دولة ليبيا
المحكمة العليا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة اإلدارية
بجلستهـــاا المـعداـــادة لــــااب حـــبا يـــا ال ثـــا  41جمـــادأل ا و  4141هجريـــاة
الم افق 024210104:مي دية بمدر المحكمة العليا بمديـة طرابلس 1
برئاســ ـة السيــــاد ا ستاااــــاا المستشــــار :د1ن رالــ ـدين لــــع العكرمــــع " رئــــيس الــــدائرة "
و ض ية المستشارياان ا ستاا ين :نصرالدين محمد العاقل اا محم د محمد الصيد الشريف1
بدالت اب محمد أب سعد 1

وبحض ر نائب الـيابة بـيابة الـداض ا ستااا :

ومسجااال المحكماة السياااد :م سى سليمان الجدأل 1
أحدرت الحكم اآلتع
فع قضية الطعن اإلدارأل رقم71/492ق
المدد من:
4اا أمين اللجـة الشعبية العامة بصفته  -0أمين اللجـة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمع
 -1مدير مكتب امتحانات طرابلس
بصفته  -4مدير اإلدارة العامة ل متحانات
"تـ ب ـهم/إدارة الدضايا"
ضاااااااد
()1111
"تـ ب ـه/إدارة المحاماة العامة"
اـــان الحكاـــام الصـــادر مااااـــان محكماـــاة اســـت ـا طـــرابلس –الـــدائرة اإلداريـــة– بتـــاري
 024217101فع الد ى اإلدارية رقم 10229/402
بعد اإلط ع لـى ا وراق وتـ وة تدريـر التل،ـيس وسـماع المرافعـة الشـف ية ورأأل نيابـة
الـدض وبعد المداولة 1
ال قائاع
أقــا المطع ـ ن ضــده بصــفته الــد ى رقــم  402لســـة  0229أمــا الــدائرة اإلداريــة
بمحكمــة اســت ـا طــرا بلس م،تصــماب الطــا ـين بصــفاتهم قــا فــع بيانهــا إن ابـــه ()111طالــب

1

بمدرسة شمس الحرية التابعة لمكتب تعليم تاج را شعبية طرابلس سابداب بالصف التاسع مـن
التعليم ا ساسع للعا الدراسع  0229/0222وقـد أجريـل لـه امتحانـات فـع الفتـرتين ا ولـى
وال انيــة واجتامهمــا بـجــا فــع جميــع الم ـ اد حســب اإلفــادة الممـ حــة لــه مــن المدرســة ثــم
أجريل له امتحانات الفترة ا خيرة إلنها مرحلة التعليم ا ساسع واجتامها بـجا ونشـر لـ
ن طريق شبكة المعل مات الدولية وبعد مرور حـ الع أربعـة أشـهر مـن لمـه بالـتيجـة تدـد
الطا ن خذ الملف المدرسع والذأل تضمن االستمارة الصادرة ن اإلدارة العامـة ل متحانـات
وبطاقــة الــدرجات التــع تبــين أ مــا الســـة الدراســية إال إنــه ف ـ جف ب ج ـ د فــارق بيــر فــع
درجات أ ما السـة بالـسـبة لمـادة الرياضـيات إ أن بطاقـة الـدرجات تفيـد أن أ مـا الســة
لهذه المادة هـع ( 77درجـة) فـع حـين أن اسـتمارة الـجـا تفيـد أن أ مـا الســة لتلـ المـادة
هع( 49درجة) و ـد مراجعته إدارة المدرسة تبين أن ال،طأ ان أثـا قيـا إدارة المدرساااـاة
برحد الدرجاااات وإحالتها إلى إدارة االمتحانـات بطريدـاة ريـر حـحيحة وقـد تـم إ ـداد نمـ
معتمـــد مـــن المدرساـــاة بيــــل فيـــه درجـــة أ مـــا السـاـــاة لمااـــاادة الرياضـــيات بعـــد تصـــحي
ال،طااأ( 77درجة) وأحيل من مكتب تعليم تاج را إلى مكتب االمتحانات بأمانة التعليم شـعبية
طــرابلس -ســابداب اــا ومــن ثــم إلــى مــدير اإلدارة العامــة ل متحانــات ريــر أن هــذه ا خيــرة لــم
تصح ال،طأ با تبارها لم تكن سبباب فيه واقترحل لى الطا ن ضرورة اللج إلى المحا م
ومن ثم فإن امتـا ها ن إجرا التصحي ال م يعد قراراب سـلبياب م،الفـاب للدـان ن وانتهـى إلـى
طلب إلغا الدرار المطع ن فيه ومـا ترتـب ليـه مـن ثـار وتع يضـه بمبلـع خمسـة شـر ألـف
ديـاراب ما لحق بابـه من أضرار والمحكمة قضل بدب الطعن شك ب وفع الم ضـ ع بإلغـا
الدرار المطع ن فيه وما ترتب ليه من ثار ورفض ما دا ل من طلبات1
(وهذا ه الحكم المطع ن فيه )
اإلجارا ات
حادر الحكم المطع ن فيه بتاري  024217101وأ لن لجهة اإلدارة فع 02421211
وبتاري  024219142قررت إدارة الدضايا الطعن فيه بالـدض لدى قلم تاب المحكمة العليا
وأود ل مذ رة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحـ رة مـن الحكـم المطعـ ن فيـه وبتـاري
 0242142141أود ــل أحــل ورقــة إ ــ ن الطعــن معلـــة إلــى المطعــ ن ضــده بصــفته فــع
 0242142140وبتاري  024214410أودع محامع المطع ن ضده مذ رة دفاع مشـف ة
بسـد اإلن ابة وأود ل نيابة الـداااض مذ رة انتهل فيها إلى الرأأل بدبـ الطعـن شـك ب وفـع
الم ضاااا ع برفضه وبتاري  024414411قاااررت دائرة فحس الطع ن بالمحكمااة إحالة
الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحاـاددة لـرـره تمسـكل نياباـاة الــدض برأيهـا وحجـ ت
الد ى للحكم لجلسة الي 1
ا سبااب
حيث إن الطعن است فى أوضا ه الدان نية فه مدب

شك ب1

وحيــث تـعــى الجهــة الطا ـــة لــى الحكــم المطع ـ ن فيــه م،الفــة الدــان ن وال،طــأ فــع تأويلــه
والفساد فع االستدال وبيان ل -:
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)4إنه قضى فيما ه خار ن واليـة الدضـا اإلدارأل إ واقعـة الـد ى مجـرد إجـرا إدارأل
فـع ال يدخل ضمن المـام ات اإلدارية ومعالجته م ـ لـادارة وقـد نصـل المـادة ( )12مـن
الئحة الـرم ا ساسية للتد يم والدياس لمرحلتع التعليم ا ساسع والمت سط لى أنـه ال يجـ م
مراجعــة أو إ ــادة تصــحي ورقــة اإلجابــة فــع أأل مرحلــة مــن المراحــل بعــد ا تمــاد الـتيج ـة
" وجرى قضا المحكمة العليا لى أنه ال يس غ أن يحل للدضا محل جهة اإلدارة فع مل أو
إجرا ه من حميم اختصاحها " وإ خـالف الحكـم المطعـ ن فيـه لـ فإنـه يكـ ن مسـت جب
الـدض 1
)0إن امتـاع جهة اإلدارة ن إجرا التصحي ليس قراراب سلبياب ما يفته المحكمة بل هاااااـا
إفصــا مـهــا ــن واجبهــا فــع تطبياااااااــاق اللـ ائ والدـ انين المتعلدااااــاة باالمتحانــات والتــع
تحرر ليها مراجعة أأل نتائج ل متحانات بعد أن يتم ا تمادها من قبل اللجــة الشـعبية العامـة
للتعليم وتـشـر ب سـائل اإل ـ الم،تلفاااـاة ولـيس لـادارة هــا سـلطة تدديريـة بـل هـع مل مـة
بتطبياااااق الدان ن وه ما فعلته ويك ن الحكااااام المطع ن فيه م،ط ـاب فـع ا تبـار مـا حااـادر
ـها قراراب سلبياب بما يتعين ندضه1
-4انه أخطاااااأ فع ا تبار الطا ن ال انع له حفة فع الد ى والـذأل أورده فـع ديباجتـه باسـم
أمين اللجـة الشعبية العامة للتعليم بصفته فـع حـين أن حـفته الصـحيحة-طبدـاب لدـرار مـرتمر
الشعب العا -سابداب-بتحديـد ا مانـات التـع تـدار بلجـان شـعبية امـة-هـ :أمـين اللجــة الشـعبية
العامـة للتعلـيم والبحـث العلمـع ويكـ ن مـن ثـم الحكــم معيبـبا مـن هـذه الـاحيـة أيضـبا بمـا ي جــب
ندضه1
حيث إن الـ جهين ا و وال ـانع مـن الـعـع فـع ريـر محلهمـا لـ أن الدـرار اإلدارأل السـلبع
يستل أن تك ن اإلدارة مل مة بإحداره لى مدتضى الد انين واللـ ائ ومـع لـ تمتــع ـن
إحــداره و ــان الحكــم المطع ـ ن فيــه قــد أثبــل فــع مدوناتــه أن ال ابــل مــن حــحيفة الطعــن
والمستـدات المرفدة أن جهة اإلدارة امتـعل ن تصحي خطأ ارتكبتـه ورفضـل لـ ممـا يعـد
امتـا ها ورفضها تصحي ال،طأ يعتبر قراراب سلبياب وفداب لما يدضع بـه الدـان ن رقـم  22لســة
 " 4914ثم انتدل الحكم المطع ن فيه بعد ل إلى إ ما رقابته الدان نية لى الدرار اإلدارأل
الطعين وأسس قضا ه بإلغائه لى سـد من الد  ":ل إنه ول ن ان المبدأ أأل ا تبار الطالب
ناجحاب فع مادة دراسية أن تصحي نتيجته هع ملية فـية بحتـه ت،ضـع لتدـدير ومعرفـة جهـة
اإلدارة ولســـلطتها مـــا ال يسـ ـ غ معـــه للدضـــا اإلدارأل أن يحـــل محلهـــا فـــع مســـألة ت،ضـــع
الختصاحها إال أن ل التددير ي،ضع للرقابة الدضائية إ ا ـان مشـ باب بعيـب إسـا ة اسـتعما
السـلطة أو االنحـرا بهــا أو شـاب مليـة التصــحي إرفـا لـبعض أجـ ا مـن اإلجابـة أو ــان
هـاك خطأ مادأل فع رحد الدرجات أو جمعها –وحيث إن ال ابل أن هـاك تـاقض فيمـا بـين مـا
ه مرحد ببطاقة الدرجات للطالب وما ه ثابل باستمارة الـجا حيث ان ال ابـل بدائمـة
بطاقة الدرجات أن مجم ع أ مـا الســة بمـادة الرياضـيات ـن الفتـرتين ا ولـى وال انيـة هـع
( )77درجة بيـما الذأل تم رحده باستمارة الـجا ه ( )49درجة مما ـان يتعـين لـى جهـة
اإلدارة رحد ما ه ثابل بدائمة بطاقة الدرجات لى استمارة الـجا وان امتـا ها ن لـ
ررــم ثب تــه مــن قبلهــا وا ترافهــا بــه يكـ ن خطــأ مــن جهتهــا ــان يتعــين ليهــا تصــحيحه وان
امتـا ها ن ل يك ن م،الفـبا لل اقـع ولصـحي الدـان ن ممـا يتعـين معـه الحكـم بمـا هـ وارد
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بالمـط ق " 1فإن هذا الذأل أورده الحكم المطعـ ن فيـه لـه أحـله ال ابـل بـا وراق إ أن واقعـة
الطعن تتعلق ب،طأ وقعل فيه اإلدارة وهع مل مة بتصحيحه وإ ادة ا مر إلى نصـابه الصـحي
وال يتعلــق مــا هبــل الجهــة الطا ـــة فــع نعيهــا إلــى إ ــادة مراجعــة ورقــة إجابــة أو إ ــادة
تصــحيحها بعــد ا تمــاد الـتيجــة ممــا تحرــره المــادة ( )12مــن الئحــة الـــرم ا ساســية للتد ـ يم
والدياس لمرحلتع التعليم ا ساسع والمت سط وإ امتـعل جهة اإلدارة ن إجـرا التصـحي
المطل ب ررـم ثبـ ت ال،طـأ وحـدوره ـن الجهـات التابعـة لهـا وا ترافهـا بـه فـإن امتـا هـا
يعاااد بحق قراراب سلبياب يدبل الطعن ليه باإللغا وه ما أخذ به الحكم المطع ن فيه 1
وحيث إن ما قارره الحكم فع مدوناته بشأن إلغا الدرار الطعيان لى الـح الااذأل سلاف بيانه
ــان سائغــااب و افيـاب لحمــل قضــائه متفادــااب وحــحي الدانــا ن وال يشكاااــال حلـ الب محااااــال جهــة
اإلدارة فع أأل مال أو إجرا ه من حميم اختصاحهاا ما ح رته الجهاة الطا ـة ويضحى
بذل نعيها ب جهيه ال يصاد مح متعين الرفض 1
وحيث إنه ن ال جه ال الث من الـعع فه رير سديد ل أن قضا هـذه المحكمـة جـرى لـى
أن اختصا اللجـة الشعبية العامة – سابداب -با تبارها الجهة اإلدارية العليـا التـع يتبعهـا جميـع
ليهـ ا جميعـبا يغــع ـن اختصـا بديـة الجهـات اإلداريـة
ا جه ة فع الدولة وتد باإلشرا
ما أنه من المدرر أيضا أنه متـى ـان م ضـ ع الـد ى مـن اختصـام ال،صـم فـ يـرثر فـع
مر ه فيها مد ع أو مد ع ليه ما قد يرخذ مـه أو يضا إليه من اختصاحات أخرى 1
وحيث إن ال،صم الذأل رفعل ليه الد ى ه أمين اللجـة الشعبية العامة للتعليم بصفته فإنه
ال يــرثر فــع مر ـ ه مــدع ليــه مــا أضــيف إليــه مــن اختصاحــه أيضـاب بالبحــث العلمــع ليصــب
اسمه:أمين اللجـة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمع متى ان م ض ع الد ى مما يـدخل
ضمن اختصاح ه فضـ ب ـن لـ فإنـه لمـا ـان ال ابـل مـن ا وراق أن الـد ى أقيمـل لـى
اللجـة الشعبية العامة – سابداب -و خرين من ضمـهم أمين اللجـة الشعبية العامة للتعليم بصفته
فإن اختصامها يغـع ن اختصا ريرها من الجهات اإلدارية التابعة لهـا ويكـ ن الـعـع لـع
الحكم المطع ن فيه بم،الفة الدان ن رير قائم لى أساس متعين الرفض 1
فلهذه ا سباب
حكماااال المحكمة بدب
المستشار

المستشار

د1ن رالدين لع العكرمع
رئيس الدائرة

الطعن شك ب وفع الم ض ع برفضه 1
المستشار

نصرالدين محمد العاقل

محم د محمد الصيد الشريف

ض الدائرة

ض الدائرة
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