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 تعليق على حكم المحكمة العليا بصحة الفائدة القانىنية 

 الديىنعلى التأخر في سداد 

 وأنها تعىيض وليست فائدة
 

  محمىد سالمة الغرياني

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعد ..

م حكمها فً  62/2/9165فقد أصدرت الدائرة المدنٌة الثالثة بالمحكمة العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ 

ومن ق المقدم من وزارة الزراعة ، وقد نشر مؤخرا فً موقع المحكمة العلٌا .  023/20الطعن المدنً 

الدٌون واعتبارها تعوٌضا ال  الغرٌب فً هذا الحكم تسوٌغه للحكم بالفائدة القانونٌة على التأخر فً سداد

 وقانونٌة ما كان له أن ٌخالفها . فوائد ربوٌة على الحقٌقة ، وقد خالف هذا الحكم مسلمات شرعٌة

واستنادا إلى واجب النصح الشرعً ، وتحقٌق التكامل بٌن الدرس الفقهً النظري والواقع القضائً 

بمنطق المحكمة ائدة القانونٌة شرعا وقانونا ، العملً ، قمت بإعداد دراسة على الحكم تثبت ربوٌة الف

لم أتطرق فً التعلٌق على الحكم إلى األدلة الشرعٌة على تحرٌم العلٌا نفسها ولٌس بمنهجٌة أخرى ، ف

إثبات ب واكتفٌتالفائدة القانونٌة المحكوم بها ألنها  محرمة إجماعا قوال واحدا باعتبارها ربا صرٌحا ، 

 لمراد ، وأقوى فً اإللزام المنهجً .تحقٌق اٌكون  أقرب ل البطالن القانونً الذي

 أوال : ملخص القضية :

فً أن شركة النواحً  9115فً أمام محكمة جنوب طرابلس االبتدائٌة تتلخص الدعوى المرفوعة 

  4/9112األربعة األهلٌة المساهمة لنقل البضائع اتفقت مع لجنة متابعة حملة التشجٌر المشكلة بالقرار 

على أن تقوم بنقل الشتول المراد غرسها فً حملة التشجٌر مقابل مبالغ متفق علٌها ،  وقد نفذت الشركة 

 ت بفواتٌر لسداد مقابل العمل ولم ٌقع تسدٌدها .ما طلب منها وتقدم

بإلزام وزارة الزراعة بدفع المبالغ المترتبة على  رفعت الشركة دعوى أمام المحكمة االبتدائٌة مطالبة

من قٌمة المبالغ المترتبة % 1على سبٌل التعوٌض ، ودفع  دٌنار مالٌٌن خمسةٌات النقل ، ودفع عمل

 .فائدة قانونٌة من تارٌخ رفع الدعوى 

%  1بدفع أصل الدٌن ودفع الفائدة القانونٌة بمقدار على وزارة الزراعة االبتدائٌة حكمت المحكمة  

 التعوٌض .دعوى  ورفض

) نٌابة عن وزارة الزراعة ( الحكم االبتدائً أمام محكمة استئناف طرابلس فلم  استأنفت إدارة القضاٌا

 م . 6/2/9162تقبل الطعن وأٌدت الحكم المستأنف بتارٌخ 

 .فلم تقبل الطعن كذلك طعنت إدارة القضاٌا ) نٌابة عن وزارة الزراعة ( بالنقض أمام المحكمة العلٌا 

 حكم محكمة االستئناف واالبتدائية : علىإدارة القضايا طعن اب أسبثانيا : 

نائبها القانونً ) إدارة ذكر ذلك كما على الحكم المطعون فٌه ] عن وزارة الزراعة اطم انحصرت

 نقطتٌن : فً  [  قضاٌا الدولة (

ٌبٌن هل أساس المسؤولٌة عقدٌة أم تقصٌرٌة ؟ دون أن بدفع قٌمة الفواتٌر الوزارة ه بإلزام قضاؤ  (6

 .المسؤولٌتٌن خلط بٌنوٌرى الطاعن أن الحكم قد 
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من  995% للشركة استنادا إلى نص المادة  1مقدارها بدفع فائدة قانونٌة قضاؤه بإلزام الوزارة   (9

 بشأن منع المعامالت الربوٌة . 9162لسنة  6مخالف للقانون رقم  ، وهذا االستنادالقانون المدنً 

 عن :أسس الطعلى إجمالي تعليق ثالثا : 

 لمالحظات اآلتٌة : اقبل التعلٌق على تسبٌب المحكمة لجواز دفع الفائدة القانونٌة ٌتوجب إبداء 

فً كال الوجهٌن  الثمانٌةاالختصار الشدٌد فً تقدٌم المطاعن على الحكم ، حٌث لم تتعد األسطر   (6

المقدمٌن للطعن فً الحكم من خاللهما ، فً حٌن أن كل نقطة تشكل موضوعا للتدلٌل على اعتباره 

إجماال قد ال ٌحقق مساعدة القاضً على تبٌن وجه الداللة عند كتفاء بالتنبٌه إلى الدلٌل واالمطعنا ، 

ونً عن الدولة ومنع الجهات العامة من وهذا ٌفتح الباب واسعا أمام تقٌٌم تجربة النائب القانالطاعن 

 المتابعة القضائٌة األصلٌة .

تمثٌل الطاعن عدم و ، عنطالالقوة فً عرض شً بعدم الطرٌقة التً عرض بها السبب األول ت (9

دون  والعقدٌة ،التقصٌرٌة الحكم بالخلط بٌن المسؤولٌتٌن الطاعن حٌث وصف  ،بشكل مهنً دقٌق 

 القانونٌة التً وقعت مخالفتها .آثاره جالء تاما وٌبٌن وٌجلٌه للمحكمة فً الطعن أن ٌفصل 

وقع فٌه الحكم محل الدراسة إظهار الخطأ الذي االهتمام بها مفردة  أقتصر علىإال أن المسألة التً 

 الطعن فً الحكم بالفائدة القانونٌة لما له من آثار وما فٌه من مخالفات ظاهرة . هرفضب

 عن السبب الثاني من أسباب الطعن : محكمة النقضجواب رابعا : 

 الطرٌقة اآلتٌة : الثانً طعن مفً الرد على الالعالً اتبع الحكم 

 . سطرا ( 92) تباعا وهً سبع مواد  9162لسنة  6رقم سرد مواد القانون   (6

 بالقروض إال تتعلق ال أنها مجتمعة النصوص هذه ومفاداستنتاج فً ستة أسطر ٌقول فٌه " تقدٌم   (9

 ورد ما ذلك وٌؤكد ، طبٌعٌة أو كانت اعتبارٌة الجهات من أي وبٌن، ومسمٌاتها  أنواعها كانت أٌا

 إذا إال،  المدنً القانون من 995 المادة نص على لتطبٌقه مجال ال فإنه ثم ومن، الرابعة  بمادته

 على هو الحصول  استحقاقه اجل حلول عند  النقدي بدٌنه المطالبة عدم من الدائن كان غرض

 بها ٌطالب التً النسبة رر ٌعادلض حصول ٌؤكد دلٌل بتقدٌم ٌلتزم أن دون بالنص الواردة الفائدة

 " . كتعوٌض

طبق ما استنتجه على موضوع الدعوى لٌقرر أنها لٌست قرضا وال عالقة لها بالقرض ، وعبارته   (2

  الطعن وسائر أوراق فٌه المطعون الحكم تامدون من ٌبٌن ما على  الدعوى فً الواقع كان ا: " ولم

 أخل حٌن فً به التزام ما بتنفٌذ ضده المطعون فٌه لتزما بمقابل نقل عقد وجود هو أساسها أن

 بمسالة البتة لها عالقة ال معاملة فإنها ثم النقل فمن مقابل سداد فً المتمثل المقابل بالتزامه الطاعن

 ."  مسمى أي تحت قرض

سطرا ، وهذا االستدالل ٌقوم  62استدالل المحكمة االبتدائٌة ناقال له بنصه وهو ٌقع فً استند إلى  (0

          على شٌئٌن :

، وعلى األخص قولها " كان ملزما أن ٌدفع للدائن على سبٌل التعوٌض عن  995نص المادة       أ (  

 % ... " .   1التأخٌر فوائد قدرها 

 علٌه المدعى تابع تأخر وكان ، كان ذلك على الشركة بقوله " ولماإثبات الضرر الواقع    ب ( : 

 فً تمثل مادٌا   ضررا   ألحق قد بصفته للمدعً الدفع المبالغ المستحقة بدفع التزامه وعدم بصفته الرابع

وأن  ، بالربح علٌه ٌعود بما منها االستفادة من وحرمانه بها المطالب المالٌة المدعً للمبالغ ذمة افتقار

 نقل فً شركة متخصصة كونه بصفته المدعً عمل ٌعرقل أن شأنه من المستحق المبلغ دفع عدم



 وأنها تعويض وليست فائدة الديونعلى التأخر في سداد تعليق على حكم المحكمة العليا بصحة الفائدة القانونية 

039 

ٌُلحق البضائع  بأن بصفته للمدعً تقضً ذكرها بالمادة السالف عمال   المحكمة وأن به مادٌة خسائر و

 القضائٌة المطالبة تارٌخ من المائة فً خمسة%  1 بواقع فائدة   بصفته الرابع علٌه المدعى له ٌدفع

  " . بالمنطوق سٌرد ما نحو وعلى السداد تارٌخ وحتى 4/4/9115 فً الواقعة

ونٌة أنه رآها نأن أساس قبوله بما حكم به الحكم االبتدائً واالستئنافً من فائدة قاأكد الحكم العالً  (1

 تعوٌضا عن الضرر .

أن الحكم االبتدائً أراد الحكم بالتعوٌض ولكنه اختار نسبة من قٌمة الدٌن  -من تلقاء نفسه  –قرر  (2

وذلك ال ٌخرجه عن كونه أساسا منه لتقدٌر ما رآه من مناسبة ما قضى به . أي أن لتحقٌق ذلك ، 

بدال من ، ودٌن من أصل الالمئوٌة نسبة والالتعوٌض بٌن بالتناقض محكمة العلٌا شعر حكم ال

أجاب عنه بتجاوزه واإلضراب عنه برأي مجرد ، كاستنتاجه  االعتراف به والحكم بما ٌقتضٌه

 .ض وبالقرفقط خاص م بكل مواده  9162لسنة  6رقم األول أن القانون 

بالقول إن مبلغ الفائدة القانونٌة المحكوم به " ال ٌعد من قبل الفوائد الربوٌة التً الحكم كالمه  ختم (3

بشأن منع المعامالت الربوٌة ، وإنما  9162لسنة  6عامل بها بموجب القانون رقم حظر المشرع الت

 . " تعوٌض فً مقابل ضررهو 

 خامسا : التعليق على جواب المحكمة العليا على المطعن الثاني : 

وال ٌكترث بمخالفاته الظاهرة  ، بسٌط ومختصره المسألة الخطٌرة الحساسة الصادر فً هذالحكم   (6

بل إنه فً واقع ، واألحكام السابقة للمحكمة العلٌا وصراحة النصوص الشرعً والقانونً لإلجماع 

 لم ٌستدل على شًء مما استنتجه . الحال 

الحكم خال من التسبٌب بإطالق ، وعلى وجه الخصوص السبب الثانً وهو السبب الجوهري الذي  (9

لم ٌتعرض له  9162لسنة  6م طعن به الطاعن على الحكم االستئنافً وهو مخالفة القانون رق

المادة الرابعة من القانون أنشأت صندوق  ألنالحكم برد إال قوله إنه قانون خاص بالقروض ، 

هذا كل ما ٌتعلق بالتسبٌب لعدم واستدالله الوحٌد ال ٌحتاج إلى جواب .. اإلقراض الحسن " . 

الصحٌحة لهذا العمل أنه دفع م فأٌن هو التسبٌب ؟ التسمٌة  9162لسنة  6انطباق القانون رقم 

 لدعوى الطاعن بدعوى مقابلة تحتاج إلى تسبٌب وتدلٌل حتى تعد أصال مقنعا للحكم .

  د. مفتاح محمد قزٌط] تنظر الدراسة المنشورة بموقع وزارة العدل بعنوان تسبٌب األحكام للمستشار 

https://aladel.gov.ly/home/?p=1736  ] 

لكن الحكم  ، بفسادهماعلى أصلٌن موهومٌن تحكم البداهة الشرعٌة والقانونٌة قائم مبنى الحكم   (2

 : ، وبٌان ذلك على النحو اآلتً فً الدرجة العلٌا من الثبوت  -جازما  -اعتبرهما 

 ال تتعلق إال بالقروض .  م  9162لسنة  6ن نصوص القانون رقم : أ األصل األول

 والمدٌنة الدائنة بالفوائد التعامل بعبارات القانون نفسه ، حٌث تقول المادة األولى " ٌمنع مردودوذلك 

 بطالنا   وٌبطل ، واالعتبارٌة الطبٌعٌة األشخاص بٌن تجري التً والتجارٌة المدنٌة المعامالت جمٌع فً

] وهو مطابق لنص المادة مستترة "  أو ظاهرة ربوٌة فوائد من المعامالت هذه على ٌترتب ما كل مطلقا  

، بتحرٌم ربا النسٌئة فً المعامالت المدنٌة والتجارٌة بٌن األفراد [ 6539لسنة  30من القانون رقم  6

 ٌصح تفسٌرها بأنها القرض الصرٌح وحده ؟ الواردة فً النص فهل المعامالت المدنٌة والتجارٌة 

م ألنه  6539لسنة  30للقانون  ما هو إال إصدار جدٌد 9162لسنة  6القانون رقم ن أب كذلك  ومردود

م ونصوص  6539ٌمثل المرحلة الثانٌة من مراحل إٌقاف العمل بالفائدة الربوٌة التً بدأت عام 

 30بعد صدور القانون رسمٌا ، وقد امتألت صفحات القانون المدنً المنشور ن تشهدان بذلك ٌ  القانون  

https://aladel.gov.ly/home/?p=1736
https://aladel.gov.ly/home/?p=1736
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من بٌنهم  995باإلشارة إلى التعدٌالت على المواد الواردة فً القانون المدنً ، والمادة  6539لسنة 

ٌنطبق حكم هذه المادة على المعامالت بٌن األشخاص  ال : تعلٌقا على نص المادة، حٌث ورد بوضوح 

 . م    6539لسنة   30   قانون رقم لا من المادة الثالثة بموجب   الطبٌعٌٌن وذلك 

ذلك مردود ، و ؛لٌس من الفوائد الربوٌة  995مبلغ الفائدة القانونٌة الوارد فً المادة أن  الثاني : األصل

فقد أورد القانون رقم ، من الفوائد الربوٌة  995 المادة الفائدة المذكورة فً صراحة بأننص القانون قد ف

ٌق أحكامها تنفٌذا لهذا القانون ، من المواد التً ٌمتنع تطب 926و 921و 995د الموا 6539لسنة  30

  بل تعوٌضٌة !!ربوٌة فوائد فكٌف ٌقال إنها لٌست 

 اعتبار الفائدة تعويضا في الحكم : سبب

والذي ٌنص على  995باللفظ الموهم الوارد فً المادة األحكام الثالثة الصادرة فً الموضوع واغترار 

مبررا ، صحٌحا وال لٌس " هذا االغترار  التأخر على سبٌل التعوٌض عنأن الفائدة القانونٌة تعطى " 

أوضحت أن التعوٌض المراد لٌس التعوٌض الحقٌقً الذي ٌشترط للحكم به الخطأ  926ألن المادة 

ال ٌشترط الستحقاق فوائد التأخٌر قانونٌة كانت أو اتفاقٌة أن ٌثبت الدائن : "  فقالت،  والضرر والسببٌة

من كونها مادة لتعوٌض الضرر الفعلً ، فال  995خرجت المادة . وبهذا هذا التأخٌر " ضررا لحقه من 

وقوع المحكمة فً ، وإن هذا لوحده دلٌل على  العلٌا الذي صرحت بهمحكمة الوجه النطباقها فً مراد 

 خطأ فً التكٌٌف والتأسٌس .

كون الفائدة خاصا بالقروض ، وفً م  9162لسنة  6 رقم  نفسه فً عد القانونالحكم العالً ناقض  (0

 تعدقرضا ومع ذلك  تلٌسمن ذلك ، حٌث ذكر مسألة استثناء  هالقانونٌة لٌست ربوٌة ، بذكر

لم ٌبٌن أصله من النصوص القانونٌة الواجبة ، وهذا تناقض ظاهر ،  ةربوٌ الكونه ممنوعة

 بدٌنه المطالبة عدم من الدائن كان غرض إذا إال: "  وعبارة الحكم فً هذااإلعمال واإلنفاذ ، 

 دلٌل بتقدٌم ٌلتزم أن دون بالنص الواردة الفائدة على هو الحصول استحقاقه جلأ حلول عند النقدي

 كتعوٌض " . بها ٌطالب التً النسبة رر ٌعادلض حصول ٌؤكد

رد بالفرق الثابت بٌن الفائدة ٌُ ٌض عن الضرر ، وتعإال هً القانونٌة ما أن الفائدة الحكم ب قول (1

ئد عن رأس المال ال ٌقابل الضرر والفائدة مبلغ زا، مقابل لضرر متحقق التعوٌض والتعوٌض ، ف

ال ٌمكن أن ، ألنه بذلك من عموم الدٌن مئوٌة نسبة تقرٌره فً صورة ب، وٌتأكد كون المبلغ فائدة 

ا عن وٌزداد بعدألنه البد أن ٌكون أزٌد أو أنقص من مقدار الضرر ، ٌكون تعوٌضا حقٌقٌا ، 

إنه متراكم  ، فكٌف ٌقال عن تعوٌض   متجددا كل فترة من الدٌن  ًنسبال مبلغ ال اهذ جعلالتعوٌض 

أصل الدٌن ، بمبالغ متساوٌة من أصل الدٌن ، ثم إن التجدد للفوائد غٌر محصور فقد ٌبلغ ٌوما ما 

أنها ٌعنً % 1، والفائدة القانونٌة تقرٌبا دٌنار ألف  111فً هذه الدعوى المبلغ المطلوب مثال ف

، ولم ٌحدد الحكم أساس تجدد الفائدة هل هً سنوٌة أم شهرٌة أم فً المرة الواحدة ألفا  91 تساوي 

 61*91سنوات على المطالبة   61بعد مرور  مقدارها الٌومأسبوعٌة ، وعلى فرض أنها سنوٌة ف

 ط . ألف دٌنار فق 691سنوات لكان مقدار الفائدة  1قبل  فصل فً الطعن ألفا ، ولو 911= 

االقتصادي والقانونً المعنى سماها فوائد وهو مصطلح ٌراد به الربا فً  نفسهإن القانون المدنً  (2

وهو ، غات المختلفة لالمستقر فً العلوم والوالعرفً ، فكٌف ٌخرج عن تفسٌر لفظ إلى غٌر معناه 

 ة جمٌعها رأسا على عقب .ٌقلب األسس القانونٌأمر 

مما ٌستغرب من الحكم العالً أنه أٌد الحكم بالفوائد استنادا إلى ضرر مفترض مقدر ، وأٌد الحكم  (3

 .االبتدائً فً رفضه الحكم بالتعوٌض 

دون بٌان سبب رفضه ، وفً بعد أن طلبته الشركة  المطعون فٌه تناقض برفضه التعوٌض الحكم  (4

ألن الطاعن لم المحكمة العلٌا لم تلتفت إلى هذه المسألة لعل وت نفسه حكم بالفائدة القانونٌة ؛ الوق



 وأنها تعويض وليست فائدة الديونعلى التأخر في سداد تعليق على حكم المحكمة العليا بصحة الفائدة القانونية 

030 

من قانون المرافعات تجٌز للمحكمة أن تأخذ من  209ٌطعن فً الحكم على أساسها  ، إال أن المادة 

تلقاء نفسها بسبب من أسباب الطعن غٌر التً ذكرت فً تقرٌر الطعن بالنقض إذا كانت مبنٌة على 

الحكم االبتدائً برفضه التعوٌض الصرٌح وقبوله بالحكم **  تناقض ، والرد على* النظام العام 

بالفائدة القانونٌة مسألة من النظام العام أوال ، وهً كذلك مترابطة مع سبب الطعن الذي قدمه 

 الطاعن .

،   سلطة النقض فٌما خرج عن أسبابه*  انظر البحث المنشور فً موقع المحكمة العلٌا بعنوان :  ]

، فقرة بعنوان تصدي محكمة النقض التلقائً عند  5ص  مستشار أ. محمد القمودي الحافًسٌد الال

فقرة بعنوان بطالن الحكم المطعون فٌه أو بطالن  66مخالفة الحكم المطعون فٌه للنظام العام ، وص 

 فً اإلجراءات أثر فً الحكم .

https://supremecourt.gov.ly/wp-

content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-

%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf  

 . ]  

التناقض فً األسباب القانونٌة ٌوجب الطعن فً الحكم بسبب الخطأ فً تطبٌق القانون أو الخطأ ] ** 

ناقال   99الحكم المدنً القاضً زٌرك محمد صدٌق عبد الكرٌم ص  انظر التناقض فً .فً التكٌٌف 

 [  قض فً المواد المدنٌة والتجارٌة .عن نبٌل إسماعٌل عمر : الطعن بالن

ق حٌث ذكر صراحة أن  9912/13هذا الحكم مخالف للحكم الصادر فً قضٌة الطعن المدنً  (5

بطالنا متعلقا  9162لسنة  6أحكام القانون جمٌع الفوائد قانونٌة أو اتفاقٌة أبطلها المشرع بموجب 

القول صفة مبدأ من ، وقد أخذ هذا بالنظام العام عن كافة المعامالت السابقة والالحقة لصدوره " 

مباديء المحكمة العلٌا ، وأصبح جزءا من القانون ، وملزما للكافة بما فً ذلك المحكمة العلٌا 

 .نفسها 

وٌستدل على ذلك من مسلك القنون تجاه التحول عن المبدأ المستقر ، حٌث لك ٌذكر له إال صورة واحدة 

هً إحالة إحدى الدوائر المبدأ األول إلى الدوائر المجتمعة قبل إصدارها حكمها فً الطعن ، فكأن 

ٌح بٌن الحكمٌن لم ٌتصور الحاجة إلى الجمع بٌن المبدأٌن ولكنه تصور الحاجة إلى الترجالقانون 

المتناقضٌن ، وهذا ٌعنً أن الحكم الذي خالف المبدأ الذي أقرته المحكمة ٌعد باطال بمخالفته تلقائٌا ، 

 وٌتوجب تصحٌحه .

استند إلى مادة وقع إلغاؤها  6/2/9162الحكم الصادر عن محكمة االستئناف طرابلس بتارٌخ  (61

 65م ٌوم  9162لسنة  2بً منذ صدور القانون رقم جزءا من القانون المدنً اللٌ د  بالكامل ولم تعُ 

م ، وهو قانون أصدرت المحكمة العلٌا أحكاما سابقة عن الحكم الصادر فً هذا  9162ٌناٌر 

ق  20/ 293ففً الحكم الصادر فً قضٌة الطعن المدنً رقم ، م  2/9162الطعن تعترف بالقانون 

وكان سابقا علٌه بتارٌخ ) حل الدراسة الصادر من الهٌئة نفسها التً أصدرت هذا الحكم م

المحكمة الطعن ال على ناقشت و 2/9162استند الطاعنون إلى القانون رقم حٌث  ( 65/1/9165

عدم مالءمة التعدٌل أساس عدم صحة القانون بل سلمت بصحة االستناد إلٌه إال أنها بٌنت للطاعنٌن 

 995بقوله فً المادة الثالثة " تلغى المواد من  995، وهذا القانون نفسه قد ألغى المادة  لمطاعنهم

 ... " . 922إلى 

https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
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ألن الحكم االستئنافً المطعون فٌه نقض الحكم المطعون فٌه بذلك وكان ٌتوجب على المحكمة العلٌا 

 . 9161لسنة  2صدر فً ظل القانون رقم 

من القانون المدنً المصري  992 للمادة عند شرحه 9/049الوسٌط  فًالسنهوري  ٌصرح (66

فً بما الٌدع مجاال للشك ، ٌقول بكون الفائدة القانونٌة ربوٌة مدنً لٌبً  995 المطابقة للمادة 

 : كالم مطول 

  : النقود من مبلغ بدفع االلتزام عن القانونً التعوٌض  "

 حالة هً تشرٌعٌة نصوص فً التعوٌض مقدار بتحدٌد وتكفل التدخل إلً المشروع فٌها عمد حالة وأهم

 كان سواء - االلتزام هذا علً القانون ٌرتبه أن ٌجوز الذي التعوٌض فإن ، النقود من مبلغ بدفع االلتزام

 فً التشرٌعٌة النصوص تحدده المال برأس االنتفاع عن تعوٌضا كان أو دفعه فً التأخر عن تعوٌضا

 كراهٌة ذلك فً والسبب.  الفوائد هذه مقدار بتحدٌد القانون وٌتكفل ،  ( interest ) فوائد صورة

 ، العالم تشرٌعات أكثر فً بل ، وحدها اإلسالمٌة البالد فً وال ، فحسب مصر فً ال ، للربا تقلٌدٌة

 ، رزاٌاه من للتخفف تحدٌده إلً المشرع لجأ ثم ومن.  العصور جمٌع وفً البالد كل فً مكروه فالربا

 قانونٌا تحدٌدا   التعوٌض وتحدٌد ، التدخل علً الحالة هذه فً القانون حمل الذي القوي المبرر هو وهذا

 .  تشرٌعٌة نصوص فً

 أو كانت تأخٌرٌة ، األموال رؤوس لفوائد فحدد ، الربا المصري المشرع كره كٌف ٌلً فٌما ريوسن

 االتفاق عدم عند فجعله الفوائد هذه سرٌان مبدأ فً تشدد وكٌف ، اتفاقٌا وسعر قانونٌا سعرا   ، تعوٌضٌة

 السعر علً زائدا ٌدفع ما استرداد أجاز وكٌف ، القضائٌة المطالبة وقت من بل اإلعذار وقت من ال

 منع وكٌف ، قررها التً الحدود فً حتً الفوائد دفع من معٌنة حاالت فً المدٌن أعفً وكٌف ، المقرر

 تجاوز أن عن الدائن ٌتقاضاها التً الفوائد بمجموع وقف وكٌف ، الفوائد متجمد علً فوائد تقاضً

 ال حتً منه التضٌٌق فً الرغبة ىوعل ، للربا المشرع كراهٌة إلً آٌات وغٌرها هذه فً.   المال رأس

 . والخراب باإلفالس ٌؤذنه وقد ، المدٌن فٌرهق ٌستفحل

 : 9/042وأضاف فً الحاشٌة 

الربا : فنزل بسعر الفوائد وكانت مرتفعة فً وقد زاد التقنٌن الجدٌد علً التقنٌن القدٌم فً كراهٌة " 

، وحدد مجموع الفوائد بما ال  ، ومنع تقاضً فوائد علً متجمد الفوائد وكان ذلك جائزا   التقنٌن القدٌم

، وأعفً المدٌن فً بعض حاالت من دفع الفوائد  ٌزٌد علً رأس المال وكان هذا التحدٌد غٌر موجود

 "   . ٌعرف التقنٌن القدٌم هذا اإلعفاء حتً فً الحدود التً قررها ولم 

على فرض صحة كون الفائدة القانونٌة تعوٌضا فإن المحكمة العلٌا أقرت بمنعه إذا كان محل  69

من القانون المدنً معدلة . ] انظر الحكم الذي  990االلتزام مبلغا من النقود حسبما تقتضٌه المادة 

:  293/20هٌئة فً الطعن أصدرته المحكمة العلٌا بنفس الدائرة وال

https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/64-327hm.pdf  ].  

مخالف للشرٌعة الصادر من المحكمة االبتدائٌة ومحكمة االستئناف والمحكمة العلٌا الحكم   62

على نسبٌة بزٌادة لم ٌجز أحد من علماء الشرٌعة معاقبة المدٌن المماطل اإلسالمٌة إجماعا ، حٌث 

ن الشرٌعة اإلسالمٌة لإلعالن الدستوري فً قوله إ امخالفٌقتضٌها الدائن ، وبذلك ٌكون أصل الدٌن 

 .مصدر التشرٌع 

ئً إذا قطع بمخالفته للشرٌعة فإنه ال ٌرفع الخالف ومن الواجب استنادا للحكم الشرعً أن الحكم القضا

، ٌعنى أنه ال ٌحوز قوة الشًء المقضً به ، ومعنى ذلك أنه ال ٌمنع من رفع الدعوى فً الموضوع 

مرة أخرى أو تعقب الحكم بما ٌقتضٌه الدلٌل القاطع  ، وال ٌعد من األحكام الموافقة للشرٌعة منع النظر 

 لفتها للشرع ، والحكم المقر للفائدة القانونٌة النسبٌة مخالف للشرٌعة قطعا .فً األحكام المقطوع بمخا

https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/64-327hm.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/64-327hm.pdf


 وأنها تعويض وليست فائدة الديونعلى التأخر في سداد تعليق على حكم المحكمة العليا بصحة الفائدة القانونية 

032 

 :المحكمة العليا بصحة الفائدة القانونية على الديون من غير القروض حكم آثار ا : سادس

أحكام المحكمة العلٌا تعد مباديء ملزمة للكافة ، وسٌكون هذا التفسٌر محل احتجاج قانونً من  (6

 البعض .

الواردة فً القانون المدنً  للفوائد القانونٌة، وم  9162لسنة  6لقانون رقم لبإقرار هذا التفسٌر   (9

الدٌون أخذ الفائدة على فإن   ، 9162لسنة  2م والقانون رقم  9162لسنة  6والملغاة بالقانون رقم 

] *ظهر . *علٌا ، وهذا مخالف للثابت من النصوص وأحكام المحكمة الالتجارٌة ٌكون مقرا قانونا 

 6القانون رقم ذلك فً فهرس المباديء المستخلصة من أحكام النقض ، حٌث وقع التعبٌر باآلتً : 

من  995فً شأن منع المعامالت الربوٌة ـ مجال سرٌانه ـ شرط تطبٌقه على المادة  9162/ 

 انظر موقع المحكمة العلٌا على الرابط اآلتً :  .القانون المدنً 

https://supremecourt.gov.ly/appeal-

type/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6/page/2/]  

ٌكون من المسموح للمصارف اإلسالمٌة المطالبة بالفوائد القانونٌة على الدٌون كم الحهذا ب (2

ألن عقودها لٌست قروضا بل بٌوع المستحقة لها فً حالة تعثرها أو مماطلة المدٌنٌن بها ، 

وهً مسألة استقر الحكم الشرعً فٌها على المنع ، ودلٌلها اإلجماع وإجارات وغٌر ذلك ، 

 وصراحة النصوص .

 كيفية معالجة آثار الحكم محل التعليق : : سابعا

أصبح نهائٌا  مستعصٌا على الطعن فٌه هو بذلك إن هذا الحكم وإن كان صادرا من المحكمة العلٌا و

وإذا كان القانون ، واستمراره علٌه  ال ٌمكن السكوت النافذة والقوانٌن ةالقطع بمخالفته للشرٌع ه مع فإن

ِكلة المحتاجة إلى ضبط وتفصٌل وتفقه فٌة الالخٌحمً الحقوق  إمكانٌة إلغاء هذا فإن القول بعدم ، المش 

ٌعد تخلٌا  وتمتع أحكام محكمة النقض بالحجٌة المطلقة .. فإن ذلك أسس الطعن ، استنفادلمجرد الحكم 

 مجاف للعدل والقانون والشرٌعة الغراء . وهوحماٌة الحقوق األكثر بداهة وظهورا عن 

م إعمال الفكر للنظر فً الطرق األكثر سرعة ومالءمة لعودة القضاء اللٌبً إلى مساره ومن هنا لز

المتناسق مع التشرٌعات النافذة واإلطار الدستوري المتوافق مع الشرٌعة ىوالذي ابتدأته قدٌما بقبول 

 الطعون فً دستورٌة القوانٌن بسبب مخالفتها للشرٌعة اإلسالمٌة .

 اإلطار الطرق اآلتٌة : عرضه فً هذاومما ٌمكن 

ق على الدوائر  9912/13مطالبة السٌد رئٌس المحكمة العلٌا بإحالة هذا الحكم مع الحكم رقم  6

لداللة االقتضاء ألنه ال ٌتحقق مراد المجتمعة لتعٌٌن المبدأ القانونً الواجب االتباع ، وذلك إعماال 

نص ، وقد كانت الالئحة الداخلٌة للمحكمة العلٌا تعلى الحكمٌن المتناقضٌن لقٌاس القانون إال بذلك ، وا

على حق رئٌس المحكمة العلٌا فً إحالة المباديء القانونٌة المتناقضة إلى الدوائر  92المادة فً 

 . ثم عادت إلى أصل المنع  ، وكان اإلقدام على ذلك مخالفة لنص القانون ، المجتمعة 

 للقضاء العادي كواقعة مادٌة .اعن ) إدارة القضاٌا ( من الطاعتبار الحكم معدوما ٌتم مخاصمته  9

نظرا لمخاطر التوسع فً هذا وابق القضائٌة فً هذا االتجاه ، وهذا الحل تواجهه صعوبة هً عدم الس

 .، وصعوبة أخذ إدارة القضاٌا المبادرة بذلك الباب 

https://supremecourt.gov.ly/appeal-type/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6/page/2/
https://supremecourt.gov.ly/appeal-type/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6/page/2/
https://supremecourt.gov.ly/appeal-type/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6/page/2/
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بالمخالفة للقانون المبدأ الجدٌد الذي حكمت به المحكمة العلٌا  أمام الدائرة الدستورٌة فًالطعن  2

والدستور ، ألنه فً قوة التشرٌع ، والقول بعدم إمكان الطعن علٌه ٌعنً وجود قواعد قانونٌة غٌر 

 . * ممكنة التعقب واإللغاء

    :؛ بعنوان اختصاصات المحكمة العلٌا بحثورد فً   *]  

أكد المشرع على مكانة المبادئ التً تقررها المحكمة العلٌا ، فنص فً :  قوة مبادئ المحكمة العليا 

م بإعادة تنظٌم المحكمة العلٌا على أن ] تكون المبادئ القانونٌة 6549لسنة  2من القانون رقم  26المادة 

ة التً تقررها المحكمة العلٌا فً أحكامها ملزمة لجمٌع المحاكم وكافة الجهات األخرى فً الجماهٌرٌ

العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة [ وقد ثار خالف بٌن الفقهاء حول مدى إلزامٌة هذه المبادئ من قبل 

المحاكم أو الجهات اإلدارٌة فبعض الشراح ٌعتبر االلتزام بمبادئ المحكمة العلٌا التزاما أدبٌا ولٌس 

الحكم االتحادي لكً تكون قانونٌا بالرغم من صراحة النص ، وحجتهم فً ذلك أن النص وضع إبان 

المبادئ ملزمة للوالٌات ، وأن إضفاء القوة القانونٌة على أحكام المحاكم، إنما ٌكون فً الدول التً لٌس 

فٌها قانون مكتوب ، فترقى السوابق القضائٌة إلى مرتبة القانون ، وقد رد على هذا الرأي بأن نص 

المحكمة العلٌا السابق( جاء واضحا فً الداللة على أن من قانون  94)الذي ٌماثل نص المادة  26المادة 

المشرع اللٌبً ٌقصد إضفاء صفة اإللزام القانونً على المبادئ التً تقررها المحكمة العلٌا فً 

أحكامها، وجعلها كالقوة الملزمة للقوانٌن ، أي أن مبادئ المحكمة العلٌا الواردة فً األحكام تعتبر 

  (.6فً لٌبٌا)مصدرا من مصادر الشرعٌة 

للبحوث ، المركز القومً  2 / 695قانون علم القضاء ، لألستاذ الدكتور الكونً اعبودة ، ص  -(1)  

 م 9112العلمٌة طرابلس ، 

 . :  نقال عن   http://www.startimes.com/f.aspx?t=16898848 ]   ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=16898848&fbclid=IwAR2cc00UM0ybWAWrF1Sy3vDNUZ_yXeJtzuvkEuVgzeGsqvkRbPApkXno_FY
http://www.startimes.com/f.aspx?t=16898848&fbclid=IwAR2cc00UM0ybWAWrF1Sy3vDNUZ_yXeJtzuvkEuVgzeGsqvkRbPApkXno_FY
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 الخالصة

 .م مخالف للنصوص الشرعٌة القاطعة واإلجماع كالح (6

 والقانون المدنً المعدل . 9162لسنة  6للقانون رقم  صراحة الحكم مخالف (9

 بشكل قاطع وجلً . 6539لسنة  30للقانون  صراحة الحكم مخالف (2

 م  9162لسنة  2للقانون المدنً المعدل بالقانون رقم صراحة الحكم مخالف  (0

 .ق  9912/13للحكم الصادر فً قضٌة الطعن المدنً  صراحة معارضالحكم  (1

 ٌعد عمال مادٌا فً مظهر قانونً ملزم ..باطل بل معدوم وحكم وبذلك فإن ال (2

ال ٌجوز شرعا وال قانونا تنفٌذ الحكم فً خصوص الفائدة القانونٌة ، وال ٌجوز اعتبار تفسٌره  (3

 ألن النص القانونً مقدم على المبدأ المحكوم به من القاضً .للقانون مبدأ ملزما 

 وفي الختام .. 

 االبتدائً الحكم منالتً تحققت  المعارضة وصراحة الشرعً والقانونً .. النص صراحة إنف

 والمعارض ، النص لصراحة المجافً التأوٌل هذا أسباب فً ٌحار العقل تجعل والعالً واالستئنافً

 ..  للبدٌهٌات والمخالف ، والعرفً والشرعً اللغوي التفسٌر قواعد لكل

 وهللا غالب على أمره .. ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 

 وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 : المصادر

 القانون المدنً اللٌبً . -

 قانون المرافعات المدنٌة والبتجارٌة . -

 بشأن منع الفوائد الربوٌة بٌن األفراد . 6539لسنة  30القانون رقم  -

 بشأن منع المعامالت الربوٌة . 9162لسنة  6القانون رقم  -

 بشأن تعدٌل بعض األحكام فً القانون المدنً . 9162لسنة  2القانون رقم  -

 م وتعدٌالته . 6549لسنة  2رقم قانون المحكمة العلٌا  -

 الالئحة الداخلٌة لعمل المحكمة العلٌا . -

 ق . 023/20حكم المحكمة العلٌا فً الطعن المدنً  -

 ق . 13/  9912حكم المحكمة العلٌا فً الطعن المدنً  -

 . ق 20/ 293حكم المحكمة العلٌا فً الطعن المدنً  -

 . 9الوسٌط للسنهوري ج  -

.  د. مفتاح محمد قزٌطتسبٌب األحكام للمستشار       -

https://aladel.gov.ly/home/?p=1736   ]  

 . مستشار أ. محمد القمودي الحافً، ال  سلطة النقض فٌما خرج عن أسبابه -

 https://supremecourt.gov.ly/wp-

content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-

%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-

%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf  

 . ]  

 ) العراق(.عبد الكرٌم  صدٌقالقاضً زٌرك محمد   : التناقض فً الحكم المدنً -

  .علم القضاء قانون الكونً اعبودة :  -

https://aladel.gov.ly/home/?p=1736
https://aladel.gov.ly/home/?p=1736
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf
https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2017/11/%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87.pdf

