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 ،وسـماع المرافعـة الشـف ية ورأي نيابـة

ال قائن
أقــنا المطعـ ن ضــدو الــدي ى رقــم  702لسـ ة  1338أمــا الــدائرة اإلداريــة بمحكمــة
اســتئ اف طــرابلس ضنننــند الطــاي ين بصــفاتهم طالبنننننننــنا إل ــا اللــرارين رقمــي 772 ، 778
لسـ ة  1338الصــادرين مــن أمــين اللج ــة الشــعبية لجهــاز المراجعــة الماليــة ب ل امــه وآ ــرين
بترجي مبالغ مالية محددة وبصفة مستعجلة وقف ت فيذهما وجـا فـي حـر ديـ او انـه يعمـل
م ظف ـا-أمــين اللج ــة الشــعبية للصــحة بشــعبية تره نــه ومس ـ ته ســابلا-وتلــديرا م ــه لت ـ فير
المستل مات والمستحضرات الطبية بالمرافق الصحية والمستشفيات قا ب دار أوامـر تكليـف
بت ريدها ين طريق التشاركيات ال ط ية وفي نهاية س ة  1337قا بحج المبالغ المخصصة
للت ريد ب دار ك ك مالية وإيـدايها ي ننننننننـنة اللج ـة الشـعبية للماليـة لكـي يتفـادى يـد
تمكن الشركات من ت رينننند كامل المستل مات الطبيـة  ،ـم اطـب أمـين الماليـة للشـعبية بعـد
رف أي ك م هـا أو تسـليمه للشـركات المـ ردة إد بعـد اإلفـادة م ـه كتابيـا بتمـا الت ريـد ،
وبتــاريخ  133.0101.نفــذت تلــك الت ريــدات وتــم اســت مها و ــرفها يلــى المرافــق الصــحية
والمستشفيات وفلننننننا لحاجة كل م ها  ،إد أن جهاز المراجعة الماليـة بالشـعبية قـا بمراجعـة
ت ريـــدات قطـــاع الصـــحة بهـــا  ،واســـتديى الطـــاين ل ستفســـار والـــذي قـــد كـــل الت ضـــيحات
والمست نندات المتعللة بأذونات واست الم اد الم ردة لللطـاع  ،إد أن المطعـ ن ضـدو الرابـ
أ ــندر اللــرارين محــل الطعــن-األول-ب ل امــه وآ رينننننننــنن بترجيـ مبل نننــنا وقننننننــندرو تســعة
يشر ألفنننننا وأربعمائة وا ننننننننننان و ـ ن دي ننننننننـنارا -وال ـاني ب ل امـه وآ ـرين بترجيـ
مبل ــا قــدرو تســعة و مس ـ ن ألف ـا ومائتــان وســبعة ويشــرون دي ــارا  ،وانتهنننــنى إلــى قب ـ ل
طع نننننننننه حك ا وفي الم ض ع تمسننننننننك بطلباته المبي ة أيـ و  ،والمحكمـة بعـد أن فصـل
في الشق المستعجل نظرت الم ض ع وقض فيه ب ل ا اللرارين اإلداريين المطع ن فيهما0
(وهذا ه الحكم المطع ن فيه)
اإلجننرا ات
ننننننننندر الحكننننننم المطع ن فيه بتاريخ  ، 13730.08وأيلن في ، 137301007
وبتاريخ  13730201.قررت إدارة اللضايا الطعن فيه بال لض لدى قلم كتاب المحكمة العليـا
وأودي مذكرة بأسـباب الطعـن وأ ـرى حـارحة و ـ رة مـن الحكـم المطعـ ن فيـه  ،وبتـاريخ
 137307301أودي أ ل ورقنننة إي ن الطعن معل ة إلى المطعـ ن ضـدو بم ط ـه المختـار
فـــي  ، 137307301وبتـــاريخ  13730770.أودع محـــامي المطعـ ـ ن ضـــدو مـــذكرة دفـــاع
مشف ية بس د وكالته  0وأودي نيابة ال لض مذكرة انته فيها إلى الرأي بلب ل الطعن حك ا
ونلض الحكم المطع ن فيه وفي الـدي ى اإلداريـة رقـم  702لسـ ة  1338اسـتئ اف طـرابلس
برفضها 0
وبتاريخ  13700701.قررت دائرة فح الطع ن بالمحكمة إحالـة الطعـن إلـى هـذو الـدائرة ،
وبالجلسة المحددة ل ظرو تمسك نيابة ال لض برأيها وحج ت الدي ى للحكم لجلسة الي 0
األسبناب
حيث إن الطعن است فى أوضايه اللان نية فه ملب ل حك ا0
وحيــث ت عــى الجهــة الطاي ــة يلــى الحكــم المطع ـ ن فيــه مخالفــة اللــان ن والخطــأ فــي تأويلــه
واللص ر في التسبيب وبيان ذلك-:
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 -7انه ايتبر اللرارين المطع ن فيهمـا قـد ـدرا دون بيـان األسـباب بمـا يجعلهمـا فاقـدي ركـن
السبب  ،وه ما يخالف األ ل  ،وأن اإلدارة غير مل مة أن تفصح يـن أسـباب قرارهـا إد إذا
أل مها اللان ن ذلك  ،كما أن األ ل قيا اللـرارات اإلداريـة يلـى سـبب ـحيح يبـرر ـدورها
قان نا  ،إلى أن ي ب المديي العكس  ،وأن أسباب اللرار غير مشـروية  ،ولمـا كـان اللـراران
قــد ــدرا مــن المخــت ب ــدارهما  ،وقام ـا يلــى ســبب ــحيح  ،وه ـ مــا جــا بــديباجتهما
بعبــارة( ومــا يرضــه األي مــدير اإلدارة العامــة لفح ـ حســابات األمانــات ويلــى مــا تلتضــيه
المصــلحة العامــة) ولـ أن المحكمــة قامـ بفحـ المســت دات الملدمــة وهــي تمــار رقابتهــا
اللان نيــة يلــى ــحة اللــرارات اإلداريــة ومــا تضــم ته مــن مخالفــات ماليننننننــنة ومــن ايتــراف
للمطعــ ن ضـــدو ـــراحة بمحضـــر جمـ ـ ادستننننـــندددت بارتكابـــه مخالفـــة ت ريـــدات وهميـــة
و نننــنرف مبــالغ ماليــة دون وجــه حننننــنق ،وحــهادة الشــه د بــذلك دســتظهرت الســبب ولكــان
حكمهنننننا غير ما انته إليه والذي جا قا را في بيانه متعين ال لض0
-1انــه أغفــل دفــاع الجهــة الطاي ــة بشــأن يــد ــفة الطــاي ين ال ــاني وال الــث والخــامس فــي
الـدي ى وهـ دفـ جـ هري كـان يلــى المحكمــة إيــرادو والـرد يليــه إذ د ي قــة ألمــين اللج ــة
الشعبية العامة بم ض ع الطعن فه د يملك إحرافا إداريا يلى جهاز المراجعة المالية وه د
يتبعه وإنما يتب أمانة مؤتمر الشعب العا -سابلا-كما د ي قـة ألمـين جهـاز التفتـيش والرقابـة
الشعبية ود فة له في الدي ى وجا الحكم المطع ن فيه مخ ا بحق الدفاع جديرا بال لض 0
وحيث إن ال جه األول من ال عي غيـر سـديد  ،ذلـك انـه مـن الملـرر أن اللـرار اإلداري
س ا أكان دزما تسبيبه ك جرا أو لم يكن دزما يجب أن يل يلـى سـبب يبـررو إذ هـ ركـن
من أركانه ويؤدي تخلفه إلى بط نه لعيب في سببه 0
وحيــث ولــئن كــان أمــين اللج ــة الشــعبية العامــة بجهــاز المراجعــة الماليــة-ســابلا-ه ـ
المخــت ب ــدار قــرارات اســترجاع األم ـ ال العامــة أو اإلل ـ ا بــدف التع يضــات ي هــا إد أن
قرارو يجب أن يل يلى سبب يبرر دورو  ،وه تـ افر الضـ ابط المحـددة باللـان ن 00وهـ
ما أحارت إليه الفلرة الخامسـة مـن المـادة ال ال ـة مـن ال ئحـة الت فيذيـة لللـان ن رقـم  0لسـ ة
 1331بشــــأن إنشـــــا وت ظـــــيم جهــــاز المراجعـــــة الماليـــــة التــــي بي ــــ ا تصـــــا أمـــــين
الجهاز(:ب دار قرارات استرجاع األم ال ودف التع يضات وفلا للض ابط المحددة باللان ن)0
لما كان ذلك وكان اللان ن المـذك ر قـد حـدد هـذو الضـ ابط بالمـادة ( )70والتـي جـرى
نصها يلى أنه(للجهاز أن يلرر إل ا أي م ظف في الجهات الخاضعة لمراجعته أو أي حخ
مكلف بخدمة يامة بدف أي مبلغ يرى أنه رفه أو أمر بصرفه من األم ال العامة دون وجـه
حق أو بالمخالفة للل ايد الملررة  ،أو أن يدف تع يضـا يمـا ترتـب يلـى المخالفـة مـن ضـياع
األم ال العامة أو سارة أو تلف للمخ ونات أو الممتلكات أو غير ذلك من األضرار التي تلحق
بالدولة أو إحـدى الجهـات الخاضـعة لمراجعـة الجهـاز بسـبب إهمالـه أو فعلـه العمـدي  ،ويحـدد
اللرار ملدار ذلك التع يض  ،ولمن در في حلـه اللـرار المـذك ر أن يطعـن فيـه أمـا اللضـا
اإلداري0)0
المــذك ر أن ألمــين الجهــاز إذا تبــين لــه مــن ـ ل مــا يجريــه الجهــاز مــن
ف ـ ن ملتضــى ال ـ
يمليــات فح ـ ومراجعــة ماليــة ومــا يل ـ بــه مــن تفتــيش يلــى المخــازن والخ ـ ائن العامــة
والحســابات للجهــات العامــة الخاضــعة لمراجعتــه  ،وج ـ د ــرف للمــال العــا أو أمــر بــه مــن
الشــخ المكلــف أو الم ظــف المســئ ل ي ــه دون وجــه حــق ،أو أنــه نفــذو بالمخالفــة للل ايــد
الملررة قان نا أن يعمل يلـى إيـادة الحـال إلـى مـا كـان يليـه قبـل الصـرف المخـالف  ،ولـه أن
يصدر قرارا يل فيه ذلك المسئ ل ب رجاع المبلغ المصروف  ،أو أن يصدر قرارا ب ل امه دف
تع يض يما ترتب ين المخالفة من ضياع المال العا أو تضررو بأي رة من الص ر إذا ما
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أســفرت يمليــات الفح ـ والمراجعــة التــي قــا بهــا الجهــاز أن ذلــك حــد نتيجــة إهمــال ذلــك
المسئ ل أو نتيجة فعله العمدي 0
ومفاد ما تلد انه متى ما تضمن قرار أمين الجهاز قيامه يلى حالـة مـن تلـك الحـادت
المبي ة في ن المادة ( )70المـذك رة أو استشـف المحكمـة ت افرهـا فيـه مـن واقـ الـدي ى
وأدلتهننننننننــنا المطروحــة  ،كــان اللــرار قائمـ ا يلــى ســبب يبــرر ــدورو  ،وإن افتلــد ذلــك كــان
مفتلنننننــنرا لــركن الســبب معرضـا لسل ــا  ،سـ ا أكــان قــد أحــال فــي ديباجتــه-كمــا ورد ب جــه
ال عــي -إلــى يــري مــدير اإلدارة العامــة لفح ـ الحســابات أو إلــى محضــر الضــبط أو إلــى أي
مما يدل يلى قيامه يلى أحد الض ابط الملررة بالمـادة
و يلة أ رى أو لم يكن  ،طالما انه
()70يلى نح ما سلف من بيان0
لمــا كــان ذلــك وكــان الحكــم المطع ـ ن فيــه قــد الت ـ هــذا ال ظــر  ،وأقــا قضــا و ب ل ــا
اللرارين المطع ن فيهما يلى س د من الل ل((:األمر الذي يترتـب يليـه أن اإلدارة مل مـة بـأن
تضمن قرارها باإلرجاع المبررات واألسباب التي تفيد يد أحلية رف المـال العـا فـي حالـة
رفه  ،وأن يك ن هذا الصرف مخالفا للل ايد الملررة تشريعيا ودئحيا  ،وحيث إن اللرارين
المطعـ ن فيهمــا قــد ليــا مــن بيــان الحالــة ال اقعيــة واللان نيــة التــي أمل ـ يلــى أمــين الجهــاز
إ دارهما حيث اقتصـر يلـى إلـ ا الطـاين وآ ـرين بـرد المبـالغ الماليـة المدرجـة فيهمـا دون
بيــان أو إفصــا يــن أســباب  ،فـ ن هذينننننننننــنن اللرارينننــنن وبهــذو الصـ رة فلننننننــندا رك نننــنا
ج هريا لليا كل م هما  ،وه السبب مما يجعلهما جـديرين باإلل ـا  ،ود يسـعف هـذو اإلدارة
فــي الــرد يلــى ذلــك مــا ورد بديباجــة اللــرارين المطعـ ن فيهمــا مــن أن ــدورهما قــد اقتضــته
المصلحة العامة)) ،ف ن ما ساقه الحكم يصلح لحمل قضائه ومتفلا والتطبيق الصـحيح لللـان ن
وله أ له ال اب بننناألوراق ومما يـد ل فـي سـلطة محكمـة الم ضـ ع فـي تلـدير الـدليل األمـر
الذي يك ن ال عي يليه غير قائم يلى أسا ويتعين رفضه0
وحيــث انــه يــن ال جــه ال ــاني مــن ال عــي فهـ غيــر ســديد أيضــا  ،ذلــك أن قضــا هــذو
المحكمـة جــرى يلـى أن الحكـم الصــادر بشـأن طلــب وقـف الت فيــذ يحـ ز حجيـة األمــر الملضــي
بال سبة لما فصل فيه من مسائل فريية تتعلق با تصا المحكمة وقب ل الدي ى  ،ود يج ز
لمحكمة اللضا اإلداري أن تع د ي د نظر طلب اإلل ا فتفصل فيه من جديـد ألن حكمهـا األول
نهائي وليس مؤقتا0
ولمــا كان ـ المحكمــة المطع ـ ن فــي حكمهــا قض ـ فــي طلــب وقــف الت فيــذ الملــد مــن
المطع ن ضدو بلب ل الطعن حك ا  ،وبـرفض طلـب وقـف ت فيـذ اللـرار المطعـ ن فيـه  ،ف نـه د
يج ز لها أن تفصل مجددا في مسـألة الصـفة محـل نعـي الجهـة الطاي ـة لتعللهـا بلبـ ل الطعـن
حك ا والتي سبق لهـا وأن قضـ فيـه بحكـم نهـائي ي ـد نظـر الشـق المسـتعجل ومـن ـم يكـ ن
ال عي في هذا ال جه د محل له حريا بالرفض0
فلهذو األسباب
حكمنن المحكمنة بلبن ل الطعنن حك ا وفي الم ض ع برفضه0
المستشار

المستشار

د0ن رالدين يلي العكرمي

نصرالدين محمد العاقل

محم د محمد الصيد الشريف

يض الدائرة

يض الدائرة

رئيس الدائرة
مسجل المحكمة /

المستشار

م سى سليمان الجدي
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