ليبيـــا
المحكمــــة العليـــــا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(( الدائرة اإلدارية ))
بجلستهـــا المقعةــدة ًلقــا وــباث يــ ال ــا  31جمــاد األخــر  3311الم افــ
 3.3101033بمةـر المحكمـة العليـا بمديقـة طـرابلـس 0
برئاسـة المستشـــــار األستـــــاذ  -:د 0ن ر الدين ًلى العكرمى  " 0رئيس الدائرة "
وًض ية المستشارين األسـاتذة  -:نصر الدين محمد العاقل  -ابراهيم أنـيس بشـي ـــ محمـ د
محمد الصيد الشريف ــ ًبدالةادر ًبدالس المقساز 0
وبحض ر رئيس القيابة بقيابة القةض  :األستـاذ  -:معمر ًمر اب غالية 0
ومسجـل المحكمة  -:م سى سليمان الجدي 0
أودرت الحكم اآلتي
في قضية الطعن اإلداري رقم  85/31ق
المةـــــــــد من ( )0000( -:تق ب ًق إدارة المحاماة العامة )
ضـــــــد-:
3ـــ أمــين اللجقــة الشــعبية العامــة  3 0ــــ أمــين اللجقــة الشــعبية العامــة لممــن العــا 1 0ــــ مــدير
مديرية األمن العا بشعبية بقغازي  ( 0تق ب ًقهم إدارة الةضايا )
ًن الحكم الصادر من محكمة استئقاف بقغـازي الـدائرة اإلداريـة األولـى بتـاري 3.3.03032
في الدً اإلدارية رقم  3..2/52ق
بعد اإلط ع ًلى األوراق  ،وت وة تةرير التلخيص  ،وسماع المرافعـة الشـيهية  ،ورأ نيابـة
القةض والمداولة 0
ال قائع
أقا الطاًن الدً رقم  3..2/52أما الـدائرة اإلداريـة بمحكمـة اسـتئقاف بقغـازي
ضد المطع ن ضدهم قال في بيانها  -:إن كان يعمل بالشرطة من تاري  321301031وحتـى
إحالت إلى التةاًد ببل غ السن الةان نية  ،وبلغت إجازات المتراكمـة مـا ييـ ق (  11.ي مـا )
وــرف لـ مقهــا ( 338ي مــا) فةــو ورفضــت اإلدارة وــرف باقيهــا بمــا يعــادل(  )318ي مــا ،
وانتهى إلى طلب إلزا المدًى ًليهم بـدفع مةابـل إجازاتـ المتبةيـة سـالية الـذكر  ،والمحكمـة
قضت بةب ل الطعن شك وفي الم ض ع برفض 0
وهذا ه الحكم المطع ن في
اإلجرا ات
وــدر الحكــم المطع ـ ن في ـ بتــاري  3.3.03032وال ي جــد بــاألوراق مــا يييــد إً ن ـ ،
وبتاري  3.3.03.05قرر احد أًضا إدارة المحاماة العامـة الطعـن فيـ بـالقةض نيابـة ًـن
الطاًن لد قلم كتاب المحكمـة العليـا  ،مسـددا الرسـم م دًـا الكيالـة وسـقد اإلنابـة  ،ومـذكرة
بأسـباب الطعــن ووـ رة مــن الحكـم المطعـ ن فيـ وبتــاري  3.3.03.031أودع أوـل ورقــة
إًـ ـ ن الطعـــن معلقـــة إلـــى إدارة الةضـــايا بتـــاري  ، 3.3.03.033وبتـــاري 3.3.03302
أودًت إدارة الةضايا مذكرة دفاع  ،وأودًت نيابة القةض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بةب ل
الطعن شك وفي الم ض ع بالقةض واإلًادة 0
وبتاري  3.310101قررت دائرة فحص الطع ن بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ،
وبالجلسة المحددة لقظره تمسكت نيابة القةض برأيها  ،وحجزت الدً للحكم لجلسة الي 0
األسباب
حيث إن الطعن است فى أوضاً الةان نية فه مةب ل شك 0
وحيــث يقعــى الطــاًن ًلــى الحكــم المطعـ ن فيـ الخطــأ فــي تطبيـ الةــان ن والةصـ ر فــي
التسبيب  ،واليساد في االستدالل وبيان ذلك -:
1

3ـ إن اخطأ في تيسير نص المادة  3/81من الةان ن رقم  3221/3.بشـأن األمـن والشـرطة
التــي أشــارت إلــى اســتحةاق ًضـ الشــرطة تع يضــا نةــديا ًــن إجازاتـ المتراكمــة ًلــى أن ال
يتعد مرتب سقة بشرط أن يك ن قد احتيظ بها ألسباب تتعل بمصلحة العمل ورغم أن األول
أن الم ظـف قـد احـتيظ بإجازتـ وًلـى مـن يـدًي خـ ف ذلـك أن يةـ بإ باتـ إال أن المحكمـة
المطعـ ن فــي حكمهــا قلبــت ًــب اإل بــات ًلــى الطــاًن دون وجـ حـ واًتبــرت أن الطــاًن
احتيظ بإجازات لغير مصلحة العمل وطالب بإ بات العكس وه ما يخالف قضا المحكمة العليا
التـي اًتبــرت فــي الطعــن اإلداري  3..5/ 83/385بـان حلـ ل أجـل اإلجــازة للم ظــف وًــد
تمتع بها يعد قريقة ًلى أن هذا االحتياظ كان لمصلحة العمل 0
3ــ إن جا قاورا في بيان  ،بما يدل ًلى أن لم يحو ب قائع الدً حيث أورد فى مدوناتـ
أن اإلدارة ورفت للطاًن مرتب سقة م ًاد إلى الة ل بأن تلك السـقة بلغـت  338ي مـا وهـ
خ ف لل اقع إذ أن مــا ورف للطـاًن كان (  )338ي مــا  ،وما بةي يطــالب بـ هـ ب اقـــع
(  318ي ما ) وإجمـالي هـذه اإلجـازات هـ  11.ي مـا أي أنهـا كلهـا مـا وـرف مقهـا ومـا لـم
يصرف ال يجاوز السقة بما يجعل الحكم المطع ن في مخطئا في تطبيـ الةـان ن بمـا يسـت جب
نةض 0
وحيــث إن القعــي ب جهيـ ســديد ذلــك أن تمكــين جهــة اإلدارة الم ظــف التــابع لهــا مــن أدا
ًملـ معهــا رغــم حلـ ل م اًيــد إجازاتـ يعتبــر مقهــا م افةــة ضــمقية ًلــى االحتيــاظ لـ بتلــك
اإلجازات  ،ومن م ال يج ز لها ًقد مطالبت لمةابل تلك اإلجازات التذرع بعد االحتياظ ل بها
لمصلحة العمل 0
ولمــا كــان ذلــك وكــان ال ابــت بملــف الطعــن أن الطــاًن يطالــب بصــرف البــديل القةـدي ًــن
المتبةي من إجازات المتراكمة وهى  318ي ما التي لـم تصـرف لـ  ،وكانـت الجهـة المطعـ ن
ضدها لم تعترض ًلى ب ت حةـ فيهـا أو قيامهـا بتع يضـ ًقهـا  ،ممـا يسـتياد مقـ أنهـا قـد
مكقتـ مــن العمــل خ لهــا ولــم تطلــب مقـ التمتــع بهــا فــي م اًيــدها  ،األمــر الــذي يعتبــر مقهــا
م افةة ضمقية ًلى االحتياظ ل بتلك اإلجازات  ،بمـا يجعـل مطالبتـ فـي دًـ اه الما لـة قائمـة
ًلى أساس  ،وال يسـ غ لجهـة اإلدارة التـذرع بعـد االحتيـاظ لـ بهـا لـرد دًـ اه طالمـا أن مـا
ورفت ل سابةا مع المتبةي الـذي يطالـب بصـرف كتعـ يض نةـدي ًـن إجازاتـ المتراكمـة لـم
يتعد مرتب سقة ومن م فه يةع في حدود ما إجازت المادة  3/81من الةان ن رقـم 23/ 3.
بشان األمن والشرطة 0
ولما كان ذلك وكان الحكم المطع ن في لم يلتز هذا القظر فإن يك ن قد اخطـأ فـي تطبيـ
الةان ن بما يت جب مع نةض 0
وحيــث إن مبقــى الــقةض مخاليــة الةــان ن وأن الــدً وــالحة لليصــل فيهــا فـإن المحكمــة
تةضي فيها ًم بقص المادة  185من قان ن المرافعات 0
فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بةب ل الطعـن شـك  ،ونةـض الحكـم المطعـ ن فيـ وفـي الـدً اإلداريـة
رقم  3..2/52محكمة استئقاف بقغازي بإلزا جهة اإلدارة المدًى ًليها بـأن تـدفع للمـدًى
تع يضا نةديا ًن إجازات المتراكمة لمدة مائة وخمسة و ين ي ما0
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