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محكمة القضاء اإلداري
دائرة المنازعات االقتصادية واالستثمار
الدائرة السابعة
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بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق  2011/7/30م
برئاسة السيد األستاذ المستشار /حمدي ياسين عكاشة
وعضوية السيد األستاذ المستشار  /محمد محمد السعيد محمد
وعضوية السيد األستاذ المستشار  /حسني بشير عباس
وحضور السيد األستاذ المستشار  /محمد المنصور عبد الرحمن
وسكرتارية السيد /أحمد محمد عبد النبي
أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى رقم  45047لسنة  65القضائية
المقامة من:
 1ـ عبد هللا عبد اللطيف على القطامي
 2ـ عمر أبو عجيلة علي بن يحيي
 3ـ عادل عريبي أحمد القنصل
 4ـ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الحضيري
 5ـ فتحي سليمان لياس
 6ـ جازية فوزي مصطفى حنيش
 7ـ حسين صالح عبد هللا البشاري
 8ـ علي منصور علي حنيش
 9ـ مصطفى سالم منصور بن صويد
ضــــــــد:
 1ـ رئيس ومدير قناة Libya TV
 2ـ رئيس ومدير قناة الجماهيرية الليبية
 3ـ رئيس ومدير قناة الشبابية
 4ـ رئيس ومدير قناة الليبية
 5ـ رئيس ومدير قناة المدينة
 6ـ رئيس ومدير قناة المنارة الليبية
 7ـ رئيس ومدير قناة ليبيا
 8ـ رئيس ومدير قناة وطني الكبير
 9ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية
 10ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الرياضية مباشر
 11ـ رئيس قناة ليبيا المنوعة

نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
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مفوض الدولة
أمين السر
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 12ـ رئيس ومدير قناة ليبيا المنوعة
 13ـ رئيس ومدير قناة ليبيا الهداية
 14ـ رئيس ومدير قناة التواصل
 15ـ رئيس ومدير قناة البديل
 16ـ رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
 17ـ رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة اإلعالمية
 18ـ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)
 19ـ رئيس مجلس الوزراء
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الوقائع :
******
بتاريخ  2011/7/17أقام المدعون هذه الدعوى طالبين الحكم:
أوالً ـ بقبول اإلشكال شكالً.
ثانيا ً ـ الحكم باالستمرار في تنفيذذ الحكذم الدذافر فذي الذدعوى رقذم  36533لسذنة  65القضذايية
فون االعتداف باإلشكال المقذام نذن المذدعل عمذيلم ال ذانن علذر والتاسذع علذر ي نذع نذا يترتذ
عمل ذلك نن آثار أخدلا تنفيذ الحكم المستلكل فيه.
ثال ذذذا ً ـ ا نذذذر بتنفيذذذذ هذذذذا الحكذذذم بمسذذذوفته فون لعذذذالن لعمذذذاالً لحكذذذم المذذذاف  286نذذذن قذذذانون
المرافعات.
وقال المدعون شرحا ً لدعواهم أنلذم قذد رذدر لدذالحلم حكذم نحكمذة القضذاي اإلفار فذي
الذذدعوى رقذذم  36533لسذذنة  65القضذذايية بسمسذذة  2011/7/11بوقذذت تنفيذذذ القذذرار السذذمبي
المطعون فيذه الدذافر عذن اللي ذة العانذة لالسذت مار والمنذاطة الحذر باالنتنذا عذن وقذت بذ
القنذذوات الفضذذايية الميبيذذة ا ربعذذة علذذر المبينذذة بدذذحيفة الذذدعوى التذذي تب ذ نذذن عمذذل القمذذر
الدذناعي المدذذر نايذذل سذذات  103نذذن خذذالل اللذذرصة المدذذرية لصقمذذار الدذذناعية العانمذذة
بنظام المناطة الحر بالمنطقة الحر العانة اإلعالنية ي ونا يترت عمل ذلذك نذن آثذار ي وذلذك
عمذذل النحذذو المبذذين بمنطذذوق الحكذذم وأسذذبابه ي وأنلذذم تقذذدنوا فذذور رذذدور الحكذذم للذذل السلذذات
المعنية بتنفيذ الحكم وننلا ريذي نسمذ لفار المنطقذة الحذر اإلعالنيذة وريذي نسمذ لفار
اللذذرصة المدذذرية لصقمذذار الدذذناعية تنايذذل سذذاتد وصذذذلك التقذذدم بطم ذ للذذل ريذذي نسم ذ
الوزراي قيد برقم  10324بتاريخ  2011/7/14نرفقا ً به رور نذن الدذور التنفيذيذة لمحكذم
لال أنلم انتنعوا عن التنفيذ ي صما قانت اللذرصة المدذرية لصقمذار الدذناعية بةقانذة لشذكال فذي
تنفيذ الحكم أنذام قضذاي ريذر ن ذتإل باإلشذكال رقذم  133لسذنة  2011تنفيذذ  6أصتذوبر وتحذدف
لنظره جمسة  2001/7/26ي عمل الررم نمذا بذات نسذتقرا ً عميذه نذن أن جلذة القضذاي اإلفار
هي الم تدة فون ريرها بالفدل في ننازعذات التنفيذذ المتعمقذة بمذا يدذدر عنلذا نذن أحكذام ي
وأنذذه نمذذا رذذدا بمنذذرى عذذن الريبذذة أن جلذذة اإلفار هذذي أول نذذن يس ذ عميذذه االلت ذ ام بالقواعذذد
القانونية والمبافئ القضايية لعال ًي لمحة ولحقاقا ً لمعدل .
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وأضاف المستلكمون بيانا ً لدعواهم أن نقطذع النذ ا فذي هذذا اإلشذكال يتم ذل فيمذا لذا صذان
لشكال التنفيذ الذ يعمد رافعه للل لقانته أنام نحكمة رير ن تدة والييا ً بنظره ن الفذا ً لقاعذد
قانونية نتعمقة بالنظذام العذام ذا أثذر نوقذت وحايذل فون تنفيذذ الحكذم الدذافر نذن لحذدى نحذاصم
نسم الدولة المتمتذع بقذو اللذ المحكذوم بذه نذن عدنذه ي ونذن ثذم نذدى لنكذان أن يكذون ذلذك
اإلشكال سببا ً تتك عميه جلة اإلفار لعذدم تنفيذذ الحكذم المستلذكل فيذه ي وبالتذالي فذةن ن ذل هذذا
اإلشذذكال المقذذام أنذذام نحكمذذة ريذذر ن تدذذة ال يكذذون سذذوى عقبذذة نافيذذة ارذذطنعلا نذذن أقانلذذا
تطاوالً عمل قواعد االختداص الواليي خروجذا ً عمذل قاعذد نذن قواعذد النظذام العذام ي ويكذون
عديم ا ثر ال يسوز عمل سند ننه االنتنا عن تنفيذ الحكذم أو تعطيذل تنفيذذه ي ا نذر الذذ حذدا
بلم للل لقانة الدعوى الماثمة بالطمبات اآلنفة الذصر.
وتحدف لنظر الدعوى جمسة  2011/7/25حي قدم الحاضر عن المذدعين نذذصر بذدفاعلم
طم فيلا الحكم بالطمبات الذوارف بدذحيفة اإلشذكال ي وقذدم حذافظتي نسذتندات طويذت أوالهذا
عمل رور طبة ا رل نن رحيفة نحضر اإلشكال بةفار التنفيذ بالسافس نن أصتوبر المقام
نن اللرصة المدرية لصقمار الدناعية المقيذد بذرقم  133لسذنة  2011لشذكاالت السذافس نذن
أصتذذوبر ي وطويذذت ال انيذذة عمذذل الدذذفحة ا ولذذل نذذن جريذذد المدذذر اليذذوم الدذذافر بتذذاريخ
 2011/7/25ي وقدم الحاضر عن الدولة نذصر ففا طم فيلا لخراج ريي نسم الذوزراي
نن اإلشكال وعدم لل انه بر ندروفات ي وقدم الحاضر عن قنا التوارل الفضايية حذافظتي
نستندات طويت ا ولل عمذل رذور ضذويية نذن نذإل القذانون الميبذي رقذم  581لسذنة 1972
بةنلاي هي ة خارة ذات نفذع عذام باسذم جمعيذة الذدعو اإلسذالنية ي ورذور ضذويية نذن قذرار
ا نذذين العذذام لسمعيذذة الدعذذة اإلسذذالنية العالميذذة رقذذم  12لسذذنة  1424ولسذذنة  1995بةرذذدار
النظذذام ا ساسذذي لسمعيذذة الذذدعو اإلسذذالنية ي وطويذذت ال انيذذة عمذذل عذذدف ت2د أسذذطوانة ندنسذذة
لحقيقة نا يسر في ليبيا ي وحضر نم ل قنا المدينة ونم ل قنا البديل وطم الحاضذرون عذن
القنذذوات الفضذذايية الذ الق عذذدم قبذذول اإلشذذكال لعذذدم تقذذديم أوراق التنفيذذذ صمذذا طمذ وقذذت تنفيذذذ
الحكذذم المستلذذكل فيذذه لحذذين الفدذذل فذذي الذذدعوى رقذذم  46077لسذذنة  65القضذذايية ي صمذذا قذذدم
الحاضذذر عذذن اللذذرصة المدذذرية لصقمذذار الدذذناعية تنايذذل سذذاتد نذذذصر وحافظذذة نسذذتندات ي
طم في ختانلا أرميا ً بعدم رالحية هي ذة المحكمذة لنظذر اإلشذكال ولحالتذه للذل فايذر أخذرى
عمذذل سذذند نذذن حكذذم المذذاف  146نرافعذذات لسذذبة قضذذاي المحكمذذة فذذي نوضذذو الذذدعوى نحذذل
اإلشكال ي واحتياطيا ً الحكم برفض اإلشكال العكسي بحسبانه لشكاالً ثانيا ً ي وفي جميع ا حذوال
بةل ام المستلكمين المدروفات ونقابل أتعاب المحانذا ي صمذا قذدم الحاضذر عذن اللذرصة ذاتلذا
حافظة نستندات طويت عمل شلاف نن جدول نحكمة السافس نذن أصتذوبر الس ييذة المسذتعسمة
تفيذذد لقانذذة اللذذرصة لشذذكاالً فذذي تنفيذذذ حكذذم نحكمذذة القضذذاي اإلفار الدذذافر فذذي الذذدعوى رقذذم
 36533لسذنة  65القضذذايية وذلذك وفقذا ً وراق التنفيذذ المقيذذد بذرقم  133لسذذنة  2011ي وأن
هذا اإلشكال قيذد بمحكمذة  6أصتذوبر الس ييذة بذرقم  231لسذنة  2011ي ولذم يحضذر نذن يم ذل
اللي ذذذة العانذذذة لالسذذذت مار عمذذذل الذذذررم نذذذن ثبذذذوت لعالنلذذذا بررذذذل رذذذحيفة الذذذدعوى بتذذذاريخ
 2011/7/20ن اطبة نع الموظت الم تإل المدعو/عافل نحموف نراف الذ تسمم رور نذن
أرل الدحيفة عن صل نن اللي ة العانة لالست مار والمنطقذة الحذر العانذة اإلعالنيذة ي وبذذات
السمسة ن ل أنام المحكمة ش إل يدعل /أحمد أبو بكر رالح المسذالتي وذصذر أنذه ريذي هي ذة
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قضذايا الدولذذة الميبيذذة ولذذم يقذذدم سذذندا ً لتمذك الدذذفة وطمذ أجذالً الت ذذاذ لجذذرايات رف المحكمذذة ي
فطم الحاضر عن المذدعين التنذازل عذن اختدذام السماهيريذة الميبيذة ي وقذد اسذتمعت المحكذم
لمرافعات ال دوم حول ندى وجوف عقبة نذن عقبذات التنفيذذ طذرأت بعذد رذدور الحكذم ي وقذد
عاف المدعو /أحمد أبو بكر رذالح المسذالتي حدي ذه وطمذ فذي نحضذر السمسذة لثبذات ثقتذه فذي
هي ة المحكمة والعدول عن طم ا جل الت اذ الرف ي لال أن المذدعين والحاضذر عذنلم تمسذكوا
بتنازللم عن اختدام نم ل السماهيرية الميبية اصتفاي باختدام السلة اإلفارية ذات الدمة بتنفيذ
الحكم المطموب االستمرار في تنفيذه.
وبسمسة  2011/7/25قذررت المحكمذة حسذ الذدعوى ليدذدر الحكذم فيلذا بسمسذة اليذوم ي
ورذذرحت لمذذن يلذذاي بتقذذديم نسذذتندات ونذذذصرات خذذالل يذذونين ي حيذذ أوف خذذالل ا جذذل
المضروب صل نن قنا التوارل الفضايية وقنا المدينة الفضايية وقنذا البذديل الفضذايية نذذصر
بعنوان "نذصر برسباب اإلشكال الفرعي باالنضمام للل طمبات المستلذكل ضذدهم بطمذ وقذت
تنفيذ اللة العاجل طمبوا في ختام صل ننلذا الحكذم بعذدم قبذول اإلشذكال شذكالً لعذدم تقذديم أوراق
التنفيذ ي وفي الموضو بوقت تنفيذ اللة العاجل نن الحكم الدافر في الذدعوى رقذم 36533
لسذذنة  65القضذذايية لحذذين الفدذذل فذذي الذذدعوى رقذذم  46077لسذذنة  65القضذذايية ي واحتياطي ذا ً
وقذذت التنفيذذذ لحذذين الفدذذل فذذي الطعذذن المقذذام أنذذام المحكمذذة اإلفاريذذة العميذذا ي صمذذا أوف خذذالل
ا جذذل ذاتذذه نم ذذل السماهيريذذة الميبيذذة ففاعذذه فذذي الذذدعوى نكون ذا ً نذذن نذذذصر ففذذا وحذذافظتي
نستندات ي وقد طويت الحافظة ا ولذل عمذل طويذت عمذل شذلاف نذن جذدول نحكمذة  6أصتذوبر
بترجيذذل اإلشذذكال رقذذم  231لسذذنة  2011نذذن جمسذذة  2011/7/26للذذل جمسذذة  2011/9/27ي
ورور صتاب المسنة اإلعالنية لمناطة الرسمي لممسم االنتقالي لالستعانة بالحمفاي ا وربيين
لمضغط عمل شرصات ا قمار الدناعية لغمذة القنذوات الفضذايية الميبيذة ي ورذور صتذاب بلذرن
نوضذذو ليمذذان العبيذذد ي ورذذور ضذذويية نذذن نواقذذع الكترونيذذة بلذذرن قدذذت النذذاتو لمدذذنع
ا نابي وندنع ا صسسين الطبي وريرها ي وسذبعة أقذراص ندنسذة لعينذة نذن جذرايم النذاتو ي
وعدف  27رور فوتوررافية لملاهد وفظايع نا تم ارتكابذه ضذد المذدنيين تنفيذذا ً لقذرار نسمذ
ا نذذن ي وطويذذت الحافظذذة ال انيذذة عمذذل رذذور ضذذويية نسذذتقا نذذن شذذبكة المعمونذذات االنترنذذت
حول نمارسات الناتو عمل أرض ليبيا ي صما أوف نم ل السماهيريذة الميبيذة نذذصر ففذا طمذ
فذذي ختانلذذا الحكذذم أرذذميا ً بذذرفض اإلشذذكال نوضذذوعا ً ي ووقذذت تنفيذذذ الحكذذم لحذذين الفدذذل فذذي
االست ناف المقام نن المستلكل ضدهم ي واحتياطيا ً بعدم قبول اإلشكال لرفعذه قبذل ا وان وقبذل
الفدل في اإلشكال رقم  231لسنة  2011تنفيذ  6أصتذوبر ي ولعذدم تقذديم أرذل السذند التنفيذذ
وأوراق التنفيذ ي وفي صل ا حوال بةل ام رافعيه المدروفات وأتعاب المحانا ي وخالل ا جذل
ذاته أوف المدعون حافظتي نستندات طويت أوالهما عمل أسطوانة ندنسذة تحتذو عمذل عذدف
نذذن المدذذنفات المرييذذة والمدذذور تبذذين هذذدم صتايذ القذذذافي وقدذذفه لممسذذاجد ي وقدذذت حذذي
البير بمدينذة ندذراتة ي وتقذارير لقنذا  CNNيبذين اعترافذات جنذوف القذذافي بذرن االرتدذاب
صذذان بذذروانر عسذذكرية ي وتقريذذر آخذذر لذذذات القنذذا عذذن عمميذذة ارتدذذاب ي ونمفذذات فيذذديو تبذذين
نبررات قدت طايرات الناتو إلحذدى الذدبابات ي والقتذل السمذاعي لم ذرو الحيوانيذة ي ورذور
لمقتمل نن ا طفال وريرها نذن التقذارير والدذور ونقذاطع الفيذديو ي وطويذت الحافظذة ال انيذة
عمل أرل اإلنذار المعمن لريي نسم الوزراي والرسالة الموجلة للل قطا الل ون القانونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14/4
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لملي ة العانة لالست مار لتنفيذ الحكم ي وطم تنفيذ الحكم الموجذه للذل ريذي نسمذ الذوزراي ي
ورور الحكم المطموب تنفيذه ي وأرل اإلعالن الموجه للل اللي ة العانة لالست مار والمناطة
الحذذر بذذرقم  19813بتذذاريخ  2011/7/19ي وأوف المذذدعون نذذذصر بذذدفاعلم رفوا فيذذه عمذذل
ففو ال دوم وففاعلم وأصذدت المذذصر عمذل أنذه ال أسذاس نذن القذانون بعذدم رذالحية اللي ذة
لنظر الذدعوى لكذون ننازعذة التنفيذذ ننبتذة الدذمة بموضذو الذدعوى ي وأنذه ال يقذوى اإلشذكال
المقام أنام نحكمة رير ن تدة عمل لحذداق ا ثذر الواقذت ي وأن السمعيذة اإلسذالنية لذي نذن
أرراضلا لنلاي نحطات تميف يونية ي وأن تعطيذل تنفيذذ الحكذم يمحذة الضذرر باللذع الميبذي ي
ورمم المدعون في ختام نذصر ففاعلم عمل طمباتلم وففوعلم.
وبتاريخ  2011/7/28ـ وبعد اندرام ا جل المضروب ـ تقدنت اللي ذة العانذة لالسذت مار
والمناطة الحر بطم لفتح باب المرافعة في الدعوى إلبداي أوجذه ففاعلذا وففوعلذا عمذل سذند
نن القول بعدم لعالنلا بدحيفة اإلشكال ي وق التفتت المحكمة عن هذا الطم بعذد أن ثبذت للذا
أن اللي ة العانة لالست مار قد تم لعالنلا بررل رحيفة الدعوى بتاريخ  2011/7/20ن اطبذة
نع الموظت الم تإل المدعو/عافل نحمذوف نذراف الذذ تسذمم رذور نذن أرذل الدذحيفة عذن
صل نن اللي ة العانة لالست مار والمنطقة الحذر العانذة اإلعالنيذة ونذع \لذك لذم تحضذر السمسذة
المحدف لنظر الدعوى.
وبسمسة اليوم ردر الحكم وأوفعت نسوفته الملتممة عمل أسبابه لدى النطة به.
المحكمـــــة
*********
بعد اإلطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة قانونا ً .
حي لنه نن المقرر في قضاي المحكمة اإلفارية العميا أن تكييت الدعوى وتحديد طمبات
ال دوم فيل ا هو نن تدريت نحكمة الموضو تسريه وفقا لما هو نقرر نن أن القاضي
اإلفار يليمن عمل الدعوى اإلفارية وله فيلا فور ايسابي يحقة نن خالله نبدأ الملروعية
وسياف القانون ولذلك فانه يست مإل التكييت الدحيح لمطمبات نما يطرح عميه نن أوراق
ونستندات وففا وطمبات ال دوم فيلا ونا يستلدفونه نن لقانة الدعوى فون توقت عمل
حرفية ا لفاظ التي تست دم في لبداي تمك الطمبات وفون تحريت للا ي والعبر فايما ً بالمقارد
والمعاني وليست با لفاظ والمباني .
تحـكم المحكمة اإلفارية العميا في الطعن رقم  4011لسنة  50ق جمسة 2006/12/5د.
وحي لن المدعين يستلدفون بدعواهم طم الحكم بقبول الدعوى شكالً ي وبوقت تنفيذ
ثم للغاي القرار السمبي باالنتنا عن تنفيذ الحكم الدافر نن نحكمة القضاي اإلفار تفاير
المنازعات االقتدافية واالست مار ـ الداير السابعةد بسمسة  2011/7/11في الدعوى رقم
 36533لسنة  65قضاييةي وعدم االعتداف باإلشكال رقم  231لسنة  2011تنفيذ  6أصتوبر
المقام عن هذا الحكم نع نا يترت عمل ذلك نن آثاري ولل ام جلة اإلفار المدروفات .
وحي لنه وعن الدفع المبدى نذن اللذرصة المدذرية لصقمذار الدذناعية تنايذل سذاتد بعذدم
رالحية المحكم لنظر اإلشكال الماثذل ي فقذد أسسذت اللذرصة المذدعل عميلذا ففعلذا عمذل أسذاس
نن السب ال ان بالماف  146نن قانون المرافعات المدنية والتسارية والذذ يذنإل عمذل أنذه
"يكون القاضي رير رالح لنظر الدعوى نمنوعا ً نذن سذماعلا ولذو لذم يذرفه أحذد ال دذوم فذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14/5
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ا حوال اآلتية 1 :ـ  5 .........ـ لذا صان قذد أفتذل أو ترافذع عذن أحذد ال دذوم فذي الذدعوى ي أو
صت فيلا ولو صان ذلك قبذل اشذتغاله بالقضذاي ي أو صذان قذد سذبة لذه نظرهذا قاضذيا ً أو خبيذرا ً أو
نحكمذا ً أو صذان قذد أفى شذلاف فيلذا" ي وأنذه ال ينذال نذن ذلذك نذا جذرى عميذه العمذل فذي نسمذ
الدولذذة بةسذذناف الفدذذل فذذي لشذذكاالت التنفيذذذ للذذل ذات الذذداير التذذي فدذذمت فذذي الذذدعوى نحذذل
اإلشذذكال نتيسذذة خمذذو قذذانون نسم ذ الدولذذة نذذن تحديذذد فايذذر نعينذذة ت ذذتإل بمنازعذذات التنفيذذذ
فالعرف ي الت قانون المرافعات ي وانتلل الدفع للل نناشد ريي نسم الدولة إلنلذاي فايذر
ت تإل بنظر جميع ننازعات التنفيذ.
وحي لنه نن المقرر أن ا رل في ا حكام القضذايية الدذافر نذن نحذاصم نسمذ الدولذة
أنلا واجبة النفاذ نا لم ترنر فاير فحإل الطعذون بوقذت تنفيذذهاي لال أن تمذك ا حكذام يذتم وقذت
تنفيذها بوسيمة اإلشكال في تنفيذ الحكم بلروطه المقرر قانونذا ً ي وننازعذات التنفيذذ تنقسذم للذل
طذذايفتين :الطائف ة األول ى :ننازعذذات التنفيذذذ الموضذذوعية .والطائف ة الثاني ة :ننازعذذات التنفيذذذ
الوقتية .وتنقسم ننازعات التنفيذ الوقتيذة للذل قسذمين :القس م األول :ننازعذات وقتيذة فذي التنفيذذ
قبل تمانه وهل المنازعذات التذي تسذمل ارذطالحا "لشذكاالت التنفيذذ الوقتيذة".والقس م الث اني:
ننازعذذات وقتيذذة فذذي التنفيذذذ بعذذد تمانذذهي وهذذل ننازعذذات تحكملذذا القواعذذد العانذذة فذذي الذذدعاوى
المسذذتعسمة ي وت تمذذت ننازعذذات التنفيذذذ الوقتيذذة عذذن ننازعذذات التنفيذذذ الموضذذوعية نذذن عذذد
وجوهي صما ت تمت لشكاالت التنفيذ أنام نحاصم نسم الدولة عن نظام وقت التنفيذ أنام نحكمذة
الطعذذن ي ونذذن ثذذم فذذةن ننازعذذات التنفيذذذ الوقتيذذة قبذذل تمذذام التنفيذذذ تتمي ذ عذذن ننازعذذات التنفيذذذ
الموضوعية برن المنازعات الوقتية قبل تمام التنفيذ للا أثر واقذت لذا صانذت لشذكاال أوالً لعمذاالً
لحكم الماف  312نرافعات شريطة أن يكون نقانا ً أنام القضاي الم ذتإل ولال صذان ننعذدم ا ثذر
ي أنا ننازعذة التنفيذذ الموضذوعية سذواي أصانذت سذابقة عمذل التنفيذذ أو تاليذة لذه فا رذل أنلذا ال
توقت التنفيذ بقو القانون لال لذا نإل القانون عمل رير ذلك ي ونن ثم فةن المنازعة الوقتيذة فذي
التنفيذ هي التي يطم فيلا الحكم بةجراي وقتي ال يم أرذل الحذةي ويعذد نذن قبيذل ذلذك طمذ
المدعل الحكم له باستمرار تنفيذ حكم ي صمذا أن المنازعذة الوقتيذة فذي التنفيذذ ترفذع بذاإلجرايات
التي تقام بلا الدعاوى المستعسمةي ولن صانت سابقة عمل تمام التنفيذ فةنلا لنا أن ترفع بالطريقذة
السالفة الذصر ولنا أن ترفذع بطريقذة لبذدايلا أنذام المحضذر وقذت التنفيذذ ي أنذا ننازعذات التنفيذذ
الموضوعية فال يسوز رفعلا بطرية لبذدايلا أنذام المحضذر القذايم بالتنفيذذ ي وق د اس تقر قض اء
مجل س الدول ة س واء ف ي محكم ة القض اء اإلداري أو المحكم ة اإلداري ة العلي ا ـ وه و قض اء
إنشائي مبدع للقواعد والمبادئ القانونية وليس عرفا ً كما ذهب ال دفع المش ار إلي ه ـ عل ى أن
تننازعة التنفيذ تعد فرعا ً نن ا رل الذ يدخل في االختداص الواليي لمسمذ الدولذة عمذال
بنإل الماف  172نن الدستور " الماف  48نن اإلعالن الدستور الحذاليد ي والمذاف العاشذر
نذن القذانون رقذذم 47لسذنة  1972وانذه تبعذذا لذذلك يكذون القاض ي اإلداري ه و الم تد وح د
بنظ ر اإلش كال الماي ل وينحس ر تبع ا ل تلا اقتص ال قاض ى التنفي ت ن القاضذذي العذذاف ال
ي تإل أرال بالمنازعة الماثمة والتي نبناها في واقع الحال -أنرا نن ا نذور التذي تنفذرف جلذة
القضاي اإلفار بنظرها فون جلة القضاي العذاف وبحسذبان أن القاض ي اإلداري ال تي أص در
الحكم المستشكل في تنفيت يكون هو األقدر على تمحيد وتنفيت ما قد يثار من عقبات مادي ة
أو قانونية تتعلق بالتنفيتد.
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تحكم نحكمة القضاي اإلفار – الدعوى رقم 3560لسنة 41ق -جمسة1987/5/12د
وأن تقاضل التنفيذ الم تإل فون ريذره بنظذر ننازعذات التنفيذذ المتعمقذة با حكذام الدذافر فذي
المنازعات اإلفارية هذو القاضذي اإلفار بحسذبان أن قاضذل ا رذل هذو قاضذل الفذر  -وعمذل
ذلك فال اختداص لقاضل التنفيذ بالمحاصم العافية بنظر ن ذل هذذه لمنازعذات فيكذون رفعلذا لليذه
رير ذ أثر في ردف ننازعة التنفيذ أنام القضاي اإلفار .
تالطعن رقذم 2945لسذنة 31ق – جمسذة -1988/3/26وأيضذا الطعذن رقذم 1268لسذنة 35ق -
جمسة1989/7/1د
وعمل ذلك فةن ردور قانون نسمذ الدولذة بالقذانون رقذم 47لسذنة 1972وصونذه جذاي خمذوا ً نذن
نظام قاضل التنفيذ أو بتحديد نظام لقضاي نستعسل لمفدل في لشكاالت التنفيذ فذةن ذلذك لذم يمنذع
القضاي اإلنلايي لمسم الدولة نن االستقرار عمل اإلجذرايات المالينذة لمسذال روابذط القذانون
العام فبعد أن ذه البعض للل أن نحكمة القضذاي اإلفار هذي المحكمذة الم تدذة فايمذا بسذاير
ننازعات التنفيذ في ا حكام اإلفارية بحسذبانلا المحكمذة ذات االختدذاص العذام فذي المنازعذات
اإلفارية استقر بعد ذلك وباطراف عمل أن االختداص بالفدل في ننازعذات التنفيذذ فذي ا حكذام
اإلفارية ينعقد للمحكمة التي أص درت الحك م المستش كل ف ي تنفي ت ي فذذهبت المحكمذة اإلفاريذة
العميذذا للذذل االسذذتقرار عمذذل أن " قاض ى التنفي ت الم تد دون ني ر بنظ ر منازع ات التنفي ت
المتعلقة بأحكام القضاء اإلداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اقتصاص ها"  ،وأصذدت
عمذذل أن " قاضذذل التنفيذذذ الم ذذتإل فون ريذذره بنظذذر ننازعذذات التنفيذذذ المتعمقذذة برحكذذام القضذذاي
اإلفار هو نحذاصم نسمذ الدولذة صذل فذي حذدوف اختدارذلا ترسيسذا عمذل أن ننازعذات التنفيذذ
المتعمقة بلذه ا حكام نتفرعة نن أرل المنازعة اإلفارية التي فدمت فيلاي وقاضل ا رل هذو
قاضل الفر " ي وأن " المحكمة التي أصدرت الحكم المستش كل في ه ه ي ذاته ا ص احبة الوالي ة
بالفصل في جميع اإلشكاالت الناشئة عنه ,وذلا جمعا للمنازعة األص لية وم ا يتف رع عنه ا م ن
منازعات شتى تتعلق بالتنفيت في يد قاض واحد بحسبان أن قاض ي األص ل ه و قاض ي الف رع"
بذذل وأصذذدت المحكمذذة اإلفاريذذة العميذذا عمذذذل أن ذات الذذداير هذذل الم تدذذة فون ريرهذذا بنظذذذر
ننازعات التنفيذ فقضت برن" :محاكم مجلس الدولة ليست محكمة واح دة ف ي ه تا الش أن ,إنم ا
ك ل محكم ة ف ي ح دود اقتصاص ها المق رر قانون ا ً ه ي ص احبة االقتص ال بمنازع ات التنفي ت
المتصلة بالحكم التي أصدرته  ،ذلك أن ننازعة التنفيذ هي فر نن أرل المنازعذة التذي فدذل
فيلا الحكم والقاعد أن الفر يتبع ا رل فايما في تحديد االختداص.
(حكم المحكمة اإلدارية العليا – الطعن رقم 2945لسنة 31ق -جلسة  1988/3/26ـ وحكم
نحكمة القضاي اإلفار ـ الدعوى رقم  36417لسنــة  60ق ـ جمسة  2006/11/7ـ
والدعوى رقم  6236لسنة  61ق ـ جمسة  2007/5/8ـ وفي اإلشكال العكسي  :حكم المحكمة
اإلفارية العميا ـ الطعن رقم  3886لسنة  53ق .ـ جمسة  2007/2/24د
وحي لنه وترتيبا ً عمل نا تقدم فةن عدم رذالحية القاضذي لذا صذان قذد أفتذل أو ترافذع عذن
أحد ال دوم في الدعوى ي أو صت فيلا ولو صان ذلك قبل اشتغاله بالقضاي ي أو صان قد سبة له
نظرهذذا قاضذذيا ً أو خبيذذرا ً أو نحكمذا ً أو صذذان قذذد أفى شذذلاف فيلذذا ي لنمذذا يندذذرف للذذل الكتابذذة أو
اإلفتاي في ذات الدعوى أو في الطعن عميلا ي بينما ال ابت أن الدعوى الموضوعية التي فدمت
فيلا هذه اللي ة ي تمت نوضوعلا اختالفا ً جوهريا ً عن هذا اإلشكال المعكوس ي فا ولل تعمقذت
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بطم وقت تنفيذ قذرار لفار بينمذا ال انيذة ال تعذدو أن تكذون فرعذا ً لصرذل اسذتوجبت المبذافئ
المسذذتقر عمذذل اللي ذذة التذذي نظذذرت ا رذذل أن تنظذذر الفذذر ي صمذذا أن الذذدعوى ا ولذذل تتعمذذة
ببحذ نذذدى نلذذروعية القذذرار المطعذذون فيذذه بينمذذا الذذدعوى ال انيذذة ال تمذ نذذن قريذ أو بعيذذد
بررذذل الحكذذم وأسسذذه التذذي قذذام عميلذذا بذذل تبح ذ فذذي ا سذذباب التذذي اسذذتسدت بعذذد الفدذذل فذذي
الدعوى ا ولل وندى لنكانية أن ترقل للل أن تكذون عقبذة فذي سذبيل عمميذة تنفيذذ الحكذم ي وقذد
اسذتقر قضذاي نسمذ الدولذة عمذذل عذدم اعتبذذار تدذد ذات اللي ذذة لمفدذل فذذي ا رذل والفذذر
نانعا ً أو حايالً أو نؤفيا ً للذل عذدم رذالحية القاضذي لنظذر النذ ا بذل أوجبذت عميذه ذلذك ي صمذا
استقرت عمل أن قضاي المحكمة عمل نحذو نعذين فذي فعذوى ننظذور أنانلذا ال يمنذع المحكمذة
نن التدد لمحكم في فعوى نماثمة ي ونن ثم فةن قضاي المحكمة في الذدعوى ا رذمية ال يعذد
نانعا ً للا نن التدد لمنازعة التنفيذ المتعمقة بالحكم الذ أردرته ي ا نر الذذ يضذحي نعذه
الدفع الملار لليه عمل رير سند نن القذانون خميقذا ً بذالرفض ي وهذو نذا تكتفذي المحكمذة بتدوينذه
في أسباب حكملا عوضا ً عن ننطوقه.
وحي لن المدعين في الدعوى الماثمة قد طمبوا التنازل عن اختدام السماهيرية الميبية
باعتبار أن المنازعة الماثمة هي نن ننازعات التنفيذ وأنلم يكتفون باختدام ذو اللرن
المعنيين بتنفيذ نقتضل الحكم ي وتمسك الحاضر عن السماهيرية الميبية باستمراره بلا لسابقة
اختدانه في الدعوى ولعالنه بلا ي لال أن المدعين عاوفوا الترصيد عمل تمسكلم بتنازللم عن
اختدام السماهيرية الميبية ي ولذ صانت الماف ت141د نن قانون المرافعات المدنية والتسارية
رقم 13لسنة  1968تنإل عمل أن  " :يكون ترك ال دونة بةعالن نن التارك ل دمه عمل
يد نحضر أو ببيان رريح في نذصر نوقعة نن التارك أو نن وصيمه نع لطال خدمه عميلا
أو بةبدايه شفويا ً في السمسة ولثباته في المحضر " ي وتنإل الماف ت142د نن ذات القانون
عمل أن  " :ال يتم الترك بعد لبداي المدعي عميه طمباته لال بقبوله  " .......ي وتنإل الماف
ت143د ننه عمل أن  " :يترت عمل الترك للغاي جميع لجرايات ال دونة بما في ذلك رفع
الدعوى والحكم عمل التارك بالمداريت ي ولكن ال يم ذلك الحة المرفوعة به الدعوى ".
ونن حي لن قضاي المحكمة اإلفارية العميا قد استقر عمل أن الطاعن لذا قرر ترك
ال دونة في الطعن أنام المحكمة واثبت ذلك في نحضر السمسة بحضور الحاضر عن جلة
اإلفار يتعين عمل المحكمة لثبات ترك ال دونة في الطعن ي ولل ام الطاعن المدروفات .
ت يراجع في هذا المعنل حكم المحكمة اإلفارية العميا في الطعن رقم  5898لسنة  50ق –
بسمسة 2007/3/3د .
وترتيبا ً عمل نا تقدم ي ولما صان ال ابت أن المدعين والحاضر عنلم ونعلم قرر ترك
ال دونة بالنسبة لريي السماهيرية العربية الميبية أنام المحكمة وذلك بسمسة 2011/7/25
وأثبتوا ذلك في نحضر السمسة ي بحضور الحاضر عن السماهيرية العربية الميبية والذ لم
يكن قد أبدى بعد ثمة ففا في نوضو الدعوى ي فمن يم يتعين معه الحكم بإيبات ترك
المدعين لل صومة في دعواها المايلة بالنسبة لرئيس الجماهيرية العربية الليبية ي فون أن
يغير ذلك نن تمسك الحاضر عن السماهيرية العربية بوجوفه خدما ً في الدعوى لذ لم يت ذ
هذا التمسك نعنل التدخل في الدعوى سواي تدخالً انضمانيا ً أو تدخالً اختدانيا ً سواي
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باإلجرايات المتطمبة لذلك أو بسداف رسم التدخل المقرري وتكتفي المحكمة بةيراف نا تقدم
برسباب الحكم عوضا ً عن ننطوقه.
وحي لنه وعن طم صل نن الحاضرين عن قنوات التوارذل والبذديل والمدينذة الفضذايية
المقدم ننلم فيما أسموه اإلشكال الفرعي باالنضمام للل طمبذات المستلذكل ضذدهم بطمذ وقذت
تنفيذذذ اللذذة العاجذذل نذذن الحكذذم الدذذافر فذذي الذذدعوى رقذذم  36533لسذذنة  65القضذذايية ي فذذةن
ال ابت نن ا وراق أن المستلكل ضدهم الذذين انضذم للذيلم نم مذو القنذوات الفضذايية ال الثذة لذم
يبد أحدا ً ننلم أية طمبات نقابمة لطمبات المدعين فيلا بلرن وقت تنفيذذ اللذة العاجذل نذن الحكذم
الدافر في الدعوى رقم  36533لسنة  65القضايية حتذل يمكذن لتمذك القنذوات االنضذمام لللذم
فيلا ي ولنما اقتدر ففاعلم عمل طم الحكم برفض استمرار تنفيذ الحكم وهو ول ن صذان نؤفيذا ً
لذذذات النتيسذذة لال أن حقيقذذة نوقذذت القنذذوات الفضذذايية الذ الق الملذذار لليلذذا أنلذذا ضذذمن المذذدعل
عمذذيلم الذذذين يطذذالبون بذذرفض اللذذة العاجذذل نذذن هذذذه الذذدعوى بذذرفض اسذذتمرار تنفيذذذ الحكذذم
الملار لليه وهو نا ترخذه المحكمذة فذي اعتبارهذا بحسذبان ففذاعلم نكمذالً لذدفا المذدعل عمذيلم
في طم رفض الدعوى وبمراعا نا لكل قنا فضايية نن ففا ي دلا.
وحي لنه وعن الدفع المبدى نن هي ذة قضذايا الدولذة بذةخراج ريذي نسمذ الذوزراي نذن
الدعوى بغير ندروفات ي فلذو ففذع نذرفوف لذ أن ي رئ يس مجل س ال وزراء فضذالً عذن صونذه
أحد أطراف ال دونة في الدعوى ا رمية المطموب االستمرار في تنفيذذ الحكذم الدذافر فيلذا
وقد صدر الحك م ف ي مواجهت ه ليباش ر اقتصاص اته الدس تورية ف ي س يادة الق انون وااللت ام
بأحكامهي فةن رفته في تمك الدعوى وفي الدعوى الماثمة تبدو ثابتة نن خذالل الملذام الموصولذة
لليذذه فسذذتوريا ً والمرحمذذة التذذي يباشذذر فيلذذا اختدارذذاته ي فلذذو المم ذذل لمسم ذ وزراي حكونذذة
تسيير ا عمال التذي نتسذت عذن ثذور ال ذان والعلذرين نذن ينذاير  2011بكذل نذا تم مذه نذن
نبذذافئ عمذذل رأسذذلا لرسذذاي نبذذافئ الحريذذة وصفالذذة وسذذايل التعبيذذر السذذممية ي واحتذذرام لراف
اللعوب في التغييذر وتحقيذة الحريذات العانذة والعدالذة االجتماعيذة ي ونذن ثذم صانذت لذه الدذفة
ليدذذدر الحكذذم فذذي نواجلتذذه وليكذذون عذذانالً فعذذاالً فذذي تنفيذذذه عمذذل وجلذذه الدذذحيح فذذي ظذذل
السياسذذات التذذي يضذذعلا نسمذ الذذوزراي لضذذمان فور جملوريذذة ندذذر العربيذذة فذذي االنتدذذار
لمحريات العانذة وحقذوق اللذعوب فذي تقريذر ندذيرها وعذدم جذواز السذماح لممذرخإل للذم أو
الم دإل للم الترففات والطيت الترفف المدر في استعماللا ضد اللعوب العربية أو في
انتدار السمطات السياسية عمل لراف شذعوبلاي صمذا أن نسمذ الذوزراي وفقذا ً لممذاف ت57د نذن
اإلعذذالن الدسذذتور الدذذافر فذذي  2001/3/30هذذو الم ذذتإل باالشذذتراك نذذع المسمذ ا عمذذل
لمقذذوات المسذذمحة ف ذي وضذذع السياسذذة العانذذة لمدولذذة ف واإلشذذراف عمذذل تنفيذذذها وفقذذا لمقذذوانين
والقذذرارات السملوريذذة ي وتوجيذذه وتنسذذية ونتابعذذة أعمذذال الذذوزارات والسلذذات التابعذذة للذذا
واللي ذذات والمؤسسذذات العذذام ولرذذدار القذذرارات اإلفاريذذة والتنفيذيذذة وفقذذا لمقذذوانين والمذذوايح
والقرارات ونراقبذة تنفيذذهاي ونذن ثذم يغذدو طمذ لخذراج ريذي نسمذ الذوزراي نذن الذدعوى
قايما ً عمل رير سند نن القانون جديرا ً بالرفض ي وتكتفي المحكمة بةيراف نا تقدم برسباب الحكذم
عوضا ً عن المنطوق.
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وحيث إنه وعن شكل الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن تنفيذذ
الحكم الدافر نن نحكمة القضاي اإلفار تفاير المنازعات االقتدافية واالسذت مار ـ الذداير
السابعةد بسمسة  2011/7/11في الدعوى رقم  36533لسنة  65قضايية ي فذنن مياذاد الطاذن
على القرارات اإلدارية السلبية يظل قائما طالما ظلذت هةذة اإلدارع علذى موقفةذا مذن االمتنذاع
عن اتخاذ اإلهراء الواهب عليةا اتخاذه قانوناً.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعةا الشكلية األخرى فننةا تكون مقبولة شكالً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطاون فيه فذنن الفقذرع األولذى مذن المذادع )49
من قانون مهلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة  1972تنص على أنه ال يترتب على
رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنذه يهذوز للمحكمذة أن تذممر
بوقذذف تنفيذذذه إذا طلذذب ذل ذ فذذي صذذحيفة الذذدعوى ورأت المحكمذذة أن نتذذائذ التنفيذذذ قذذد يتاذذذر
تداركةا)
وحيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية عمالً بحكم المادع  )49من قانون مهلس
الدولة مشتقة من سلطة اإللغاء وفرع منةا وذل ببسط الرقابة القانونية على القرار اإلداري
على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية ،باإلضافة إلى توافر ركن
االستاهال بمن ترى المحكمة أن نتائذ تنفيذ القرار في حينه يتاذر على الطاعن تداركةا فيما
لو بقى القرار نافذا ً لحين الفصل في طلب اإللغاء ( .المحكمة اإلدارية العليا ـ الطعن رقم
 2409لسنة  40ق ـ جلسة )1995/1/22
وحيث إنه عن ركن الجدية فةن المادة ( )64من الدستور الساقط تنإل عمذل أن " سذياف
القانون أساس الحكم في الدولة ".
وتذذنإل الم ادة ( )24م ن اإلع الن الدس توري الص ادر ف ي  2011/3/30المقابل ة للم ادة
( )72من الدستور الساقط عمل أن " تددر ا حكام وتنفذ برنر اللذع ي ويكذون االنتنذا عذن
تنفيذذذها أو تعطيذذل تنفيذذذها نذذن جان ذ المذذوظفين العمذذونيين الم تدذذين جريمذذة يعاق ذ عميلذذا
القذذذانوني ولممحكذذذوم لذذذه فذذذي هذذذذه الحالذذذة حذذذة رفذذذع الذذذدعوى السناييذذذة نباشذذذر للذذذل المحكمذذذة
الم تدة" .
وتذذنإل الم ادة ( )48م ن اإلع الن الدس توري المش ار إلي ه المقابل ة للم ادة ( )172م ن
الدس تور الس اقط عمذذذل أن " نسمذذذ الدولذذذة هي ذذذة قضذذذايية نسذذذتقمةي وي ذذذتإل بالفدذذذل فذذذي
المنازعات اإلفارية وفل الدعاوى الترفيبية ي ويحدف القانون اختداراته ا خرى ".
وحي لن المادة ( )50من قانون مجلس الدول ة الص ادر بالق انون رق م  47لس نة 1972
تنإل عمل أن " ال يترت عمل الطعن أنام المحكمة اإلفارية العميا وقت تنفيذذ الحكذم المطعذون
فيه لال لذا أنرت فاير فحإل الطعون بغير ذلك . " .......
وتنإل المادة ( )54من ذات القانون عمل أن " ا حكام الدافر باإللغاي تكون رورتلا
الت نفيذية نلمولة بالديغة اآلتية  :عمل الوزراي ورؤساي المدالح الم تدين تنفيذ هذا الحكم
ولجراي نقتضاه ي أنا ا حكام ا خرى فتكون رورتلا التنفيذية نلمولة بالديغة اآلتية " عمل
السلة التي يناط بلا التنفيذ أن تبافر لليه نتل طم ننلا وعمل السمطات الم تدة أن تعين
عمل لجرايه ولو باستعمال القو نتل طم ننلا ذلك " .
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة اإلدارية الاليا أن األصل أنه ال يهوز للقرار
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اإلداري أن ياطل تنفيذ حكم قضائي وإال كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من
السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ،وإخالل بمبدأ المشروعية.
(المحكمة اإلدارية العليا -الطعون أرقام ( )2002()1863لسنة  32ق و( )288لسنة 33
ق ـ جلسة )1998/1/18
وأنه يجب على الجهات اإلدارية وغيرها المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام
حائزة لقوة الشيء المقضي به ،فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو
تعمدت تعطيل هذا التنفيذ ،اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون( .المحكمة
اإلدارية العليا -الطعن رقم  1474لسنة  12ق .جلسة )1968/5/25
ونن حي أن المستقر عميه أنه في شرن تنفيذ ا حكام الدافر نن نحكمة القضاي اإلفار
فة ن الملر لم يترك أنرها سدى ي ولنما أسبغ عميلا بعبارات رريحة الداللة واضحة المعنل
القواعد ال ارة بحسية ا نر المقضي ي وأوج تنفيذها ررم الطعن عميلا ي وقرر في
رراحة ووضوح أنه ال يترت عمل الطعن عميلا أنام المحكمة اإلفارية العميا وقت تنفيذها نا
لم تقض فاير ف حإل الطعون بلذه المحكمة بوقت التنفيذ ي ولما صانت السلة اإلفارية هي
المنوط بلا تنفيذ الحكم والمم نة بالن ول عمل نقتضاه خضوعا ً وانت االً لما لصحكام نن حسية
هي نن النظام العام بل هي في أعمل ندارجه وعمل القمة نن أولوياته ي ونن ثم فةن هي
انتنعت عن لجراي نقتضل هذه الحسية بتنفيذ الحكم عموا ً واستكبارا ً فونما ردور بحكم بوقت
تنفيذه نن فاير فحإل الطعون ـ عند الطعن فيه وطم ذلك ننلاـ فةن هذا يلكل قرارا ً سمبيا ً
رير نلرو باالنتنا عن تنفيذ الحكم الحاي لمحسية بالم الفة حكام الدستور والقانون .
ونذذن حيذ لنذذه ونذذن نفذذاف نذذا تقذذدم فذذةن تنفيذذذ ا حكذذام أنذذر اسذذتم نه الدسذذتور واسذذتوجبه
القانون وأن السلة المنوط بلا التنفيذ يس أن تمت م اندياعا للذذا ا نذر بتنفيذذ الحكذم القضذايي
المطموب ننلذا القيذام بتنفيذذه وله ا ف ي ذل ا أن تس تعمل الق وة مت ى طل ب إليه ا ذل ا ي فذةن هذي
نكمت عن هذا الواج وأعرضت عن ذلك ا نر شكل نسمكلا هذا – فض الً عم ا ينط وي علي ه
من جرم جنائي – قرارا ً سمبيا ً رير نلرو ون الفة قانونية لمبدأ أساسي وأرذل نذن ا رذول
القانونيذذة يكمذذن فذي الطمرنينذذة العانذذة وضذذرور اسذذتقرار ا وضذذا والحقذذوق اسذذتقرارا ً ثابتذا ً ي
ا نر الذ يسعل هذا القرار نحالً لإللغاي أو التعويض بحس ا حوال .
هذا نن ناحية ي ونن ناحية أخرى فةنه من المظاهر األساسية للمدنيات الحديثة قض وع
الدولة في تصرفاتها لحكم القانون ،حت ى أن ال دول لتتب اهى فيم ا بينه ا بم دى تعلقه ا بأه دا
القانون ورضوقها لمبادئه وأحكامه ،ولتلا فإن الت ام اإلدارة بالتنفيت الكامل ني ر المنق ول
لألحكام القضائية يعتبر عنوانا ً للدولة المتمدين ة وللدول ة القانوني ة ،ويع د امتن اع اإلدارة ع ن
تنفي ت الحك م القض ائي الواج ب النف اذ طبق ا ً لق انون مجل س الدول ة أو تنفي ت تنفي تا ً مبتس را ً
م الف ة قانوني ة ص ارقة  ،إذ ال يلي ق بحكوم ة ف ي بل د متحض ر أن تمتن ع ع ن تنفي ت األحك ام
القضائية أو أن تنحرف عن التنفيت الصحيح لموجباتها بغير وجه حق ق انوني لم ا يرتب ه ه تا
االنحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون ،إذ ال قيام للدول ة القانوني ة إال
بإعالء مبدأ قضوع الدولة للقانون وإعالء مبدأ المشروعية ،وال قيمة له تا المب دأ األقي ر م ا
لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووج و تنفي تها ،ف ال حماي ة قض ائية إال بتم ام
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تنفيت األحكام الصادرة من السلطة القضائية  ،وال قيم ة للق انون بغي ر تطبي ق وتنفي ت وإعم ال
مقتضا على الوجه الصحيح .
وحي لنه ال نحاجة بمسوي رير نلرو للل اإلشكال في تنفيذ الحكم المطموب
االستمرار في تنفيذه ي ففضالً عن كونه إشكاالً في أحد أحكام محاكم مجلس الدولة
مما ال يجوز اللجوء في شأنه لغير المحكمة التي أصدرت الحكم فقد قالف هتا
المسلا الت امات اإلدارة ك صم شريف بعيد عن اللدد  ،كما قالف األحكام المستقرة
لقضاء المحكمة الدستورية العليا التي أكدت في العديد من أحكامها ومنها حكمها
الصادر في القضية رقم  11لسنة  20القضائية " تنازع " بجلسة 1999/8/1
على أن المنازعة في تنفيت حكم صادر من جهة القضاء اإلداري ـ والتي تستهدف إما
المضي في التنفيت وإما إيقافه ـ وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيت  ،إال
أن ذلا ال ينفى انتسابها – كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلا
الحكم  ،وبالتالي تظل لها الطبيعة اإلدارية وتندرج بهتا الوصف ضمن منازعات
القانون العام التي ي تد بنظرها القضاء اإلداري ي وال يغير نن ذلك نإل الماف
ت275د نن قانون المرافعات عمل اختداص قاضل التنفيذ – باعتباره شعبة نن شع
القضاي العاف  -بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ي لذ هو نن قبيل االختداص
النوعي وبالتالي يندرف هذا الحكم للل ننازعات التنفيذ التي ت تإل بررملا جلة
القضاي العاف دون أن تجاوزها إلى اقتصال محجوز لجهة القضاء اإلداري ،
والباف نن ا وراق أن اإلشكال رقم  231لسنة  2011تنفيذ  6أصتوبر الذ تم في
شرن حكم نحكمة القضاي اإلفار هو إشكال ي رق قواعد النظام العام ويهدر حجية
الشئ المقضي به  ،وهو لجوء لجهة قضائية نير م تصة يضحي معه اإلشكال
المتكور والعدم سواء  ،ال ينتج أي أير واقف من أي نوع  ،وال يجوز التعلل به
للتقاعس عن تنفيت الحكم.
وحيث إنه وعن مدى اعتبار هجمات حلف الناتو على مواقع بالجماهيرية
العربية الليبية بمثابة عقبة من عقبات تنفيت الحكم طرأت بعد صدور الحكم وأدت إلى
صعوبة أو استحالة تنفيت  ،فةن المحكمة تكرر نا صانت قد قررته بحكملا المطموب
االستمرار في تنفيذه من أن التدقل األجنبي الممجوج المتمثل في اعتداءات حلف
الناتو لم يلت م بحدود قرارات مجلس األمن بل هو سعى للسيطرة على مقدرات البالد
والظفر بعوائد بترولها ي وقد عاق في ا رض فسافا ً بداعي حماية المدنيين فمم يمقوا
ننه حماية نمموسة ولنما لقوا قدفا ً ألحة بلم الدنار وال راب لمبنية التحتية وقتالً أوقع
الك ير نن الللداي ررعل برسمحة حمت الناتو ي وفي الوقت نفسه صلفت ا وراق عن
اعتدايات وحلية ونمارسات ال لنسانية تمت عمل يد السمطات الميبية تساه نواطنيلا
نن الميبيين الذين فسروا ال ور الميبية ونن عاونلم ي وأظلرت ا قراص المدنسة
المقدنة نن المدعيين أسالي قدت المدن وا همين بلا والمساجد والمنلآت الم تمفة
وريرها ي ا نر الذ ترى نعه المحكمة أن أسالي ونمارسات صل نن حمت الناتو
والسمطات الميبية في االعتداي عمل اللع الميبي هي نمارسات است دنت نن صميلما
قبل ردور الحكم المطموب استمرار تنفيذه وظمت للل نا بعد ردوره بما يسعملا في
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ذاتلا ال تم ل ثمة عقبة الحقة تعوق نن تنفيذ الحكم المطموب االستمرار في تنفيذه ي بل
لن تنفيذ الحكم وفقا ً سبابه يدير أوج في التنفيذ احترانا ً لحسية الحكم القضايي.
وحيث إنه ال يهوز للهةة اإلدارية التالل ـ فرارا ً من تنفيذ الحكم القضائي
الواهب التنفيذ ـ بمية عقبات قد تدعيةا ،فالهةة اإلدارية هي الهةة المنوط بةا
ممارسة أساليب السلطة الاامة التي تميزها وتهالةا في مركز أسمى من مركز
األفراد الذين تتاامل ماةم بل وتةدم قاعدع المساواع التي تقوم عليةا عالقات األفراد
فيما بينةم  ،فاألمر يتالق بتنفيذ حكم قضائي ال مهال فيه الستئذان من يتاارض
الحكم مع مصالحه الذاتية  ،فمايار السلطة الاامة التي تتمتع بةا الهةة اإلدارية في
مهال تنفيذ األحكام يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمةمة اإلدارع األساسية في تنفيذ القوانين  ،إذ
من الواهب أن تتضمن مةمة اإلدارع في تنفيذ القوانين استخدام أساليب السلطة الاامة
 ،فاإلدارع حين تقوم بتنفيذ الحكم القضائي ال تقوم بذل إال لكونةا مكلفة بالامل
لصالح الهماعة وتحقيق النفع الاام  ،ومن ثم لزم عليةا أن تساى لتحقيق هذا الةدف
بكل الوسائل المتاحة لةا من أسلوب التنفيذ المباشر وسلطة التنفيذ الهبري  ،فاألمر
يتالق باختصاص لإلدارع في تنفيذ األحكام القضائية  ،واالختصاص ياني اإللزام ،
فرهل اإلدارع ليس حرا ً في ممارسة اختصاصه بتنفيذ الحكم أو عدم ممارسته  ،وهنا
فنن السلطة الاامة لإلدارع ليست تابيرا ً عن محض إرادع الحكام الاليا  ،وإنما هي
تابير عن إرادع الشاب مصدر السلطات الذي تصدر األحكام باسمه ولصالحه  ،ومن
ثم يتاين على الهةة اإلدارية استامال كامل سلطتةا المقررع قانونا ً لتنفيذ الحكم في
مواهةة كل ذي شمن  ،وأن تمنع بوسائلةا أي تارض لةذا التنفيذ وفقا ً لقوانين
الاقوبات واإلهراءات الهنائية  ،األمر الذي ال يسوز نعه أن تمتنع السلة اإلفارية
عن تنفيذ هذا الحكم القضايي لما يرتبه التراخي في التنفيذ الساف نن لشاعة لمفوضل
وفقدان لم قة في سياف القانوني لذ ال قيام لمدولة القانونية صما سمت البيان لال بةعالي
نبدأ خضو الدولة لمقانون ولعالي نبدأ الملروعيةي وال قيمة للذا المبدأ ا خير ـ
خارة بعد أن صان انتلاصه سببا ً نن أسباب ثور ال ان والعلرين نن يناير 2011ـ
نا لم يقترن بمبدأ تقدي واحترام أحكام القضاي ووجوب تنفيذهاي فال حماية قضايية
لال بتمام تنفيذ ا حكام الدافر نن السمطة القضايية ي وال قيمة لمقانون بغير تطبية
وتنفيذ ولعمال نقتضاه عمل الوجه الدحيح .
وحيث إنه وترتيبا ً على ما تقدمي ولما صانت أوراق الدعوى قد خمت نن لجراي
جد نمموس سعت السلة اإلفارية الت اذه لتنفيذ نوجبات الحكم ولم تعط تفسيرا ً
قانونيا ً سايغا ً ونقبوالً يبرر قعوفها وانتناعلا عن تنفيذ هذا الحكم ولعمال نقتضاه في
نواجلة الكافة ي صما وأنه لم يددر حكم نن فاير فحإل الطعون الم تدة قانونا ً
بوقت تنفيذ ذلك الحكم ي وعميه يضحل القرار السمبي بانتنا جلة اإلفار عن تنفيذ
الحكم الملار لليه قد جاي فون نسوغ قانوني نتسما ً بعدم الملروعيةي خميقا باإللغايي
األمر التي يتعين معه القضاء بوقف تنفيت القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من
آيار أقصها االستمرار في تنفيت الحكم الصادر في الدعوى رقم  36533لسنة 65
القضائية بجلسة  ، 2011/7/11وعدم االعتداد باإلشكال رقم  231لسنة 2011
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تنفيت  6أكتوبر المقام عن هتا الحكم مع ما يترتب على ذلا من آيار مع ما يترتب
على ذلا من آيار  ،وتنفيت الحكم بمسودته ودون إعالن  ،مع إل ام الجهة اإلدارية
المصروفات.
وحي لن نن خسر الدعوى يم م بمدروفاتلا عمالً بحكم الماف ت1/184د نن
قانون المرافعات المدنية والتسارية.
" فلهت األسبــــــا "
***************
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكالً  ،وبوقف تنفيت القرار السلبي باالمتن اع ع ن
تنفي ت الحك م الص ادر بجلس ة  2011/7/11ف ي ال دعوى رق م  36533لس نة 65
القضائية  ،وما يترتب على ذلا من آي ار أقص ها االس تمرار ف ي تنفي ت الحك م المش ار
إليه على النحو المبين بأسبابه وعدم االعتداد باإلشكال رقم  231لسنة  2011تنفي ت
 6أكتوبر المقام عن هتا الحكم مع ما يترتب على ذلا من آيار  ،وأمرت بتنفي ت الحك م
بموج ب مس ودته األص لية وبغي ر إع الن  ،وأل م ت الجه ة اإلداري ة مص روفات ه تا
الطلب  ،وأمرت بإحالة الدعوي إل ى هيئ ة مفوض ي الدول ة لتحض يرها وإع داد تقري ر
بالرأي القانوني في طلب اإللغاء.
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