشرع اللييب االحتفاظ بذات مفهوم هذا املال يف إطاره املعرو  يف 

د  املتمثل يف بسط محايته على األموال القانو  اإلداري، وله أ  حيقق يف هذا الشأ  ذات اهل
اململواة للدولة طاملا ملكيتها ترج  إىل اجلهات االعتبارية العامة، وذلك حسب ما يقدر من 

 أمهيتها.

وتعديالته املشار إليه إجته إىل  1979لسنة  2على هذا األساس فإ  املشرع اللييب يف القانو  رقم 
ل العامة واألموال اخلاصة للدولة؛ لكي يواجه به وض  نصوص جنائية خاصة حلماية األموا

حاالت التعدي من املوظفيني والعاملني ابلقطاعات املختلفة للدولة؛ ابإلضافة إىل وض  عقوابت 
 رادعة لتعدي األفراد على هذه األموال.  
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 اخلامتة

بتسليط الضوء على حاولنا يف هذه الدراسة حتديد محاية األموال العامة يف النظام القانوين اللييب 
النصوص التشريعية اليت حتكم هذه احلماية، وتطبيقات القضاء اللييب يف شأهنا، وقد توصلنا إىل  

 مجلة من النتائج تتمثل يف:

تظهر أمهية احلماية القانونية لألموال العامة يف الدور اخلطري لنشاط اإلدارة يف شأ  هذه  .1
الدولة م  األخذ يف احلسبا  أ  املال العام هو أداة  األموال، ومدى انعكاس أتثريها على اقتصاد

 الدولة ووسيلتها يف مباشرة نشاطها االقتصادي.
خطورة اإلعتداء على املال العام ميس بشكل مباشر ايا  الدولة مما جعل املشرع اللييب  يشدد  .2

 يف احلماية القانونية واملادية حلفظه من العبث والفساد بسوء استعماله.
الدولة سواء عامة أو خاصة حتكمها قواعد قانونية تنظيمية من حيث استعمال األفراد أموال   .3

 هلا وسبل االنتفاع هبا.
التفرقة بني املال العام واملال اخلاص ابتت تضعف وفق أحكام القانو  اللييب بسبب امتداد  .4

تقييد حق التصر   احلماية القانونية املقررة للمال العام لتشمل األمالك اخلاصة للدولة من جهة
 فيها ومن  تعدي األفراد عليها مما جعلها يف نطاق نظام محاية املال العام.

الشك أ  مبدأ احلماية القانونية للمال العام، وما يتفرع عنه من نتائج يفسر الطبيعة القانونية  .5
 اري اللييب.حلق الدولة على املال العام ويربز خصائصها، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء اإلد

 أما التوصيات جنملها يف اآليت: 

أنمل من املشرع الدستوري يف بالدان واملتمثل يف جلنة صياغة الدستور أ  يتجه حنو تشديد  .1
إجراءات الرقابة على املال العام بوضعها يف قوالب دستورية تضمن حسن التصر  يف تقرير 

 تكو  عرضة للتبديد والضياع. االنتفاع هبا وافاءة القائمني على استغالهلا حىت ال

. الدعوة إىل إجياد نظام قانوين متكامل حلماية املال العام بدال من وجود هذه احلماية يف عدة 2
نصوص بني قوانني متفرقة؛ الشك هو إستجابة ملا تستدعيه الضرورة يف شأ  محاية هذا املال من  

 ة أو مادية. اافة ما ميكن أ  يق  عليه من جتاوزات سواء اانت قانوني
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.احلكمة من وجود نظام قانوين مييز املال العام عن غريه من األموال، ترج  إىل حقيقة تكوين 3
هذا املال وتعلق حقوق األفراد به وفقًا ملصاحلهم بشأنه؛ مما يتطلب على الدولة تشديد الضوابط 

 . الختيار القائمني على هذا املال حلفظه من العبث واعتداء الفاسدين عليه
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 * أستاذ القانو  العام املساعد/ اجلامعة املفتوحة.
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 املستخلص

يف أحكام القانو  اللييب من خالل هتد  هذه الدراسة إىل بيا  النظام القانوين لألموال العامة 
حمورين: األول منهما يتعلق ابلتنظيم التشريعي لكيفية استعمال املال العام، واحملور الثاين يهتم 

مهية محاية ابحلماية الدستورية واملدنية واجلنائية هلذا املال، ولقد حاولنا يف هذه الدراسة إبراز أ
لييب ابهتمام خاص يف ال مرحلة من مراحل دولة ليبيا، ختصها التشري  الااألموال العامة اليت 

وذلك فيما صاغه هلا من قواعد ونصوص الغرض منها محاية قاعدة التخصيص للمنفعة العامة، 
 وابلتايل محاية هذه األموال ماهي إال محاية لنشاط الدولة االقتصادي.

اللييب ماورد يف النصوص الدستورية  ومما يعكس ضرورة احلماية القانونية لألموال العامة يف التشري 
بشأنه، واليت جتعلنا أنخذ بفكرة أ  التشري  اللييب ارتقى حبماية املال العام إىل مرتبة النص 
الدستوري، يف حني احملكمة العليا بدوائرها اإلدارية واملدنية واجلنائية أقرت أب  نظام احلماية 

م 1970لسنة  138و  املدين املعدلة ابلقانو  رقم من القان 87القانونية الذي نصت عليه املادة 
املتمثل يف عدم جواز التصر  أو احلجز أو التملك ابلتقادم إمنا ينصر  إىل األموال العامة دو  

 غريها.
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