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بعد اإل ط ع ًلى األوراق ،وتت وة تةرثتـر الاخلختي
نيابة القة ،وبعد المداولة0
ال قائع

 ،وسمتـاع المرافعتة الشتف ثة  ،ورأي

أقا المطع ضدهم الدً ى رقم  132لسقة  1.2.أما محكمة مصراته االبادائية
الج ات الطاًقة قال ا بيانا ل ا إن م من المصعدثن شعبيا كأمقا نةابات تم
ًلى أس
تصقيف م ًلى الدرجة ال انية ًشرة اساقادا إلى قرار مؤتمر الشعب العا رقم  12لسقة
 1..2وأ اللجقة الشعبية الاي ثعمل في دائرة اخاصاو ا هي الملزمة بدفع مرتبات م غير
أن ا لم تدفع ل م هذه المرتبات فأقام ا الدً ى اإلدارثة رقم  21.لسقة  43أما محكمة
اسانقا مصراته بطلب إلزا الج ات المدًى ًلي ا بدفع مرتبات م وقضت المحكمة ل م
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بمطلب م ووار هذا الحكم ن ائيا بعد الطعن ًليه  ،وحيث إنه قد لح المدًين ضرر مادي
ومعق ي بسبب ًد ور مرتبات م في وقا ا لذلك أقام ا هذه الدً ى بطلب إلزا الج ات
المدًى ًلي ا بدفع خمسة آال دثقار ًن الضرر المادي وًشرة آال دثقار ًن الضرر
المعق ي تع ثضا لكل واحد مق م وقضت المحكمة بإلزا المدًى ًلي م بأ ثدفع ا لكل واحد
ة آال دثقار تع ثضا ًن الضرر المادي والمعق ي  ،وفي
من المدًين مبلغا وقدره
االسانقا المرف ع من الج ات الطاًقة قضت محكمة اسانقا مصراته بةب ل االسانقا
شك وفي الم ض ع برفضه وتأثيد الحكم المساأنف 0
وهذا ه الحكم المطع فيه
اإلجرا ات
ودر الحكم المطع فيه باارث  1.2.02101وتم إً نه باارث ، 1.210301
وباارث  1.210101قرر أحد أًضا إدارة الةضاثا نيابة ًن الج ات الطاًقة الطعن ًليه
بالقة باةرثر لذي قلم كااب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة
وو رة من الحكم المطع فيه ومن الحكم االبادائي  ،م أودع باارث  1.2101013أول
ورقة إً الطعن معلقة باارث  1.2101021إلى المطع ضدهم وأودًت نيابة القة
مذكرة أبدت في ا رأث ا بةب ل الطعن وفي الم ض ع برفضه  ،وقررت دائرة فح الطع
المدنية ب ذه المحكمة بجلسة  1.2.04012إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة
لقظر الطعن تمسكت نيابة القة برأث ا0
األسباب
حيث إ الطعن اسا فى أوضاًه المةررة في الةان فإنه ثك مةب ال شك 0
وحيث إ الحكم الصادر في م ض ع الدً ى ثعابر مشام ًلى قضا ضمقي
باخاصاص المحكمة بقظر الم ض ع وال ثرد ًلى الدفع بعد االخاصاص ال الئي الةب ل أو
الاقازل ًن الامسك به لاعلةه بالقظا العا ولقيابة القة إ ارته ألول مرة أما محكمة القة
ولمحكمة القة أ تاصدى له من ذات ا 0
وحيث إ ن الفةرة األولى من المادة ال انية من الةان رقم  11لسقة  .2بشأ
دو غيرها بالفصل في كافة
دائرة الةضا اإلداري تخا
الةضا اإلداري ثةضى أ
المقازًات الخاوة بالمرتبات والمعاشات الاةاًدثة والمكافآت المساحةة للم ظفين العم ميين
بمرف ًا تدثره الدولة وثشمل هذا طلبات
معيقين أ بعة د ًمل طالما أن م ثعمل
الاع ث المافرًة ًق ا أل المبدأ العا أ قاضي األول ه قاضي الفرع إ كا الحكم في
األول من شأنه أ ثؤ ر في الدً ى المافرًة ًن األول وحاى ال تصدر أحكا ماعارضة في
المسألة ال احدة ثاعذر تقفيذها  ،ولمقع تةطيع أووال الةضية ال احدة بين الدوائر الةضائية،
وثسا ي أ تك هذه المقازًة أول اساحةاق المرتب أو المعاش الاةاًدي أو المكافنات أو
بةدر كل مق م أو ال فا به  ،أما إذا لم تكن هقاك مقازًة في أول االساحةاق أو قدره أو
ال فا به فإ الةضا العادي ه واحب ال الثة العامة وثخا بقظر الدً ى األولية وما
ثافرع ًق ا كطلب الاع ث  ،وتةدثر وج د هذه المقازًة مسألة تاعل بالاكييف الةان ني
لف م ال اقع مما ثخضع لرقابة محكمة القة 0
لما كا ذلك  ،وكا ال اقع في هذه الدً ى أ المطع ضدهم كان ا قد أقام ا
الدً ى رقم  21.لسقة  43إداري أما محكمة اسانقا مصراته دائرة الةضا اإلداري ،
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بطلب إلزا الج ات الطاًقة بصر مرتبات م الاي قضت ضمقيا باخاصاو ا بقظر الدً ى
وتصدت للفصل في م ض ع الدً ى ووار الحكم في ا ن ائيا  ،بما ثةطع ب ج د مقازًة في
أول اساحةاق المرتب وسببه فإ طلب الاع ث المافرع ًن هذه الدً ى مما ثدخل في
اخاصاص الةضا اإلداري إًماال للمبدأ العا أ قاضي األول ه قاضي الفرع  ،وإذ خالف
الحكم المطع فيه هذا القظر وقضي ضمقيا باخاصاوه بقظر دً ى الاع ث المافرًة ًن
المقازًة األولية الماعلةة باساحةاق المرتب فإ ذلك ثعيبه بمخالفة الةان في مسألة
اخاصاص تاعل بالقظا العا بما ثاعين معه نةضه 0
وحيث إ الم ض ع والح للفصل فيه في مسألة اخاصاص فإ هذه المحكمة تسابةيه
وتةضى فيه ًم بالمادة  41.من قان المرافعات 0
وحيث إ م ض ع الدً ى لألسباب الماةدمة ثقعةد االخاصاص به للةضا اإلداري 0
فل ذه األسباب
حكمتتت المحكمتتة بةب ت ل الطعتتن شتتك وفتتي الم ض ت ع بتتقة الحكتتم المطع ت فيتته وفتتي
االسانقا رقم  2313لسقة  1.2.بإلغا الحكم المساأنف وبعد اخاصاص محكمة أول
درجة بقظر الدً ى وإلزا رافعي ا المصروفات 0
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