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االختصاص القضائي بنظر املنازعات املتعلقة مبستخدمي واموال الشركات 
 العامة يف النظام القانوين اللييب

 حمفوظ علي توايتد. 
 املقدمة

تُعترب الشركات العامة عمودًا من أعمدة االقتصاد وتقدمي اخلدمات للمواطن اللييب، وىي 
اليت هتم ادلواطنني وتشبع حاجاهتم، وقد بدأت  االنشطةأتخذ مكانتها من خبلل قيامها ابلعديد من 

لبعض  ايف فًتة كان التوجو االقتصادي للدولة الليبية ضلو االشًتاكية و احتكارىىا عملية إنشاء
، ويف ظل ىذه االوضاع بدأت الشركات العامة انتشارىا وغريىااخلدمات العامة كالكهرابء واالتصاالت 

يف النظام القانوين اللييب ابعتبارىا جسما اقتصاداي وخدميا ذو طبيعة خاصة، ويف ىذا اإلطار ظهرت 
يف ربديد طبيعة العبلقة إشكالية ربديد طبيعة وتصنيف ىذه الشركات خاصة وأن ذلذا التصنيف أعلية 

بني ىذه الشركات ومستخدميها وكذلك يف ربديد طبيعة امواذلا.  ومن مث يف ربديد اجلهة ادلختصة 
ابلنظر يف منازعاهتا، ويف اجململ فإن ربديد طبيعة ىذه الشركات سيحدد النظام القانوين الذي ػلكمها، 

ات شخصية اعتبارية ولكنو مل ػلدد نوعها، ودلا كان ادلشرع قد منح ىذه الشرك أتسيسا على ما سبق
ىا فان األمر ترك للقضاء اللييب الذي ومن خبلل عدة احكام صدرت يف ىذا اجملال استقر على اعتبار 

، ولكن ىااشخاصا اعتبارية خاصة، ؼلتص ابلتايل القضاء العادي ابلنظر يف ادلنازعات اليت تنشأ يف اطار 
تعددة غلد ان ىناك بعض السمات اليت يف األصل ال تضفى اال على ادلاللييب ادلتتبع ألحكام القضاء 

االشخاص االعتبارية العامة ولكن القضاء اعًتف هبا للشركات العامة نظرا لطبيعة اخلدمة اليت تقدمها 
اال اإلدارة العامة، وىو ما يطرح ابألصل تمتع هبا توما يستلزمو ذلك من امتيازات يف بعض االحيان ال 

حول اثر التصنيف القضائي للشركات العامة على االختصاص بنظر ادلنازعات اليت ترفع يف تساؤال 
مواجهة ىذه الشركات من جهة، او من حيث االعًتاف ببعض االمتيازات العامة للشركات العامة من 

 ادلادية للشركات العامة )ادلستخدمني البشرية و جهة أخرى خاصة يف ادلسائل ذات العبلقة ابلوسائل
واالموال(،وابلنظر ذلذه األعلية فإننا سنقوم بدراسة ىذا ادلوضوع من خبلل منهج ربليلي ألحكام 

 -القضاء اللييب مع زلاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:
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يف إطار ربديد احملكمة العليا لطبيعة ىذه الشركات، ما ىو ادلعيار الذي استندت عليو؟ وما ىو  -
وين الذي ػلكم العبلقات القانونية داخل إطار ىذه الشركات؟ وابلتايل ما ىو أثره على النظام القان

ادلادية البشرية و االثر ادلًتتب على ربديد جهة القضاء ادلختص بنظر ادلنازعات ادلتعلقة ابلوسائل 
ذلذه الشركات ؟ مع دراسة تقييمية لتوجو القضاء اللييب ومدى مواءمتو لطبيعة االعمال اليت تقوم 

 ىذه الشركات؟ . هبا
 -وستتم ىذه الدراسة وفقاً للخطة التالية:

 .يف النظام القانوين اللييب ادلطلب األول/ ماىية الشركات العامة
 مفهوم الشركات العامة. /الفرع األول

 الفرع الثاين/ منهج القضاء اللييب يف ربديد الشخصية القانونية للشركات العامة 
القضائي على االختصاص بنظر ادلنازعات ادلتعلقة دبستخدمي ادلطلب الثاين/ أثر التكييف 

 واموال الشركات العامة 
الفرع األول/ أثر التكييف القضائي على االختصاص بنظر ادلنازعات بشأن مستخدمي 

 الشركات العامة
الفرع الثاين/ أثر التكييف القضائي على االختصاص بنظر ادلنازعات بشأن أموال الشركات 

 العامة
 لطل  األول/ مايية الشركات العامةامل

ان التعرف على ما ىية الشركة العامة يكتسي أعلية ابلغة يف ىذه الدراسة، نظرا النو ؽلثل 
اساسا يف ربديد وتقييم التوجو القضائي،ابالضافةاىل انو يعد عامبل مساعدا يف ربليل االحكام القضائية 

اليت تتمتع هبا ىذه الشركات؛ بوصفها ملكا للدولة اليت صدرت يف عدة مسائل ذلا عبلقة ابخلصوصية 
ومتمتعة حبقوق قانونية وامتيازات ؽلكن ان نصنفها ابهنا ذات خصوصية، ضلاول تبياهنا من خبلل ىذا 

 ادلطلب وذلك وفقا لبليت:
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  الفرع األول/ مفهوم الشركات العامة
من حيث أداة إنشائها يهاعلىإن ربديد مفهوم الشركات العامة ال يتم إال من خبلل التعرف 

وخصائصها وذلك للوقوف على العناصر ادلكونة ذلا وكذلك زلاولة التعرف على مقصد الدولة من 
 .ىاانشاء

 -أواًل/ أداةإنشاء الشركات العامة:
في البداية  ،فمرت عملية إنشاء الشركات العامة يف الدولة الليبية ومنذ استقبلذلا دبرحلتني

رقم  القرارم وحىت صدور 1969نشاء عن طريق القانون وىو ما كان سائدًا بعد كانت تتم عملية اإل
م من أمانة مؤسبر الشعب العام )سابقاً( وذلك خبصوص إعادة تنظيم األماانت يف 1979( لسنة 01)

، ولعل ابرز السمات يف ذلك الوقت يف عملية انشاء الشركات العامة كانت عملية التأميم ذلك الوقت
ومن مث ، العديد من الشركات اخلاصة العاملة داخل االراضي الليبية خاصة النفطية منها اليت طالت

عن طريق  إنشاء الشركات العامة السابق االشارةاليو،أجاز 1979لسنة  01وبعد صدور القرار رقم 
العامة (،االان ذلك مل ؽلنعمن استمرارانشاء بعض الشركات رللس الوزراء) اللجنة الشعبية العامة سابقا

الشركة العامة للكهرابء واليت مت إنشاؤىا دبوجب ،ك1979لسنة  1بقانون بعد صدور القانون رقم 
 16م، والشركة العامة للربيد واإلتصاالت واليت أنشئت ابلقانون رقم 1984لسنة  17القانون رقم 

( لسنة 02م، وكذلك مصرف اإلدخارواإلستثمار العقاري الذي انشئ ابلقانون رقم )1984لسنة 
راجٌع إىل منح ىذه الشركات امتيازات السلطة العامة وادلتمثل يف  أن ذلك(2)، ويرى البعض (1)م1981

خاصة  اداراي،إجراء عملية احلجز اإلداري وىو أمر يتطلب النص عليو وجود تشريع قانوين وليس قراراً 
من القانون ادلدين اللييب قد حدد حق احتجاز ادلبالغ ادلستحقة للخزانة العامة  1143وأن نص ادلادة 

، أو اليت التابعة ذلاوابلتايل فقد حصرت حق احلجز اإلداري للدولة او إحدى اجلهات اإلعتبارية العامة 
، بقانون او بقرارت العامة إنشاء الشركا وؽلكننا أن نضيف انعملية ؽلنحها القانون ىذه احلق.

قانون نظراً ألعليتها القومية ابعتبارىا سبس اجملتمع ككل، فبعض الشركات تؤسس بأعليتها ودورىا، مرتبطب

                                                 
علي عبدالرحيم الككلي، النظام القانوين لشركات القطاع العام )دراسة مقارنة يف القانونني اللييب والصري(، دراسة ماجستري،  -1

 34م. ص2010منشورات دار الفضيل، 
 نفس ادلرجع. -2
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أتسيسها بناء  يتمبعض الشركات العامة األخرى واليت تتعلق بتقدمي اخلدمات العامة اليومية يف حني أن
قدر من غريه ومن خبلل وزاراتو على ربديد احتياجيات أه على قرار من رللس الوزراءوذلك ابعتبار 

ودبا تتمتع بو السلطة التنفيذية من مرونة وسرعة يف ازباذ القرارات ابدلقارنة  -إضافة اىل قدرتو  اجملتمع
الىاجراء أي تعديبلت قد تطرأ على ىذه الشركات ووظائفها لتواكب  -مع السلطة التشريعية

لسنة  23دة داخل الدولة.ومنذ صدور قانون النشاط التجاري رقم االحتياجات اليومية وادلتجد
، اصبح امر انشاء الشركات العامة فقط عن طريق رللس الوزراء فلم يعد األمر جوازاي كما يف 2010

من القانون رقم  257نص ادلادة السابق، بل رللس الوزراء ىو الوحيد ادلختص بذلك، ويتبني ذلك من 
لنشاط التجاري، واليت ورد فيها النص على )دبراعاة االحكام ادلنظمة بشأن ا 2010لسنة  23

للشركات ادلساعلة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة متضمنا النظام االساسي، وبناء 
.وادلبلحظ ان ادلشرع اعترب الشركات العامة شركات على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من اجلهة ادلعنية(

 علة توكل اليهاأتدية مهام زلددة داخل اجملتمع ذات طبيعة اقتصادية. مسا
يز الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب خباصيتني ذبعل منها ذات أعلية ابلنسبة تتميو 

 للدولة وادلواطن على حد سواء:
 ذلا عن طريق االشخاص االعتبارية العامة اخلاصية األوىل/ ملكية الدولة 

وىو ما نص عليو اوما ذلا من حقوق وتتحمل ما عليها من التزامات، ك رأس ماذلحيث سبل
)يقصد ابلشركة ادلساعلة  256يف نص ادلادة 2010 لسنة 23رقم  التجاري اللييب النشاط قانون

العامة: كل شركة ؽللك رأمساذلا ابلكامل شخص او اكثر من اشخاص االعتبارية العامة، وتتخذ 
 .(1)ل الشركة ادلساعلة وتسري عليها احكام ىذا القانون(الشركات العامة شك

للخدمة اليت تقدمها ومن أمثلتها الشركة العامة اخلاصية الثانية/ احتكار بعض الشركات 
تعلق ابخلدمات، وىو ما يالعامة للكهرابء واإلتصاالت حبيث ال توجد منافسة من القطاع اخلاصفيما 

ؽلكن تسميتو ابالحتكار يف أتدية اخلدمة.ويف ىذا اإلطار أصبحت الشركات العامة وسيلة الدولة يف 
 .يف كثري من األحيان عن أي منافسة فعلية أو جديةو تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني بعيداً يف الواقع 

                                                 

كان يشًتط يف اعتبار الشركة عامة ان    2010وجب التنبية يف ىذا االطار إىل انو وقبل صدور قانون النشاط التجاري لسنة  -1
 % من رأس ادلال على االقل.51سبلك الدولة ما قيمتو 
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 .بشخصية قانونية العامةات املزااي القانونية املرتتبة على متتع الشركاثنيا/ 
 ىي  ( أن من األشخاص اإلعتبارية5من القانون ادلدين اللييب )فقرة  52جاء يف نص ادلادة 

 .) كل رلموعة من األشخاص واألموال تثبت ذلا الشخصية اإلعتبارية دبقتضى نص يف القانون(
لسنة  23رقم قانون النشاط التجاري نصوص خبلل من  كما سبق القول  ودلا كان الثابت

ات خذ شكل شركة ادلساعلة، ودلا كان الثابت أيضا من خبلل نصوص القانون لشركات العامةاان 2010
، وابعتبار ورود النص صراحة يف سند انشاء (1)التجاري ان الشركات ادلساعلة ىي شركات اموال

 قررتاليت  ادلزاايثبوت الشخصية القانونية ذلا فإنو ؽلكن القول أبن أىم   الشركات العامة على
يف نص ادلادة  وؽلكن امجاذلا وفقا دلا وردللشخصية ادلعنوية اثبتة وحبكم القانون للشركات العامة أيضا، 

 -واليت جاء فيها: من القانون ادلدين اللييب، (53)
الشخص اإلعتباري يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مبلزمًا لصفة اإلنسان  -1)) 

 يف احلدود اليت قررىا القانون. الطبيعية، وذلك
 -فيكون لو: -2

 ذمة مالية مستقلة: )وابلتايل فإن الشركات العامة مسؤولة أمام الدائنني يف ذمتها ادلالية(. - أ
 أىلية يف احلدود اليت يعينها سند إنشائو أو اليت يقررىا القانون.  - ب

اجلهات القضائية حق التقاضي: )فالشركات العامة تكون مدعيا ومدعى عليو امام   -ج
 ادلختصة(.

 موطن مستقل.  -د
ولكن وجب يف ىذا اجملال اإلشارة إىل أن ىذا  . )ويكون لو انئب يعرب عن إرادتو -3

النائب ينوب عن الشركة حبيث يتخذ القرارات وتنصرف يف آاثرىا إىل الشركة وحدىا، و ابلتايل فإن أي 
، وىو ما ودون حاجة لذكر اسم مديرىاشلثلها القانوني دونيهادعوى يف مواجهة الشركات العامة توجو إلى

))الشركة  أبن ق والذي ُقضي فيو 26/38جاء يف حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن ادلدين رقم 
التجارية ذلا شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مديرىا فإنو يكون ذلذا الشخص اإلعتباري حق 

                                                 

النشاط التجاري وادلعنون بـ)شركات  بشأن2010لسنة  23ينظر يف ذلك الفرع الثاين من الفصل الثاين من القانون رقم  -1
 الشركات ادلساعلة( –االموال
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القانون ادلدين ويكفي ذكر إمسها الذي ؽُليزىا عن غريىا وليس من  3-53التقاضي طبقًا لنص ادلادة 
من البلزم أن ػلتوي تقرير الطعن ادلوجو إليها اسم مديرىا ويكون بذلك تقرير الطعن الذي قرر بو ضد 

 .(1)الشركة ابمسها وحدىا دون ذكر اسم مديرىا صحيحاً((
ما ذلا من بعض  ودبراعاةقرار بوابعتبار ىذه الشركات تنشأ - ولكن السؤال الذي يُطرح ىنا

عامة أم خاصة ؟  اعتبارية ما ىو تصنيف ىذه الشركات، ىل ىي أشخاص -امتيازات السلطة العامة
 وما ىو ادلعيار الذي ازبذه القضاء اللييب يف ربديد التصنيف القانوين للشركات العامة؟.

 
 الشخصية القانونية للشركات العامةيف حتديد  الفرع الثاين/ منهج القضاء اللييب

ن الشركات العامة يف الدولة الليبية ربكمها ثبلث مبادئ القولبأشلا سبق بيانو ؽلكننا 
 -رئيسية:

 أو بقرار من رللس الوزراء. )سابقا( أهنا تُنشأ بقانون .1
 .االرابحباالضافة لتحقيق أهنا هتدف إىل توفري حاجات عامة للمواطنني واالشخاص .2
 . وكافة اسهمها ابعتبارىا مالكة لرأس ماذلااواالشخاص االعتبارية العامة أن ملكيتها تعود للدولة  .3

 ومن ىنا يُطرح التساؤل، ىل ىذه الشركات شخص اعتباري عام ؟.
ربديد طبيعة الشخصية القانونية النصوص ليستصرػلةيف يف ىذا اجملال وجب القول أبن 

دد ىل ىذه الشخصية ربنص على منحها الشخصية اإلعتبارية، ولكن دون أن تي للشركات العامة، فه
عامة أم خاصة، وابلتايل فقد تُرك للقضاء ربديد ىذه الطبيعة، ولكن ولئلجابة على التساؤل ادلتعلق 
بطبيعة الشركات العامة وربليل توجو القضاء اللييب، وجبالبحث يف مدى انطباق فكرة ادلرفق العام على 

 الشركات؟.ىذه 
 درج الفقو اإلداري على التمييز بني معيارين لتحديد مفهوم ادلرفق العام.

 ادلفهوم الشكلي/ وىو الذي يُركز على اجلهة اليت تباشر النشاط. -

                                                 
م، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا "نسخة الكًتونية"، اإلصدار 26/02/1993ق، الصادر بتاريخ 26/38طعن مدين رقم  -1

 األول، إعداد وزارة العدل وبنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي.
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ادلفهوم ادلوضوعي/ وىو الذي ينظر إىل طبيعة وجوىر ادلشروع بصرف النظر عن صفة وشكل  -
 (1)اجلهة اليت تتوىل إدارتو وتسيريه.

أهنا مجعت بني ادلعيارين، ففي حكمها يف  نرىن خبلل إستقراء أحكام احملكمة العليا وم
م قضت أبن ))ادلرفق العام ىو كل 16/05/1993ق والصادر بتاريخ 14/38الطعن اإلداري رقم 

مشروع يعمل ابنتظام واضطراد ربت إشراف الدولة لسد حاجة عامة مع خضوعو لنظام قانوين 
 .(2)معني((

راءة سريعة حلكم احملكمة تؤدي للقول أبن الشركات العامة ىي مرافق عامة وابلتايل ولعل ق
منفعة عامة وتقوم  قدميما يًتتب على ىذا القول من آاثر، فهي تنشؤىا الدولة وهتدف لت فيقر ذلا

ال صلد أهنا  القضاء اللييبأبعماذلا ابعتبارىا خاضعة إلشراف الدولة، ولكن وببحٍث متأٍن يف أحكام 
أتخذ هبذا الرأي وإظلا أخذت برأي آخر وىو أن شركات القطاع العام اشخاص اعتبارية خاصة، 

واالنشطة اليت القانون الذي يطبق على التصرفات القانونية موضوعي يتعلقبمعيار مستندة يف ذلكعلى 
 -:، ومن ىذه االحكامىذه الشركاتسبارسها 

ق والذي جاء فيو ))...فإذا نص 14/38اري رقم حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلد - أ
ادلشرع صراحة على الطبيعة القانونية للمشروع تعني النزول على حكم النص وإذا مل يفصح 

 .(3)عن طبيعتو فإنو يلزم استجبلء مقاصده من رلموعة القواعد اليت ربكمو((
م قضت 15/12/1979يف حكم حملكمة استئناف بنغازي )الدائرة اإلدارية( صادر بتاريخ  - ب

م اتبعة كلها 31/12/1970أبنو ))وحيث أن شركات التأمني يف ليبيا كانت حىت اتريخ 
 الذي قضى ابمتبلك الدولة 156للقطاع اخلاص، ويف ذلك التاريخ صدر القانون رقم 

                                                 
، 2007الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العريب، القاىرة، د.سليمان دمحم ظر للمزيد حول ادلرافق العامة ين -1

وما  247، ص2010وما بعدىا،  د.دمحم عبدهللا احلراري، اصول القانون اإلداري اللييب، ادلكتبة اجلامعية للنشر، الزاوية،  272ص
، 2012ول"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، االردن، بعدىا ود.مصلح شلدوح الصرايرة، القانون اإلداري "الكتاب اال

 وما بعدىا. 317ص
، 4-3، العدد 28، م.م.ع، السنة م16/05/1993ق والصادر بتاريخ 14/38حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  -2

 .45ص
 ق  نفس احلكم السابق اإلشارة إليو.14/38طعن إداري رقم  -3



            العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
  واموال الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب مبستخدمي القضائي بنظر املنازعات املتعلقةاالختصاص 

 

00 

 

 .. ومل يغري ىذا القانون من خضوع% من رأس مال مجيع الشركات يف قطاع التأمني .60
ودبوجبو مت أتميم  71لسنة  80لقواعد القانون اخلاص. مث صدر القانون رقم  شركات التأمني

 شركات التأمني ومن بينها شركة ليبيا للتامني.
وحيث أن منشأه ليبيا للتأمني وإن آلت ملكيتهها كاملة للدولة ظلت سبارس نشاطها طبقاً 

لتجاري، وينيب على ذلك ان للنظم والقواعد ادلعمول هبا يف الشركات اخلاصة وأحكام القانون ا
ادلنازعات اليت تنشأ بني ىذه ادلنشأة والعاملني فيها ىي منازعات حقوقية خاصة ال تنبسط عليها والية 
القضاء اإلداري ولو كانت ادلنازعة متعلقة إبلغاء قرار إداري أثر يف مركز وظيفي ألحد العاملني 

موضوعي فيما يتعلق ابلقانون الذي ػلكم نشاط  وشلا سبق نرى ان احملكمة اخذت دبعيار .(1)فيها((
الشركة العامة، وابلتايل كيفت ىذه الشركات على أهنا اشخاص اعتبارية خاصة الن نشاطها ؼلضع 

 للقانون التجاري.
يف ىذا الرأي من اعتبار أن الشركات العامة  اكن موفقيمل  القضاء اللييبوالواقع فإننا نرى أن 

 (2)، ذلك أنو وابإلضافة دلا ذُكر فإن ىذه الشركاتتخضع لرقابة اجلهات العامةأشخاصًا اعتبارية خاصة
يتم تعيينهم من قبل اجلهات اإلدارية  مستخدموا ىذه الشركات الذين تزيددرجتهم عن العاشرةبل إن 

ت فيو قضق والذي 430/50العليا يف الدولة، وىو ما اكدتو احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم 
كمة العليا الليبية أبن )إنو وان كان القضاء العادي ىو صاحب الوالية العامة يف الفصل يف مجيع احمل

من قانون نظام القضاء غلوز اخلروج عن اختصاصو اذا أصدر ادلشرع  14ادلنازعات اال انو وفقا للمادة 
بشأن نظام  1981 لسنة 15نصا خاصا بذلك، ودلا كانت ادلادة الثامنة فقرة )بوج( من القانون رقم 

ادلرتبات للعاملني الوطنيني يف اجلمايرية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية )دولة ليبيا( قد نصت على أن 
يف الدرجات من احلادية عشرة وحىت الثالثة عشرة يف الشركات وادلنشآت اليت  (3)زبتص ابلتعيني والًتقية

                                                 
 .370نقبلص عن د. دمحم عبدهللا احلراري، مرجع سبق ذكره، ص -اإلدارية دبحكمة استئناف بنغازيحكم الدائرة  -1
بشأن اعادة تنظيم ديوان احملاسبة، وىيئة الرقابة  2013لسنة  19من القانون رقم  3ومن بينها ديوان احملاسبة وفقا دلا ورد بنص ادلادة  -2

 بشأن انشاء ىيئة الرقابة اإلدارية. 2013لسنة  20القانون رقم من  24اإلدارية وفقا دلا نصت عليو ادلادة 
اليت قضت ))يكون  126احدى وسائل شغل الوظيفة العامة وىو ما جاء يف نص ادلادة  2010لسنة  12تعترب الًتقية وفقا للقانون رقم  -3

قية أو الندب أو اإلعارة أو النقل(، للمزيد حول ترقية ادلوظف شغل الوظائف الشاغرة دببلكات الوحدات اإلدارية بطريق التعيني أو التعاقد أو الًت 
لسنة  12العام يف القانون اللييب، د.زلفوظ علي توايت، احكام ترقية ادلوظف العام يف القانون اللييب " دراسة يف نصوص قانون العمل رقم 

 ، غري منشور.2016جامعة مصراتو، مارس  –ة القانون " ، حبث مقدم يف ورشة العمل حول قانون العمل اللييب اليت نظمتها كلي2010
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اللجنة الشعبية العامة النوعية واللجنة الشعبية للبلدية اليت تسري يف شأهنا احكام القانون ادلشار اليو 
تتبعها الشركة او ادلنشأة او تشرف عليها وانو كائنا ما كان وجو الرأي يف الطبيعة القانونية للرابطة اليت 
تنظم العبلقة بني ادلصرف ومستخدميو يف ىذا الشأن فان مصرف اجلمهورية ال ؽللك اصدار قرار بًتقية 

عنني فيما جاوز الدرجة احلادية عشر وال مناص من صدور قرار اداري هبا من اجلهة ادلخولة قانوان الطا
بذلك مىت توافرت شروط الًتقية على ضوء احكام ادلادة ادلشار اليها وان الطعن يف ىذا القرار يكون 

 ءن خبلل استقرا، ولعلنا ال نبالغ يف القول إن ادلشرع اللييب وم(1)من اختصاص القضاء اإلداري(
 -النصوص القانونية قد أفصح ضمناً عن ىذه الشخصية ويتضح ذلك من:

 م(12/2010من قانون رقم  146إجازة النقل أو اإلعارة للشركات العامة )م -1
لؤلجهزة الرقابية اليت زبضع ذلا بقية األجهزة  -كما سبقت االشارة  –إخضاع ىذه الشركات  -2

 احملاسبة. العامة كالرقابة اإلدارية وديوان
 م.02/1979( من القانون رقم 02اخضاع الشركات العامة لقانون اجلرائم اإلقتصادية يف ادلادة ) -3

فإن احملكمة العليا ذاهتا أوقعت نفسها يف إشكالية تتعلق ابلتضارب ابلنسبة لذات ابالضافة
حينًا آخر  الصفة عنهعتبارىا لذات اجلهة شخصًا اعتباراًي عامًا حينًا ونزع ىذه ااالشركات من قبيل 

ق والذي جاء فيو 22/16من ذلك حكمها يف الطعن اإلداري رقم  ط،وليس النشا االسمدبجرد تغري 
تدخل يف عداد ادلرافق العامة دبقتضى نصوص  -اخلطوط اجلوية الليبية–))إن ادلؤسسة العامة للطريان 

العموميني وذلم بذلك حق الطعن يف القانون الذي أنشأىا كما أن موظفيها يدخلون يف عداد ادلوظفني 
القرارات اإلدارية اليت سبس مراكزىم القانونية وينطبق عليهم يف ىذا قانون اخلدمة ادلدنية وما يتفرع عنو 

 .(2)من لوائح بكل ما فيها من حقوق وواجبات((
ق فنجدىا قد قضت بــ)) إن من شروط  19/48أما يف حكم آخر يف الطعن اإلداري رقم 

العقد اإلداري أايً كان نوعو أن يكون حلساب شخص من أشخاص القانون العام. ودلا كان العقد زلل 
 ادلنازعة غري متحقق فيو ىذا الشرط ألنو كان حلساب شركة اخلطوط العربية الليبية وىذه الشركة ليست

                                                 

، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 10/03/2004ق الصادر بتاريخ 430/50حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  -1
 مرجع سبق ذكره.

 22، ص3دد ، الع7، م.م.ع، السنة 24/01/1971ق  الصادر بتاريخ 22/16حكم احملكمة العليا يف الطعن  -2
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م فإنو ال يكون عقدًا إدارايً 1975لسنة  5من أشخاص القانون العام طبقًا لقانون إنشائها رقم 
وينحسر تبعًا لذلك والية القضاء اإلداري واختصاصو بنظر ادلنازعة خلروجها عن نطاق العقود 

سكت عن  ، ولعل البعض قد يقول ابن ادلشرع يف قانون انشاء شركة اخلطوط الليبية قد(1)اإلدارية((
ربديد طبيعتها القانونية وابلتايل فان احملكمة قد طبقت القاعدة السابقة اليت ذكرت من خبلل النظر يف 
القواعد اليت ربكم النشاط، وؽلكننا الرد ابن ادلتغري ابلنسبة للنشاط غري مرتبط بتغري االسم، بل ان 

ادلسمى مؤسسة او شركة ابعتبار ان  اخلطوط الليبية سيحكم نشاطها ذات القواعد التجارية سواء كان
النشاط الذي سبارسو ىو ذاتو؟ ولعلنا نستاءل ىنا ىل ادلعيار فعبل موضوعي ابلنسبة للمحكمة العليا؟ 
ادلبلحظ شلا سبق بيانو ىو ان ادلعيار الذي تتبعو احملكمة يف الواقع مزدوج، فهي تقف عند النص 

شرع فان احملكمة ذبتهد يف استنباط طبيعة الشركة من ، فإذا سكت ادل(2)وابلتايل فهو معيار تشريعي
. ولنا ان نتساءل ىنا أيضا عن دور معيار ادلنفعة العامة (3)خبلل النظر يف القواعد اليت ربكم النشاط

اليت تسعى الدولة لتحقيقو من خبلل الشركات العامة يف ربديد طبيعة ىذه الشركات، فلم ال يكون 
 االعتبارات القضائية يف تصنيف الشركات العامة؟! ىذا ادلعيار أيضا من ضمن

تراجع توجههايف مسألة تصنيف الشركات  وعليو فإننا نرى أن األجدر ابحملكمة العليا أن
 -وذلك لآليت:العامة حبيث اتخذ الطبيعة اخلاصة ذلا وتضفي عليها الشخصية االعتبارية العامة، 

كثري من ادلواقع التشريعيةاليت سبس شؤون ادلوظفني ادلشرع قد أورد الشركات العامة وعماذلا يف   -1
 .بشأن ادلرتبات 1981لسنة  15كخضوعهم سابقا للقانون رقم   العامني

                                                 

، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 28/11/2004ق الصادر بتاريخ 19/48حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  -1
 مرجع سبق ذكره.

 فالقضاء ملزم ابلوقوف على النص، فبل اجتهاد مع صراحتو. -2
).....ىذا ادلوقف السليب من قبل ادلشرع ليس مربرا على  يف سياق نقد الدكتور دمحم احلراري لتوجو القضاء اللييب يؤكد على أن -3

االطبلقلوصف ىذه الشركات ابالشخاص االعتبارية اخلاصة ما ذىبت اىل ذلك دوائر القضاء اإلداري.فهذه الشركات جزء ال يتجزأ 
، واجملتمع ىو الذي يتوىل سبويل من اجلهاز التنفيذي للدولة، أنشئت من قبل اجملتمع لتتوىل سياسة ادلشرع وربقيق ادلصلحة العامة

رأس ماذلا وربمل اخلسائر النامجة عن نشاطها، كما أهنا عند مباشرهتا ألوجو نشاطها زبضع الشراف نفس االجهزة الرقابية اليت 
العامة،  زبضع ذلا بقية اجلهات اإلدارية يف الدولة. ومن ىنا تتحد الشركات العامة يف مجيع ىذه اجلوانب مع اذليئات وادلؤسسات

ومع ذلك استقر القضاء اإلداري اللييب على اعتبار االوىل من االشخاص االعتبارية اخلاصة يف حني مل يًتدد يف وصف الثانية 
 .374، ص1ابالشخاص االعتبارية العامة!!!!!(، د.دمحم احلراري، مرجع سبق ذكره، ىامش 
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 .(1)جواز نزع ادللكية لصاحلهاكخضوع الشركات للقواعد العامة ادلتعلقة ابألموال واكتساهبا   -2
 لشركات العامةربمل الدولة ومن خزانتها لكافة ادلخاطر ادلالية اليت قد تصيب ا -3
 .(2)الشركات العامة تقدم خدمة عامة ربت إشراف الدولة -4

على االختصاص بنظر املنازعات املتعلقة لتكييف القضائي اامللطل  الثاين/ أثر 
 مبستخدمي واموال الشركات العامة 

باإلضافة إىل فزبتلف اآلاثر ادلًتتبة على اعتبار الشركات العامة اشخاصًا اعتبارية خاصة، 
منو،  53اآلاثر اليت رتبها القانون ادلدين ألي شخصية اعتبارية واليت وردت كما سبق ذكره يف ادلادة 

 فإن ىناك آاثراً خاصة ابلشركات العامة نظراً خلصوصيتها ابعتبارىا شركات مساعلة تعود ملكيتها للدولة
ذه اخلصوصية تكمن فيما يتعلق ى، وال تصنف من ضمن ادلرافق العامة ادلتمتعة ابلشخصة ادلعنوية العامة

ابلوسائل البشرية وادلادية ذلذه الشركات )ادلستخدمني واالموال(، ونظرا لذلك فإن ىناك عدة 
 -نتناوذلا وفقاً لآليت: اشكاليات تثار ابلنسبة لبلختصاص بنظر ادلنازعات ادلتعلقة هبا،

 ت بشأن مستخدمي على االختصاص بنظر املنازعايف القضائي يالفرع األول/ أثر التك
 الشركات العامة

كما ىو معروف يف علم القانون واإلدارة فإن الشركات العامة ذلا وسائل بشرية تقوم 
داء ادلهام واألعمال ادلنوطة هبذه الشركات، ودلا كانت احملكمة العليا ويف ربديدىا ألابستخدامهم 

لعام( أن تناط بو خدمة عامة يف فيمن ينطبق عليو ىذا الوصف )ادلوظف اتللموظف العام قد اشًتط
، ابعتبار ىذه الشركات ليست من مرفق عام؛ فإن مستخدمي الشركات العامة ليسوا موظفني عامني

                                                 

)ما اشًتطو ادلشرع يف الشركة اليت غلوز تقرير ادلنفعة العامة ذلا  ق أبن 45/45قضت احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم  -1
يتعلق دبلكية رأس ماذلا وأبغراضها ويتحقق الشرط األول اذا كانت الدولة مالكة الكثر من نصف رأمسال الشركة ويتحقق الشرط 

/ب من القانون 18صت عليو صراحة ادلادة الثاين اذا كان نشاط الشركة عقاراي ابنشاء ادلباين لتاجريىا أو سبليكها وىذا ما ن
 .6/1973بتنظيم التطوير العمراين ادلعدل ابلقانون رقم  166/1972

 ودلا كان احلكم ادلطعون فيو قد انتهى إىل ضرورة ان تكون اجلهة اليت غلوز تقرير ادلنفعة العامة ذلا من اشخاص القانون العام وشللوكة
فإنو يكون قد محل النص اكثر شلا ػلتمل وسوى بني مصطلح ادلرفق العام ادلشار اليو يف ادلادة ابلكامل للدولة وال تستهدف الربح 

من القانون ادلذكور(، حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري  18وبني الشركات ادلشار اليها يف الفقرة )ب( من ادلادة  17
 ادئ احملكمة العليا، مرجع سبق ذكره.، الباحث يف مب3/11/2002ق الصادر بتاريخ 45/45رقم 

 .380 -369ينظر يف تفصيل ذلك د.دمحم احلراري، مرجع سبق ذكره، ص -2
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وىو ما أكدتو احملكمة العليا يف العديد من مبادئها، ففي حكمها يف الطعن ادلدين رقم  ادلرافق العامة،
ركات العامة ال يعتربون من ادلوظفني العامني وال ق قضت أبن ))من ادلقرر أن العاملني ابلش 200/38

ؼلتص القضاء اإلداري بنظر منازعاهتم مع الشركااتلعامة العاملني هبا وأن عبلقتهم بتلك الشركات عبلقة 
تعاقدية زبضع لقانون العمل ولوائحو التنفيذية واللوائح ادلعمول هبا يف تلك الشركات وذلك ابعتبار أن 

دوأن تكون من أشخاص القانون اخلاص وليست من األشخاص اإلدارية دبا غلعل تلك الشركات ال تع
العبلقة الناشئة بينها وبني العاملني هبا عبلقة تعاقدية ينعقد اإلختصاص فيما تنشأ بني العامل وجهة 
عملو من منازعات للقضاء العادي بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل يف كافة ادلنازعات إال ما 

 .(1) بنص خاص((استثين
 -واستناداً على ىذا احلكم ؽلكن استخبلص عدة نتائج:

ىي عبلقة عقدية زبضع ألحكام عبلقة العمل الفردية  هبا لشركات العامةابعمال الأن عبلقة  -1
، وال زبضع للباب (2)مبشأن عبلقات العمل12/2010الواردة يف الباب الثالث من قانون رقم 
يؤيده قضاء احملكمة العليا الليبية يف حكمها يف الطعن ما الرابع منو وادلتعلق ابلوظيفة العامة وىو 

ق والذي جاء فيو )) مىت كان الثابت من احلكم ادلطعون فيو أن الطاعن قد 132/36ادلدين رقم 
ضدىا من الدرجة الثانية إىل أقام دعواه بطلب تعديل قرار تعيينو الصادر عن الشركة ادلطعون 

وكان قانون إنشاء الشركة  1984الدرجة الثالثة وأنو يستحق الدرجة الرابعة اعتبارًا من اتريخ 
ادلذكورة ينص على أن العاملني هبا شركاء فيما ربققو من عوائد مالية فإن عبلقة الطاعن هبا زبضع 

مركز تعاقدي خاص ال يعترب معو موظفاً  يفلقانون العمل وتشريعات ادلنتجني دبا غلعل الطاعن 
عاماً وابلتايل ال تدخل دعواه ضمن اختصاص القضاء اإلداري ادلنصوص عليو يف ادلادة الثانية من 

بشأن القضاء اإلداري وفق ما جرى عليو قضاء احملكمة العليا وإظلا  1971لسنة  88القانون رقم 
و من نزاعات للقضاء ادلدين بوصفو صاحب ينعقد اإلختصاص فيما ينشأ بني الطاعن وجهة عمل

                                                 

، 2-1، العدد28، م.م.ع، السنة 15/6/1992ق الصادر بتاريخ 200/38حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -1
 .139ص
 .1976لسنة  55تسري عليهم االحكام الواردة يف القانون رقم يف السابق كانت خاضعة ألحكام قانون العمل وال  -2



            العدد العاشر -البحوث األكادميية جملة 
  واموال الشركات العامة يف النظام القانوين اللييب مبستخدمي القضائي بنظر املنازعات املتعلقةاالختصاص 

 

55 

 

ق والذي 67/48وكذلك حكمها يف الطعن اإلداري رقم  ،(1)الوالية العامة يف كافة ادلنازعات((
جاء فيو أبن )) عبلقة العاملني بشركة الزويتينة للنفط عبلقة تعاقدية زبضع لتشريعات العمل فيما 

نظمة لشؤوهنم وال يعترب من ذلك خضوعهم مل يرد بشأنو نص خاص يف اللوائح والقرارات ادل
 .(2)بشأن نظام ادلرتبات(( 1981لسنة  15ألحكام القانون رقم 

واخلاصة ابلشركة التابعني أن عمال الشركات العامة غلب أن ؼلضعوا للوائح اجلزاءات ادلقررة ذلم  -2
 خبصوص 12/2010من قانون العمل رقم  وال ؼلضعوا للعقوابت ادلقررة ابلباب الرابعذلا، 

، وىو ما قضت بو احملكمة العليا يف الطعن ذلك أهنم ليسو موظفني عامني العقوابت التاديبية
من الئحة اجلزاءات يف  36ق والذي جاء فيو)إنو اذا كانت ادلادة 525/49اإلداري رقم 

الشركات وادلنشآت ادلملوكة للمجتمع قد نصت على انو للجنة الشعبية للشركة ان تعد الئحة 
اخلية خاصة ابجلزاءات تشمل على بيان خاص مفصل للمخالفات احملظور ارتكاهبا داخل د

الشركة والوحدات االنتاجية التابعة ذلا، واجلزاءات ادلناسبة لكل سلالفة منها، فان مقتضى ذلك انو 
غلب ان تكون ىذه البلئحة ىي واجبة التطبيق مىت استوفت الشروط القانونية البلزمة لنفاذىا 

ضمنت انواع ادلخالفات واجلزاءات ادلقررة ذلا واعتمد ىذا التحديد والتقدير مسبقا من جهة وت
 .(3)االختصاص....(

خروج ادلنازعات اليت تنشأ بني عمال الشركات أتسيسا على ما سبق فإن من اىم النتائج ىو  -3
ظفني عامني، العامة وبني جهات عملهم عن اختصاص دوائر القضاء اإلداري ابعتبارىم ليسوا مو 

، ويف ىذا يف حني أن صفة ادلوظف العام تعترب شرطًا الزمًا لقبول الدعوى أمام القضاء اإلداري
ق أبن )من ادلقرر ان العاملني ابلشركات 200/38قضت احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم 

اهتم مع الشركات العامة ال يعتربون من ادلوظفني العامني وال ؼلتص القضاء اإلداري بنظر منازع

                                                 

، 4-3، العدد27، م.م.ع، السنة 04/02/1991ق الصادر بتاريخ 132/36حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -1
 .57ص
 .67، ص1لعدد، ا40، م.م.ع، السنة 27/3/2005ق الصادر بتاريخ 67/48حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -2
، ص 1، العدد 41، م.م.ع، السنة 02/01/2006ق الصادر بتاريخ 525/49حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -3

، وحكمها يف الطعن 11/1/1993ق بتاريخ 14/38. وينظر أيضا احكم احملكمة العليا السابق ذكره يف الطعن ادلدين رقم 76
 ، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، مرجع سبق ذكره.9/05/1995ق بتاريخ 38/41ادلدين رقم 
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عبلقة تعاقدىم زبضع لقانون العمل لوائحو التنفيذية واللوائح ادلعمول هبا يف تلك الشركات، وذلك 
ابعتبار ان تلك الشركات ال تعدو ان تكون من أشخاص القانون اخلاص وليست من االشخاص 

ة ينعقد االختصاص فيما تنشأ اإلدارية دبا غلعل العبلقة الناشئة بينها وبني العاملني هبا عبلقة تعاقدي
بني العامل وجهة عملو من منازعات للقضاء العادي بوصفو صاحب الوالية العامة ابلفصل يف  

قد  استثناء من ذلك صلد أن احملكمة العلياولكن  ،(1)كافة ادلنازعات اال ما استثين بنص خاص(
بًتقيات العمال من الدرجة احلادية عشر فأكثر  ابعتبارىا صادرة عن  اخرجت ادلنازعات ادلتعلقة

جهة إدارية )اللجنة الشعبية العامة النوعية( فهنا علة اختصاص القضاء اإلداري ىي القرار اإلداري 
وليس الوظيفة العامة، ويف ىذا تقول احملكمة العليا الليبية يف حكمها يف الطعن ادلدين رقم 

م أبن )) وإن كان القضاء العادي ىو صاحب 10/03/2004ر بتاريخ ق والصاد430/50
من قانون نظام القضاء غلوز  14الوالية العامة يف الفصل يف مجيع ادلنازعات إال أنو ووفقًا للمادة 

اخلروج عن اختصاصو إذا أصدر ادلشرع نصًا خاصًا بذلك، ودلا كانت ادلادة الثامنة فقرة )ب،ج( 
م بشأن نظام ادلرتبات للعاملني الوطنيني يف ليبيا قد نصت على 1981لسنة  15من القانون رقم 

أن زبتص ابلتعيني والًتقية يف الدرجات من احلادية عشر وحىت الثالثة عشر يف الشركات وادلنشآت 
اليت ترى يف شأهنا أحكام القانون ادلشار إليو اللجنة الشعبية العامة النوعية واللجنة الشعبية للبلدية 

ليت تتبعها الشركة أو ادلنشأة أو تشرف عليها وأنو أاًي ما كان وجو الرأي يف الطبيعة القانونية ا
للرابطة اليت تنظم العبلقة بني ادلصرف ومستخدميو يف ىذا الشأن فإن مصرف اجلمهورية ال ؽللك 

إداري هبا إصدار قرار بًتقية الطاعنني فيما جاوز الدرجة احلادية عشر وال مناص من صدور قرار 
من اجلهة ادلخولة قانوانً بذلك مىت توافرت شروط الًتقية على ضوء أحكام ادلادة ادلشار إليها وأن 

، ولكن ودلا كانت الشركات العامة (2)الطعن يف ىذا القرار يكون من اختصاص القضاء اإلداري((
أبن االذباه احلديث يف من اشخاص القانون اخلاص وفقا لتصنيف احملكمة العليا فإنو ؽلكننا القول 

ؼلرج القرارات  ةاحكاماحملكمة العليا بشأن االختصاص بنظر ادلنازعات ادلتعلقة ابلقرارات اإلداري
بالنسبة لعمال الشركات العامة من اختصاص ادلتعلقة ابلًتقيات من الدرجة احلادية عشر فما فوق
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 يا يف الطعن اإلداري رقم، وىو ما ؽلكن استنباطو من حكم احملكمة العلالقضاء االداري
والذي جاء فيو )وحيث ان صدور قرار من جهة  11/01/2009ق الصادر بتاريخ 130/55

إدارية ال ؼللع عليو يف كل االحوال وحبكم اللزوم وصف القرار اإلداري، فاذا صدر يف مسألة من 
عن عداد مسائل القانون اخلاص او تعلق بوجود اوادارة بشخص معنوي خاص فان ذلك ؼلرجو 

القرارات اإلدارية ااي كان مصدره وااي كان موقعو يف مدارج السلم اإلداري، وال يعترب من عداد 
القرارات اإلدارية ابدلفهوم االصطبلحي الذي ؼلتص القضاء اإلداري بنظر ادلنازعات اخلاصة 

 .(1)هبا...(
لوالية القضاء  وأتسيسًا على ماسبق فإن كافة منازعات عمال الشركات العامة ال زبضع

، اليت يرفعها العمال او ورثتهم للمطالبة حبقوقهم ِقبل الشركات العامة اإلداري دبا فيها دعاوي التسوية
ق والذي جاء فيو ))إن 142/44ومن ذلك ماجاء يف حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن ادلدين رقم 

العامة وعلى ماجرى بو قضاء ىذه احملكمة ؼلرج ادلنازعات ادلتعلقة بتسوية أوضاع العاملني يف الشركات 
عن اختصاص القضاء اإلداري ألن اختصاصو ابلفصل فيها قاصر على التسوايت اخلاصة ابدلوظفني 

 بشأن القضاء اإلداري. 88/1971من القانون رقم  2/1العامني أو ادلستحقني عنهم وفق نص ادلادة 
طعون ضدىم من العاملني ابلشركة الوطنية العامة ودلا كان ذلك وكان الواقع يف الدعوى أن ادل

شركات القانون اخلاص وال يُعد العاملون فيها من ادلوظفني العامني، من للصابون ومواد التنظيف وىي 
الصادر من أمني اللجنة الشعبية تنفيذاً  30/93وإعادة تسوية أوضاعهم قد سبت دبوجب القرار رقم 

دىم الصادر من اللجنة وادلشكلة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم لقرارات تسوية أوضاع ادلطعون ض
للنظر يف التسوايت ادلسحوبة ادلًتتبة عن التظلم من التسوايت اليت أجريت تنفيذًا ألحكام  601/86

وعن طريق جلنة التظلمات ادلشكلة دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة  1981لسنة  15القانون رقم 
ا يكون معو اإلختصاص بنظر ادلنازعة ادلتعلقة بتسوية أوضاع ادلطعون ضدىم ابلشركة ، شل1513/81

اليت يتبعوهنا منعقدا للقضاء ادلدين. حىت ولو كان النزاع يدور حول التسوايت اليت أجرهتا للجنة ادلشكلة 
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القضاء  ألن مجيع التسوايت اخلاصة بغري ادلوظفني العامني زبرج عن اختصاص 601/86ابلقرار رقم 
 .(1)اإلداري(

فإن كان ما سبق ىو القاعدة العامة، فإن بعض االحكام الصادر من القضاء قد تثري اللبس 
ق والذي جاء فيو 28/29وبعض االشكاليات، ومن ذلك حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم 
ء ىذه احملكمة يعتربون من )إن العاملني ابجلهاز التنفيذي جملمع احلديد والصلب وعلى ما جرى بو قضا

ادلوظفني العامني ويًتتب على ذلك ان القرارات اليت تصدر من رلالس التاديب التابعة ذلذا اجلهاز غلوز 
بشأن  71-88الطعن فيها امام القضاء اإلداري دبقتضى الفقرة الثالثة من ادلادة الثانية من القانون رقم 

بتاريخ  91-669دور قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم القضاء اإلداري وال يغري من ىذا األمر ص
ابنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب والنص على ان ربل ىذه الشركة زلل اجلهاز  28-08-1991

التنفيذي ادلذكور يف كل ما لو من حقوق وما عليو من التزامات وان ينقل اليها مجيع العاملني ابجلهاز 
سبارس نشاطها وفقا للقواعد ادلعمول هبا يف الشركات التجارية شلا غلرد وتكون شركة عامة مساعلة 

قبل  1990-08-23العاملني هبا من صفة ادلوظفني العامني ذلك ان القرار ادلطعون فيو صدر بتاريخ 
حل اجلهاز التنفيذي وفقده اىلية التقاضي فان الدعوى تستمر دبخاصمة من حل زللو وىي الشركة 

وصفها مسئولة عن التزامات اجلهاز التنفيذي اليت آلت اليها دون ان يؤثر خضوع ىذه ادلطعون ضدىا ب
،خاصة أن احملكمة العليا مل تلتزم (2)الشركة ألحكام القانون اخلاص يف اختصاص القضاء اإلداري(

بذات النهج ففي حكم ذلا خبصوص شركة ادلياه والصرف الصحي قضت أبن )مفاد نصوص القانون 
م أن شركة ادلياه والصرف الصحي شركة عامة مساعلة من اشخاص القانون  1426 لسنة8رقم 

اخلاص، وليست من اشخاص القانون العام، وان ما آل اليها من اجلهات العامة السابقة من اموال 
تتعلق بنشاط الشركة واحللول زللها فيما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات، شلا ينتفي معو 

ء اإلداري بنظر ادلنازعات اليت تقوم بينها وبني العاملني هبا وبني غريىا من اشخاص اختصاص القضا
القانون اخلاص فيما حلت فيو زلل اجلهات العامة السابقة فيما ذلا من حقوق وما عليها من التزامات، 

                                                 

، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 28/12/2001ق  الصادر بتاريخ 142/44حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -1
 مرجع سبق ذكره.

-1، العدد 29، م.م.ع، السنة 13/06/1993ق الصادر بتاريخ28/39ري رقم حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلدا -2
 .29، ص2
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د عن كوهنا رقابة وال يغري من ذلك تبعيتها للجنة الشعبية العامة لبلسكان وادلرافق ألن ىذه التبعية ال تزي
 .(1)اشرافية(

ف القضائي على االختصاص بنظر املنازعات بشأن أموال ي/ أثر التكيالفرع الثاين
 -الشركات العامة:

عنصراً  الدورىا ادلنوط هبا ابعتبارىالعامة تعترب األموال العامة ذات أعلية رئيسية يف أداء ادلرافق 
يف حال كوهنا -أساسيًا وفعااًل يف دفع عجلة التنمية وتوفري اإلحتياجات الضرورية، وتربز أعلية األموال 

ُحرمة َمصونة من أي تعٍد أو اعتداء وذلك نظرًا دلا  تذا ابعدة خصائص ذبعله هاتمتعب-أموااًل عامة
 :(2)تتمتع بو من خصائص أعلها

 العام.عدم جواز التصرف يف ادلال  .1
 عدم جواز سبلك ادلال العام ابلتقادم. .2
 عدم قابلية األموال العامة للحجز عليها. .3

 والسؤال الذي يُطرح يف ىذا اجملال ىو ىل تعترب أموال الشركات العامة أموااًل عامة ؟.
يضع معيارين أساسيني العتبار  (3)لئلجابة على ىذا التساؤل وجب القول أبن الفقو اإلداري

 -ادلال من األموال العامة )عقاراً كان أو منقواًل(:
أن يكون ادلال شللوكًا للدولة أو أحد األشخاص اإلعتبارية العامة وُنبلحظ أن ىذا الشرط  -1

يشمل اإلدارات ادلركزية وفروعها وكذلك اإلدارات اإلقليمية )البلدايت واحملافظات( وادلرافق 
كادلؤسسات واذليئات العامة حبيث ال يشمل الشركات العامة ابعتبارىا وفقًا دلا ىو العامة  

مستقر عليو يف قضاء احملكمة العليا فإن ىذه الشركات ليست أشخاصًا اعتبارية عامة وعليو 
فإن أمواذلا زبرج عن دائرة األموال العامة حىت وإن كانت سلصصة لتحقيق منفعة عامة وذلك 

 .يف ىذا االطار لقضاء اللييب ادلعيار الشكلينظراً لتبين ا
                                                 

، 4-3، العدد 40، م.م.ع، السنة 27/11/2005ق الصادر بتاريخ 147/49حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري  -1
 .57ص

ون اإلداري )دراسة مقارنة( دار الفكر العريب، دلزيد من التفصيل حول األموال العامة أنظر د.سليمان دمحم الطماوي، مبادئ القان -2
 وما بعدىا. 567م، ص2007القاىرة، 

 .511-499، د.دمحم عبدهللا احلراري، مرجع سبق ذكره، ص 559سليمان الطماوي، نفس ادلرجع، ص -3
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م قضت أبن ))ودلا كانت 23/02/1987ففي حكم للمحكمة العليا الليبية صادر بتاريخ 
الشركة العامة ادلطعون ضدىا ال تُعد من األشخاص اإلعتبارية العامة اخلاضعة ألحكام القانون العام بل 

شخاص القانون اخلاص، وتعترب أمواذلا أموااًل خاصة ىي شركة مساعلة عامة... وىي هبذه الصفة من أ
 .(1)زبضع يف أحكامها دلا زبضع لو أموال أشخاص القانون اخلاص((

وعليو فإنو ال يكفي أن يكون ادلال ملكًا للدولة  -أن يكون ىذا ادلال سلصصًا للنفع العام: -2
ة، ويتحقق ىذا أو أحد األشخاص اإلعتبارية العامة فقط بل وجب أن ؼُلصص دلنفعة عام

األمر بتخصيص ادلال خلدمة اجلمهور بشكل مباشر أو بتخصيصو خلدمة ادلرافق العامة اليت 
تُقدم بدورىا اخلدمات لؤلفراد ، ىذا التخصيص قد يتم دبوجب قانون أو قرار أو بفعل الواقع 

طعن ودون تدخل من ادلشرع أو اإلدارة ، وىو ما أكدتو احملكمة العليا أيضًا يف ذات ال
السابق اإلشارة إليو أعبله عندما قضت أبن ))من ادلقرر قانوانً أن األموال العامة تفقد صفتها 
ابنتهاء زبصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص دبقتضى قانون أو قرار أو ابلفعل أو 

رض الذي من أجلو خصصت تلك األموال للمنفعة العامة، وكان نطاق احلماية غابنتهاء ال
م 70 -138من القانون ادلدين ادلعدلو ابلقانون رقم  87ونية الذي نصت عليو ادلادة القان

وادلتمثل يف عدم جواز التصرف أو احلجز ر أو التملك ابلتقادم إظلا ينصرف إىل األموال 
العامة دون غريىا وىي تلك األموال ادلتمثلة يف العقارات وادلنقوالت اليت للدولة أو 

العامة واليت تكون سُلصصة دلنفعة عامة ابلفعل أو دبقتضى قانون أو  لؤلشخاص اإلعتبارية
 . (2)قرار من اجلهة ادلختصة((

ومن كل ماسبق ؽلكن القول أبن احملكمة العليا قد استقر الرأي فيها على اعتبار أموال 
خصا ،  ابعتبارىا فاقدة لشرط كوهنا شالشركات العامة أموااًل خاصة وال تدخل ضمن ادلال العام

 -وىو ماترتب عليو عدة نتائج: اعتباراي عاما،

                                                 

، 2-1لعدد ، ا25، م.م.ع، السنة 23/02/1987ق الصادر بتاريخ  43/32حكم احملكمة العليا يف الطعن إداري رقم  -1
 .134ص
، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 32/02/1987ق الصادر بتاريخ 43/32حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -2
 رجع السابق ذكره.ادل
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أن أموال الشركات العامة تعترب خاصة ولو كانت قد سبلكتها كنتيجة حللوذلا زلل شخص اعتباري  -1
عام، فالعربة ىنا ابلطبيعة القانونية للمالك اجلديد )الشركة( وليس الشخص العام، وىو ماجاء يف 

ق الصادر بتاريخ 167/49عن اإلداري رقم حكم احملكمة العليا الليبية يف الط
 م1426لسنة  8م، والذي جاء فيو أبن ))مفاد نصوص مواد القانون رقم 27/11/2005

أن شركة ادلياه والصرف الصحي ىي شركة عامة مساعلة من أشخاص القانون اخلاص، (1997)
ة من أموال تتعلق وليست من أشخاص القانون العام وأن ما آل إليها من اجلهات العامة السابق

بنشاط الشركة واحللول زللها فيما ذلا من حقوق وعليها من إلتزامات، شلا ينتفي معو اختصاص 
القضاء اإلداري بنظر ادلنازعات اليت تقوم بينها وبني العاملني أو بينها وبني غريىا من أشخاص 

حقوق وما عليها من القانون اخلاص فيما حلت فيو زلل اجلهات العامة السابقة فيما ذلا من 
إلتزامات، وال يغري من ذلك تبعيتها للجنة الشعبية العامة لئلسكان وادلرافق ألن ىذه التبعية ال تزيد 

 .(1)عن كوهنا رقابة إشرافية فقط(
طادلا أن ىذه األموال تعترب أموااًل خاصة فعليو وحبسب األصل فإهنا ال تتمتع بذات خصائص  -2

ىذه النتيجة  ءالتصرف فيها واحلجز عليها، ولكن للتخفيف من غلوااألموال العامة فيجوز 
حكمها الصادر بتاريخ  يفحاولت احملكمة العليا وضع ضوابط ابخلصوص بينتها 

م والذي جاء فيو ))فإنو يتبني من ذلك أن رأس مال ادلصرف الزراعي مدفوع 08/12/2001
ما ينبئ عن أن أموالو أموال عامة من ابلكامل من الدولة وقد خصص لتحقيق منفعة عامة، وىو 

من القانون ادلدين وإذ إلتزم احلكم ادلطعون فيو  87/2مث ال غلوز احلجز عليها طبقًا لنص ادلادة 
 (2)ىذا النظر فإنو ال يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي دلقتضى نصوصو((

ربديده للمال العام خاصة أن  ولكن نبلحظ ىنا أن احلكم قد خالف ما ذكران، سابقًا من
يتم ابلنسبة لكل فهذا ادلال شللوك للمصرف وليس للدولة أما عن قيام الدولة بدفع رأس مال ادلصرف 

                                                 

 .السابق اإلشارة اليو، 27/11/2005ق الصادر بتاريخ 147/49حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري  -1
، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 8/12/2001ق الصادر بتاريخ 308/43العليا يف الطعن ادلدين رقم حكم احملكمة  -2

 مرجع سبق ذكره.
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% للدولة وفقًا دلا تنص عليو ادلدونة التجارية لسنة 100الشركات العامة، ذلكأهنا شللوكة بنسبة 
 م.2010

ىذه الشركات العامة ألن نزع ادللكية ال يكون إال كأصل عام فإنو ال غلوز نزع ادللكية لصاحل  -3
للمنفعة العامة ولصاحل جهة عامة وىو ما جاء يف حكم احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم 

م حيث قضت أبن )الطبيعة القانونية للشركة العامة 30/12/2001ق والصادر بتاريخ 74/44
ا شركة مساعلة زبضع ألحكام القانون اخلاص لآلالت وادلسلتزمات الزراعية اليت ربصل يف كوهن

وتتبع وسائلو وأساليبو يف اإلدارة وال تعترب ابلتايل من ادلرافق العامة ألن ادلرفق العام على ماجرى 
عليو قضاء احملكمة العليا ىو كل مشروع يعمل إبطراد وانتظام ربت إشراف الدولة لسد حاجو 

ال تعد ىذه الشركة من مشروعات اإلسكان والتطوير عامة مع خضوعو لنظام قانوين معني، كما 
م ادلعدل ابلقانون رقم 116/1972من القانون رقم  18العمراين الصناعي الواردة ابدلادة 

م ومن مث يكون القرار اإلداري ادلطعون فيو عندما قرر نزع ملكية عقار لصاحلها قد 6/1973
على ىذا األصل وتسهيبًل للشركات العامة  ، ولكن احملكمة العليا وخروجاً (1)خالف القانون((

 للقيام أبعبائها وضعت قيوداً معينة غُلاز نزع ادللكية لصاحل الشركات يف حال توفرىا. 
لسنة  116وذلك من خبلل تفسري موسع لشروط نزع ادللكية الواردة يف القانون رقم 

ق جيث جاء فيو 45/45م بشأن التطوير العمراين، وذلك يف حكمها يف الطعن اإلداري رق 1972
))إن ما اشًتطو ادلشرع يف الشركة اليت غلوز تقرير ادلنفعة ذلا يتعلق دبلكية رأس ماذلا واعراضها ويتحقق 
الشرط األول إذا كانت الدولة مالكة ألكثر من نصف رأس مال الشركة ويتحقق الشرط الثاين إذا كان 

/ب من 18سبليكها وىذا ما نصت عليو صراحة ادلادة  نشاط الشركة عقارايً ابنشاء ادلباين لتأجريىا أو
 .6/1973بتنظيم التطوير العمراين ادلعدل ابلقانون رقم  116/1972القانون 

ودلا كان احلكم ادلطعون فيو قد انتهى إىل ضرورة أن تكون اجلهة اليت غلوز تقرير ادلنفعة العامة 
وال تستهدف الربح فإنو يكون قد محل النص  ذلا من أشخاص القانون العام وشللوكو ابلكامل للدولة

                                                 

، الباحث في مبادئ 55/55/5555ق الصادر بتاريخ 58/88حكم المحكمة العليا في الطعن اإلداري رقم  -5
 المحكمة العليا، مرجع سبق ذكره.
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وبني الشركات ادلشار إليها يف  17أكثر شلا ػلمل وسوى بني مصطلح ادلرفق العام ادلشار إليو يف ادلادة 
 .(1)(من القانون ادلذكور 18الفقرة ب من ادلادة 

كذلك ماجاء يف   كما سبق البيان فإن أموال الشركات العامة تعترب أموااًل خاصة،  -تصفية الشركة: -4
 ،م من اعتبار الشركات العامة شركات مساعلة شللوكة ابلكامل للدولة2010ادلدونة التجارية لسنة 

وعليو فإن السؤال يدور حول تصفية الشركات العامة وكيفيتو ؟ ويف ىذا ذُبيب احملكمة العليا الليبية 
بتأسيس  71-99ن رقم ق أبن )ادلستفاد من أحكام القانو 107/40يف الطعن اإلداري رقم 

م ابلنظام 07/11/1971الشركة العامة إلستصبلح األراضي وقرار رللس الوزراء الصادر يف 
األساسي ذلا أهنا شركة عامة اتبعة للمؤسسة العامة لئلصبلح الزراعي ويعني رللس إدارهتا وربدد 

شار إليو رأس مال من القانون ادل 6مكافأة أعضائو بقرار من رللس الوزراء وقد حددت ادلادة 
سهم شللوكة كلها للدولة وتكتب فيها  250000مبليني دينار مقسمة إىل  5الشركة دببلغ 

من النظام األساسي ىذا احلكم. ودلا كان نص  8-7احلكومة وتدفعها ابلكامل وكررت ادلاداتن 
ى أن تضفي حبل الشركة قد جرى عل 81-570ادلادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

الشركة وفقًا ألحكام القانون التجاري ونظامها األساسي وكان النظام األساسي مل يبني طريقة 
وما  600توزيع موجودات الشركة بعد التصفية فإن إعمال أحكام القانون التجاري الواردة ابدلادة 
لدولة ىي بعدىا يقتضي قسمة ىذه ادلوجودات على ادلساعلني بنسبة حصة كل منهم، وكانت ا

ادلكتتب الوحيد يف الشركة وادلالكة جلميع أسهمها فإن تعترب خلفاً عاماً للشركة ادلنحلة وتؤول إليها 
م ادلطعون اموجوداهتا بعد إجراءات إسبام التصفية ويكون ما انتهى إليو احلكم ))ادلطعون فيو من ألز 

ها بدفع ادلبلغ احملكوم بو ابلتضامن ضدعلا األول )اللجنة الشعبية العامة( والثالث )ادلالية( بصفت
 .(2)متفقاً مع صحيح القانون((

وعلى ىذا األساس فإن انتهاء الشركة العامة ابلتصفية غلعل أمواذلا تؤول كاملة للدولة، وذلك 
 ألنو وكما سبق فإن القانون التجاري نص صراحة أن الشركة العامة ىي شركة مساعلة شللوكة ابلكامل

                                                 

 ، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، مرجع سبق ذكره.3/11/2002ق الصادر بتاريخ  45/45حكم احملكمة العليا رقم  -1
، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا، 24/03/1997ق الصادر بتاريخ107/40حكم احملكمة العليا يف الطعن ادلدين رقم  -2

 مرجع سبق ذكره.
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فإن أايً من الشركات العامة مىت ما صدر قرار بتصفيتها فإهنا تؤول ابلكامل للدولة أو  وعليو (1)للدولة
ويكون بذلك مسؤواًل عن كل إلتزامات الشركة ادلالك او ادلالكني للشركة أحد أشخاصها اإلعتبارية

 .يف حدود موجودات الشركة وحقوقها
وكة للشركات العامة زلصنة يف بعض من كل ما سبق صلد ان القضاء اللييب اعترب االموال ادلمل

االحيان وذلك سعيا لتحقيق محاية قانونية ذلا ابعتبار اخلدمات ادلنوطة هبذه الشركات، وعليو فقد اجاز 
عامة)ادلشاريع  نزع ادللكية لصاحل الشركات العامة مىت كان ذلك يف غاية ربقيق منفعة احيانيف 

ة، ابالضافةاىل عدم اجازة حجز اموال الشركات ادلخصصة ولصاحل شركة عامة شللوكة للدولاالسكانية( 
للنفع العام، ولكن وجب التنبيو يف ىذا االطار ان ىذه الضماانت القانونية قصد هبا وضع حصن 
قانوين ومحاية خاصة ذلذه االموال ال ابلنظر اىل طبيعة ىذه االموال بل ابلنظر اىل الغاية اليت تسعى 

ا، وىو ماسيعود ابلنفع العام على ادلواطنني، وؽلكننا القول ان القضاء الشركات لتحقيقها من خبلذل
اللييب قد اخذ ىنا دبعيار موضوعي يف محاية اموال الشركات العامة متمثبل يف ادلنفعة العامة، فمىت ما 
 ربقق ىذا الشرط وكان ادلال شللوكا الحدى الشركات العامة ادلملوكة للدولة انقلبت طبيعة ىذا ادلال

ق والذ جاء 12/18ليصبح ماال عاما، وىو ما قضت بو احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم 
مدين إظلا تعين وسيلة الكتساب الصفة  87فيو أبن )عبارة سلصصة دلنفعة عامة ابلفعل الواردة يف ادلادة 

و االمبلك احلكومية اخلاصة لب بقالعامة عن طريق زبصيص االموال احلكومية اخلاصة للمنفعة العامة وتن
امواال عامة وال تطبق ىذه العبارة على امبلك األفراد اليت زبصص فعبل للمنفعة العامة اذ غلب لكي 

مة اخلاصة كو تكتسب االمبلك الصفة العامة ان تنتفي ملكية األفراد ذلا ابن تدخل اوال يف ملكية احل
و فان االختصاص االصيل ابلنسبة للمنازعات ادلتعلقة وعلي .(2)ابحدى طرق ادللكية ادلبينة يف القانون(

ابلشركات العامة ىو للقضاء ادلدين ابعتباره صاحب الوالية العامة، اال ما استثين بنص خاص او كانت 
 طبيعتو وفقا لقضاء احملكمة العليا الليبية من طبيعة االموال العامة.

 
 

                                                 

 مة التابعة ذلا.مفهوم الدولة ىنا ينصرف كذلك لبلشخاص االعتبارية العا -1
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 اخلامتة
النظام القانوين اللييب يتسم ابلغموض وعدم الوضوح فيما يف ختام ىذا البحث، فاننا نؤكد ان 

يتعلق ابلشركات العامة، خاصة من خبلل تنظيمها، فادلشرع مل يكن صرػلا يف ربديد الطبيعة القانونية 
للشركات العامة، ولعلو يف ذلك ارادان غلعل من الشركات العامة ذات صفة مزدوجة فهي وابعتبارىا 

ادلنفعة العامة واشباع حاجات افرادىا ذلا من االمتيازات ابلقدر الذي يؤىلها  وسيلة الدولة يف ربقيق
لتقدمي ادلهمة ادلنوطة هبا، ومن جهة أخرى فان طبيعة النشاطات اليت سبارسها تستلزم ان زبضع يف 
اعماذلا لقواعد قانونية تغاير ما زبضع لو ادلرافق العامة، وذلك لتتسم بنوع من االتساع فيما ؼلص 
شلارستها النشطتها، و عليو فقد كان القضاء على موعد مع ربليل طبيعة ىذه الشركات اليت صنفها 
ابهنا اشخاص معنوية خاصة استنادا على معيار قانوين زلدد وىو القواعد القانونية اليت ربكم النشاط، 

ابلنسبة لتحديد  ىذا التصنيف القضائي للشركات العامة والطبيعة اخلاصة ذلا قد ااثراشكاليات عدة
اجلهة ادلختصة ابلنظر يف ادلنازعات ادلتعلقة ابلوسائل ادلادية ذلذه الشركات، وىو ما حاولنا بيانو من 

 خبلل ىذا البحث والذي وصلت فيو للنتائج التالية:
ان مستخدمي ىذه الشركات ىم عمال تربطهم هبا عبلقة تعاقدية وابلتايل فان األصل ان القضاء  -

 بوصفو صاحب الوالية العامة ىو صاحب االختصاص بنظر منازعاهتم.العادي 
اانموال الشركات العامة ىي حبسب األصل اموال خاصة ال يسري عليها ما يسري على االموال  -

العامة، اال ما استثين بنص خاص، وان االختصاص بنظر ادلنازعات حبسب األصل ىو للقضاء 
 العادي.

شركات قد يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري، ولكن ال ؽلكن ان بعض ادلنازعات اخلاصة ابل -
وضع معيار زلدد لذلك، سوى ان ربديد ىذا األمر يدخل يف اختصاص قاضي ادلوضوع لتقدير 
طبيعة ادلنازعة ومدى اخضاعها لبلستثناءات، فادلبلحظ ان عدة اعتبارات تدخل يف ربديد 

اء تعلقت ىذه االعتبارات ابجلهة متخذة االختصاص فيما يتعلق بتحديد اجلهة ادلختصة، سو 
 القرار كقرارات الًتقية يف الشركات العامة، او ابلنسبة لطبيعة ادلال زلل ادلنازعة.

 ويف اخلتام فاننا طلتم ىذا البحث بتوصيتني:
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االوىل / اصدار قانون خاص ابلشركات العامة يكون اكثر دقة يف بيان عناصرىا وطبيعتها 
 فيو طبيعة نشاطها وطبيعة عبلقتها ابدلواطنني واالشخاص االعتبارية األخرى.القانونية، يراعي 

الثانية/ دعوة للمحكمة العليا لتوحيد ادلبادئ ذات العبلقة ابلشركات العامة، من خبلل 
تفعيل دائرة توحيد ادلبادئ خاصة اننا يف ليبيا نفتقر لوجود قضاء اداري مستقل سلتص ومتخصص، 

 و ما سبق وان بيناه من خلط لدى العامة من ادلواطنني يف تعاملهم مع الشركات العامة.ابالضافة دلا يرتب
 وهللا ويل التوفيق
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