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 مصباح العود    /وكيله المحام )000( -4                                        

 ـ دائرة القضاء اإلداري ــ ــسـاف الخمـنـم الصــادر مـــن محكمــة استئالحكعــــــن          

 0 032/8101ف  الدعوى اإلدارية رقم  810801002بتاريخ  

 بعد اإلطالع على األوراق ، وتالوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية      

 0 ورأي نيابة النقض ، والمداولة 

 الوقائـع
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م أموام دائورة القضواء اإلداري    032/8101أقام المطعون ضدهم الدعوى اإلدارية رقوم  
بمحكموووة اسوووتئناف الخموووس بطلوووب إلثووواء البووواب الثالوووث مووون الالئحوووة التنفي يوووة للقوووانون رقوووم   

م واحتياطيوًا بللثواء الموواد    110/8101بشأن التعليم العال  الصادرة بوالقرار رقوم    02/8101
من الالئحة فيما يخص الطاعنين والمتدخل قالوا شرحًا لهوا بوأن    072،  071،  073،  078

م بلصودار ئئحوة   110/8101اللجنة الشعبية العامة سوابقًا أصودرت القورار المطعوون فيوه رقوم       
التعلويم العووال  التو  نفمووا فوو  بابهوا الثالووث أوضواع هيئووة التوودريس بمعسسوات التعلوويم العووال       

بشأن التعليم حيث أضافا شروطًا  02/8101انون رقم جاءت بعض موادها معيبة بمخالفة الق
جديوودة للتعيووين جوواوزت النصوووع التشووريعية وأخلووا بمبوودأ المسوواواة األموور الوو ي أدى إلووى          

 0    األضرار بهم والمساس بحقوقهم فأقاموا دعواهم بالطلبات الم كورة 

مون   073نفرت المحكموة الطعون وقضوا بقبولوه شوكاًل وفو  الموضووع بللثواء الموادة          
جزئيًا فيما تضمنته  110/8101ئئحة التعليم العال  المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

من نص على وجوب الحصول على تقدير عام جيد ف  المرحلة الجامعية األولى كشرط لتعيوين  
 0أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 (وه ا هو الحكم المطعون فيه )

 اإلجراءات

أعلن لجهة  810807001م صدر الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ  810801002بتاريخ 
م قـررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلـم 810802041اإلدارة ، وبتاريخ

كتواب المحكمــووـة العليووا أرفقووا بوه موو كرة بأسووباب الطعوون وأخورى شووارحة وصووورة موون الحكووم    
المطعوون   إعوالن م أودعا أصل ورقة 810805004، وبتاريخ  النهإعالمطعـون فيه وصحيفة 

ه أصول  0344ذي القعودة   3م كموا أودعوا بتواريخ    810805008ضده األول معلنة إداريوًا يووم   
 0م810805008المطعون ضده الثالث معلنة لشخصه يوم  إعالنورقة 

ة بالدفاع م أودع محام  المطعون ضده الثالث سند وكالته وم كر810800102بتاريخ  
  0وحاففة مستندات أشار إلى محتوياتها على غالفها 

قوودما نيابووة الوونقض موو كرة انتهووا فيهووا إلووى الوورأي بعوودم قبووول الطعوون شووكاًل بالنسووبة     
للمطعوووون ضوووده الثوووان  لعووودم اإلعوووالن واحتياطيوووًا بقبوووول الطعووون شوووكاًل ورفضوووه موضووووعًا ،   

 0وبالجلسة تمسكا برأيها 

دائوورة فحووص الطعووون اإلداريووة إحالووة الطعوون إلووى هوو ه    م قووررت810303084بتوواريخ 
تقريور التلخويص وسومعا الودعوى علوى النحوو المبووين        تلو  الدائـــــوـرة ، وبجلسوة نفور الطعون     

 0بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم

 األسبــاب

فلن ما أثارته نيابة النقض ، وحيث انه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثان   
من قانون المرافعات توجوب علوى الطواعن أن يوودع أصول ورقوة        431المادة  أنذلك  ف  محله

إعالن الطعن المعلنة للمطعون ضوده قلوم كتواب المحكموة العليوا خوالل عشورين يوموًا مون تواريخ           
التقريوور بووالطعن ، وقوود جوورى قضوواء هوو ه المحكمووة علووى اعتبووار هوو ا اإلجووراء موون اإلجووراءات     

 0دم مراعاتها عدم قبول الطعن شكاًل الجوهرية الت  يترتب على ع
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 إعووالنوكانووا أوراق الطعوون قوود خلووا ممووا يفيوود إيووداع أصوول ورقووة      ، متووى كووان ذلووك   
المطعووون ضووده الثووان  فوولن الطعوون بالنسووبة إليووه يكووون غيوور مقبووول شووكاًل وهووو مووا تقضوو  بووه   

 0المحكمة لتعلقه بالنفام العام 

لنسوبة للمطعوون ضودهما األول والثالوث     الطعن استوفى أوضواعه القانونيوة با   إنوحيث   
 0فهو مقبول شكاًل 

تنعــى الجهات الطاعنة على الحكــم المطعون فيه بمخالفوة القوانون بمقولوة أنوه     وحيث  
من ئئحة التعليم العال  الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة  073أسس قضاءه بللثاء المادة 

م 02/8101ه الالئحووة ألحكوام القووانون رقووم  م علووى سوند حاصووله مخالفووة هو   110/8101رقوم  
الحصول على تقدير عوام جيود فو  المرحلوة الجامعيوة       073بشأن التعليم باشتراطها ف  مادتها 

مخالفوة   لالئحوة األولى لثرض التعيين فه ا الشرط غيور قوانون  وغيور مشوروع حيوث ئ يجووز       
لقضواء اسوتقرا علوى أن اللووائ      الفقوه وا  أنالقانون وه ا ال ي ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك 

التنفي يووة توونفم القواعوود التفصوويلية الالزمووة لتطبيووق القووانون فالمشوورع يقتصوور عووادة عنوود سوون   
القوانين على بيان القواعد العاموة ويتورت تنفويم التفاصويل للسولطة التنفي يوة باعتبارهوا األقودر         

من الالئحوة حكوم جديود أو    على إدرات تفاصيل األمور وجزئياتهوا ومون ثوم فلنوه مون الجوائز تضو       
تفاصيل جديدة لم يتضومنها القوانون شورط أن تكوون لوه عالقوة بنصوصوه وأن يكوون متفقوًا موع           

فو  شوأن التعلويم     02/8101القوانون رقوم    إناألغراض الت  صدر ألجل تحقيقها ، ومن حيوث  
أورد شروطًا عامة فيمن يعين عضوًا بمهنة التدريس الجوامع  وتورت تفاصويل شوروط التعيوين      
للجهووة التنفي يووة لتعموول تقووديرها بالئحووة تصوودر عنهووا باعتبارهووا األكثوور قوودرة علووى وضووع هوو ه   

لوى أحكوام القوانون المو كور     الشروط فلن ما نصوا عليوه ئئحوة التعلويم العوال  ئ يعود خروجوًا ع       
 0األمر ال ي يعيب قضاء الحكم بمخالفة القانون متعينًا نقضه 

اللوائ  التنفي ية ه  القرارات التو  تصودرها    أنذلك ، ه ا النع  غير سديد  إنوحيث 
السولطة التنفي يوة  لثورض تنفيو  القووانين الصوادرة عون السولطة التشوريعية باعتبارهوا السولطة            

ي ها ، وألنها األقدر من السلطة التشريعية على تنفيم هو ا التنفيو  فو  تفصويالته     المختصة بتنف
وفقًا لضرورات العمل وطالموا أن اللووائ  مجورد تنفيو  للقووانين فينبثو  أن تلتوزم هو ا الثورض          
فلوويس لهووا إضافــــووـة أو إلثوواء أو تعووديل أحكــــــــووـام القوووانين وإئ جوواز الطعوون عليهووا باإللثوواء  

 0  لمبدأ المشروعية وسيادة القانون  أعالًء

من ئئحوة   073وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بللثاء المادة ، متى كان ذلك 
م على ما أورده ف  8101لسنة  110التعليم العال  الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

موا اشوترطته الموادة     أنحيصوها  فقد تبين للمحكمة بعود مطالعتهوا األوراق وفحصوها وتم   "00قوله
مووون ئئحوووة تنفووويم التعلووويم العوووال  المرفقوووة بقووورار اللجنوووة الشوووعبية العاموووة سوووابقًا رقوووم    073
م بشأن الحصول على تقدير عوام جيود فو  المرحلوة الجامعيوة األولوى للتعيوين هوو         110/8101

بدون قيد إذ  شرط غير قانون  وغير مشروع وفيه تجاوز ألحكام القانون وتقييد لما نص عليه
م التو  حوددت شوروط التعيوين     02/8101من القانون رقوم   75خالفا الالئحة الم كورة المادة 

هو ا الشورط    أنللتدريس بالجامعات ولم يكن من بينها شرط الحصول على تقودير عوام جيود بول     
يكوون  أضافته الالئحة بالمخالفة ألحكام القانون ومن تم فلن ما ينعاه الطاعنون ف  ه ا الجانب 

ف  محله إذ ئ يجوز للقرار اإلداري أو الالئحة التنفي ية أن يخالف الدستور والقوانين األخورى  
ومبادئ القانون العام وهو ما أكدته المحكمة العليا الليبيوة فو  مبادئهوا الملزموة للمحواكم الودنيا       

حكوم بللثواء   ق األمور الو ي يتعوين معوه ال     1/4ف  كثير من الطعوون ومنهوا الطعون اإلداري رقوم     
من الالئحة المشار إليها إلثاًء جزئيًا فيما يتعلق بشورط الحصوول علوى تقودير عوام       073المادة 

 00"0جيد ف  المرحلة الجامعية األولى كشرط للتعيين 
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مووا أورده الحكووم يجوود أساسووه فوو  قاعوودة خضوووع التشووريع األدنووى للتشووريع    إنوحيووث 
م بشوأن التعلويم ومموا يودخل فو  نطواق رقابوة        8101لسونة   02األعلى وف  أحكام القانون رقم 

القضاء اإلداري على صحة اللووائ  والتحقوق مون عودم مخالفتهوا ألحكوام القووانين ويقووم علوى          
 0وجه النع  عليه يكون ف  عير محله متعينًا رفضه حجج سائثة نكف  لحمل قضائه ، فلن 

 فله ه األسباب

 0حكمـا المحكمة بقبول الطعن شكاُل ورفضه موضوعًا       

 

 المستشار                      المستشار                           المستشار  

 صالح الدين أحمد الديب            نصر الدين محمد العاقل            فوزي خليفة العابد    

 رئيس الدائرة                   عضو الدائرة                     عضو الدائرة     

 

 مسجل المحكمة                                          

 الصادق ميالد الخويلدي                                    

 
 


