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 دولة ليبيا 

               احملكمة العليا

 بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم                                    
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الثالثـة ))  

 

 هـــــ6441شعبان   61بـجــلـسـتـهـا الـمـنعـقـدة عـلـنـًا صـبـاح يـوم األحـد

 بـمـقر الـمـحـكـمة الـعـليا بمـديـنــة طــرابــلسم   1162. 4. 16الـموافـق 
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 .  محمود محمد الصيد الشريف :                                         

 .  امحـمـد الـفـيـتـوري عـمـر  : حضور عـضـو نيـابـة الـنـقـض األسـتــاذ وب

 .أنـس صالح عـبـد الـقـادر : ومسجـل الـدائـرة السيــد  

 أصـدرت احلكم اآلتـي

 ق 46/  88يف قـضيـة الطعـن املدنـي رقـم 

 :املـقـدم مــــــن 
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  1161. 8. 67خ بـتاري  الخمس اف  الـصادر مــن مـحـكـمـة استئن الحكمعــن    

 1164/  6167رقــم  اف في االسـتـئـن

 تلخيص ، وسماع المرافعة الشفوية بعد االطالع على األوراق ، وتالوة تقرير ال      

 .ورأي نيابة النقض ، وبعد المداولة 

 الوقائع

أمام محكمة ترهونة االبتدائية   1164/  45أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم       

على الطاعنين بصفاتهم قالوا بيانا لها  إنهم يعملون لدى جهاز حراسة المرافق 

التعليمية وتأخر في دفع عالوة طبيعة العمل المستحقة لهم ، مما حدا بهم إلى رفع 

ة استئناف ــاء اإلداري بمحكمــرة القضــأمام دائ 1161/  611الدعوى رقم 

مصراته  التي قضت بإلزام  الطاعنين بأن يدفعوا لكل منهم تلك العالوة عن الفترة 

بواقع مائة وخمسين دينارا شهريا ، وبعدم  م1117 . 8 . 36إلى  م1117. 6. 6من 

لتي اختصاصها والئيا بنظر طلب التعويض ، فقاموا من ثم برفع الدعوى الماثلة  ا

خلصوا فيها  إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا لكل 

منهم عشرين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي  ، فقضت المحكمة 

بإلزام المدعى عليهم متضامنين  أن يدفعوا لكل مدع عشرة آالف  دينار تعويضا 

تئناف مصراته في االستئناف المرفوع  من شامال الضررين ، وقضـت محكمــة اس

المحكوم عليهم بصفاتهم   بتعديل الحكم المستأنف  بجعل قيمة التعويض ألفي دينار 

 .مناصفة عن الضررين 

 وهذا هو احلكم املطعون فيه 

 اإلجراءات

خ ـــــاريــن بتـــوأعل ،   م1161 .  8 . 67خ ــــم بتــاريــذا الحكــدر هــص        

قرر أحد أعضاء إدارة القضايـا   م1161 . 66 . 7،  وبتـــاريخ  م1161 . 61 . 61

 ــ لدى قلم كتاب المحكمة العليا الطعن فيه بالنقض  ــ نيابة عن الطاعنين بصفاتهم 

 ة ، وصورة من الحكم المطعون فيه مودعا مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارح

أصل ورقة إعالن الطعن   م1161 . 66.  11تاريخ وأودع ب  ،ومن الحكم االبتدائي  

 . م 1161 . 66 . 61معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 
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وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن  ، وقررت دائرة    

فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة  ، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت 

 . النيابة عن رأيها

 األسباب

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكال         

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق       

، والفساد في االستدالل ،  ذلك أن المحكمة  والقصور في التسبيب  ،القانون  

مصدرته قضت بالتعويض عن الضررين دون بيان األسس والعناصر التي استندت 

عليها في تقديره  عن الضرر المادي ، كما وأن صدور حكم من القضاء اإلداري 

ن بإلزام الطاعنين بدفع العالوة يعد جبرا لما لحقهم من ضرر ، األمر الذي ال يستحقو

بما ، معه  أي تعويض ، ويكون القضاء لهم به من الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون 

 .يجعله  معيبا ، مستوجب النقض 

وحيث إن هذا النعي في  محله ،  ذلك أن  قضاء هذه المحكمة   جرى على أن      

الضرر المادي الذي يلحق الموظف جراء عدم صرف مرتباته ، يتمثل في حرمانه 

وأنه بحصوله على مرتباته  الفترة السابقة على صدور الحكم  لك المرتبات خاللمن ت

دفعة واحدة الحقا يكون قد جبر ضرره المادي بالكامل ، ولم يعد هناك مبرر للمطالبة 

وكان يبين من مدونات الحكم   .بالتعويض عنه طالما لم يثبت تعسف اإلدارة  

أما عن الضرر فهو ثابت أيضا بشقيه " ه االبتدائي أنه أورد تبريرا لقضائه قول

المادي والمعنوي ، فتمثل الضرر المادي في تعرض المصالح المالية للمدعين 

للضرر ، وأنهم نتيجة عدم صرف تلك العالوة قد أثر في ميزان مصروفاتهم وإنفاقهم 

على أسرهم  وتلبية حاجاتهم ، أما الضرر المعنوي فهو ثابت أيضا بشعور المدعين 

األسى والحزن واإلحباط النفسي من فعل اإلدارة بحجب تلك العالوة عنهم بدون ب

مبرر قانوني وهم يسهرون الليالي في ظروف الطقس المختلفة وهم يقومون 

وكان ما ساقه الحكم  ال يصلح تبريرا لقيام ركن الخطأ  .  "بهم   المنوطبواجباتهم 

ي هو مناط مسئولية الطاعنين الموجب للتعويض المطالب بالتعويض عنه ، والذ

وسبب الطعن ، وإن كان المطعون ضدهم قد استصدروا من القضاء اإلداري حكما 

باستحقاقهم للعالوة وإلزام الجهة اإلدارية بدفعها دفعة واحدة ، ما دام لم يثبت الحكم 

 أن هناك تعسفا من جهة اإلدارة في عدم دفعها ، ذلك أن استحقاقهم لها لم يتحقق  إال

بصدور الحكم اإلداري ، فبالتالي فإن التعسف ـــ المشكل لركن الخطأ المنشي 

للضرر سبب  طلب التعويض أن كان له محل  ــ  يجب استظهار وجوده من خالل 

مدى تحقق التأخير في دفعها  بعد  صدور ذلك الحكم وليس في الفترة السابقة على 
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ي مدى استحقاقهم لها من عدمه  ، صدوره  والتي كانت محل منازعة أمام القضاء ف

وإذ أيده . وهو ما خال الحكم من بيانه ، بما يضحى معه  معيبا بالقصور في التسبيب 

في ذلك الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نتيجة ، مكتفيا بمجرد خفض قيمة 

معه  التعويض  دون أن يزيل ما اعتراه من عيب ، فإنه يكون معيبا بعيبه ، بما يتعين

 .نقضه 

 فلهذه األسباب

 الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة بقبول الطعن شكال ، وفي      

 للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى  وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته

 .وإلزام المطعون ضدهم المصاريف 
 

                                                                                                                                                   المستشار                         المستشار                      المستشار       

 الصيد الشريف           أحـمـد بـشـيـر بـن موسى        بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي           محمود محمد

 رئيس الدائرة       

    

 مسجل الدائرة                                       

 أنـس صالـح عـبد القادر                                                

 


