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 ليبيا       

 باسم اهلل الرحمن الرحيم      ليا                 المحكمة الع
 باسم الشعب                                               
 الدائرة اإلدارية                                             

 هجرية  4444/ محرم /  4بالجلسة المنعقدة علنا صباح اليوم األحد 
 . بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس . ميالدية  2142/  44/  41الموافق  

 " رئيس الدائرة  .  " الطاهر خليفة الواعر : برئاسة السيد األستاذ المستشار 
صالح الدين أحمد  ـــ د ــــابــفة العـليـوزي خــف: وعضوية السيدين األساتذين المستشارين 

                                                   .الديب 
 .ثريا الطاهر الغدامسي :  ةاألستاذ ةوبحضور رئيس النيابة بنيابة النقض السيد

 . األشهروزي جمعة ــــف: حكمة السـيد ـــسجل المــوم
 أصدرت الحكم اآلتي
 ق 95/  22في قضية الطعن اإلداري رقم 

 "  ....المحامي  وكيله " ) ...( من المقدم 
 :د ــــــــض

رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة ــ 2 .رئيس المجلس الوطني االنتقالي بصفته ـ 4
 " القضايا  إدارةوتنوب عنهما   "                .والوطنية بصفته 

  –دائرة القضاء اإلداري  –عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس 
 .   2142/  491القضية رقم  م ، في 2142.  7.  42بتاريخ  

بعد اإلطالع على األوراق ، وتالوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة ، ورأي نيابةة الةنقض ،   
 . والمداولة 

 الوقائع
 اإلداريأمةةةام دائةةةرة القضةةةاء  2142/  491رقةةةم  اإلداريةةةةوى ـدعةةةـاعن الـام الطةةةـأقةةة

يا لتطبيق معايير النزاهةة والوطنيةة رقةم    قرار الهيئة العل إلغاءبمحكمة استئناف طرابلس طالبا 
رشةةةحته للعمةةةل  –وزارة الخارجيةةةة  –، قةةةار شةةةرحاأ لهةةةا أه جهةةةة عملةةةه  2142لسةةنة   251

بالخةةارف فةةي أحةةد سةةفاراتها وعرضةة  هةةذا األمةةر علةةى تلةة  الهيئةةة التةةي رفضةة  هةةذا الترشةةي   
ن موقفاأ معادياأ على فهم غير صحي  ، على اتخاذ الطاعالمطعوه فيه الذي قام بموجب قرارها 

نظةةرت المحكمةةة الطعةةن وقضةة  بقبولةةه شةةكالأ   ،  فبرايةةر بوصةةفه للثةةوار بةةالجرداه   47لثةةورة 
 . ورفضه موضوعاأ 

 (وهذا هو الحكم المطعوه فيه )
 اإلجراءات

قةةرر  2142 .7.  41يه ، وبتةةاريخ ـطعوه فةةـةةـكم المـدر الحةةـةةـص 2142.  7.  42خ ـاريةةـبت
رسم ـددا الة ـقض بالتقرير بةه لةدى قلةم كتةاب المحكمةة العليةا مسة       محامي الطاعن الطعن فيه بالن

شةارحة وصةورة مةن الحكةم      وأخةرى الطعةن   بأسةباب ذكرة ـالته ومة ـد وكة ـفالة وسنة ـودعاأ الكـوم
 2142.  7.  24محتوياتها على غالفها ، وبتاريخ  إلى أشارالمطعوه فيه وحافظة مستندات 

  2142.  7.  24القضايا يوم  إدارةدى ــلنة لـعـم دهماــطعوه ضــاله المـأودع أصل ورقة إع
قةةدم  نيابةةة ، قضةةايا مةةذكرة دفةةاع المطعةةوه ضةةدهما   أودعةة  إدارة ال 2142.  1.  1بتةةاريخ 

 . بقبور الطعن شكال ورفضه موضوعاأ  الرأي إلىالنقض مذكرة انته  فيها 
بةةين بمحضةةرها  وسةةمع  الةةدعوى علةةى النحةةو الم   ، المستشةةار المقةةرر تقريةةر التلخةةيص   أودع

 . لجلسة اليوم للحكم وحجزت 
 باألسبا

 . استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبور شكال حيث أه الطعن 
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وحيث أه من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعةوه فيةه القصةور فةي التسةبيب بمقولةة       
علةى   تمةاداأ عافبرايةر   47أه الحكم المطعوه فيه اعتبر أه الطاعن قد اتخذ موقفاأ معادياأ لثورة 

الكتةاب  مدير مكتب التفتيش بوزارة الخارجية الواردة في كتابه ، رغم أه ما ورد في هذا  إفادة
ل التأويةةل والتةةرجي  مةةوروده بعبةةارات مطاطةةة تحت أولهمةةاال يصةةل  لحمةةل ذلةة  مةةن وجهةةين ،  

 أدلواشهود مع  إداريةه معده انتقى العبارات الواردة فيه من تحقيقات أواالستبعاد ، وثانيهما 
الء الشةهود قةدموا شةهادة    ؤأه هة  ، ثةم اإلثبةات جية لهةا فةي   ـهادة ال حة ــبشهادة سماع وهذه الش

المحكمة ، ثم أنه على  إلىكل ذل   اإلدارةما جاء في ذل  الخطاب ولم تقدم جهة  تدحضخطية 
من المادة الثامنةة  ( ب ) ه البند الرابع من الفقرة إفرض أه الطاعن كرر شائعات ضد الثوار ف

يشترط أه تكوه المعاداة  ، ، الذي طبقه القرار على الطاعن 2142لسنة  22من القانوه رقم 
والفعةةل المعةةادي يعنةةي   ، فبرايةةر فةةي شةةكل فعةةل أو تحةةريض أو مسةةاعدة أو اتفةةاق    47لثةةورة 

حةد  مباشرة نشاط يمظهر مادي ملموس ك لهأو االشتراك  باألصالةمباشرة نشاط مادي ايجابي 
أو أي فعل آخةر يةؤخر تحقيةق    ، عملياتهم أو الكشف عن مخططاتهم  إحباطمن نشاط الثوار أو 

منةه الكتةاب المةذكور الةذي يعبةر عةن مجةرد دس دسةائس للطةاعن           خةال هدف الثورة ، وهو مةا  
 .  األمنوأخذه بجريرة عمل والده الضابط السابق في 

ابط العامة لعةدم انطبةاق معةايير النزاهةة     وحيث أه هذا النعي في مجمله سديد ذل  أه من الضو
،  فبراير بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو االتفاق  47لثورة  يموقف معاد اتخاذوالوطنية 

 2142لسةةنة  22مةةن القةةانوه رقةةم   4بنةةد ( ب ) فقةةرة الثامنةةة   وهةةو مةةا نصةة  عليةةه المةةادة 
 يالعليا هذا الموقف المعادلهيئة ، ويلزم أه يبين قرار ا 2142لسنة  45المعدر بالقانوه رقم 

 . مضمونه  وإيرادالتي كشف  عنه  األدلةوالتعريف بكل دليل من 
وقفةاأ  اتخةذ م )) مةن أه الطةاعن    إليهور فيما انتهى ـيه عـطعوه فـرار المـيث أه القـوح 

جرداه وانه كاه يردد الشائعات ضةد   بأنهموذل  بأه وصف الثوار  فبراير 47معادياأ من ثورة 
بمصةراته   األمنيةة الثوار والتةي كةاه مصةدرها والةده الةذي كةاه يشةغل منصةب مسةؤور الغرفةة           

الر ـن خة ـوقد ثب  ذل  مة  األحداثوانه لم يكن يمانع في تمثيل النظام خالر  األحداثخالر فترة 
 اإلداريةة إدارة الشةؤوه   إلةى الخارجيةة الموجةه    تابعة بوزارةـيش والمـكتب التفتـر مديـاب مـكت

ر ـعني أقة ـيه أه المة ـر فة ـوالةذي ذكة   2144.  9.  22المؤرخ فةي   252/  4445الية رقم والم
 أعةالم الةذين قةدمهم    األشةخا  م ـذل  هة ـصود بة ـرداه وأه المقة ـجة  أنهمـةـ بوار ـف الثـوص هـأنـب

كاه يةردد الشةائعات عةن الثةوار كمةا اعتةرف بتمثيلةه         بأنه أفادواوأه الشهود ( الثوار ) النظام 
 .   " األحداثر فترة للنظام خال

وحيث أه الحكم المطعوه فيه بعد أه أورد في مدوناته سبب القرار المطعوه فيه سالف البياه 
للعمةةل  للطةةاعن مةةن الترشةةي   باسةةتبعادهقةةد أصةةاب كبةةد الحقيقةةة   " أه هةةذا القةةرار  إلةةىانتهةةى 

رار المطعةوه فيةه   ه القة ألساقه الحكم ال يصل  لحمل قضائه  الذي  ، ولما كاه هذا " بالخارف 
رة خةالر فتة  لم يبين بوضوح ماهية الشائعات التي كاه يرددها الطةاعن وتمثيلةه للنظةام السةابق     

محكمة الموضوع التحقيق في كل ما تقدم ، انطالقا مما يجب أه يكوه  بإمكاه، وكاه  األحداث
لطةةاعن حقيقةةة مةةا صةةدر عةةن ا  إلةةى، للوصةةور  اإلداريعليةةه الةةدور االيجةةابي لمحكمةةة القضةةاء  

فبراير ، ومةن ثةم    47وترتيب النتيجة عليه فيما إذا كاه يشكل أو ال يشكل موقفا معاديا لثورة 
 . يكوه قاصر التسبيب حرياأ بالنقض دوه حاجة لمناقشة الوجه اآلخر من النعي 

 فلهذه األسباب
 إلةى حكم  المحكمة بقبور الطعةن شةكال ونقةض الحكةم المطعةوه فيةه وإعةادة الةدعوى          

 . لنظرها مجددا من هيئة أخرى  – اإلداريدائرة القضاء  –إستئناف طرابلس  محكمة
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