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 االختصاص القضائي يف ادلنازعات ادلتعلقة مبستخدمي الشركات العامة

 ( دراسة يف نظام الرتقية ومدى إخالله مببدأ ادلساواة) 

 عبد هللا دمحم الناضوري . أ

 عضو هيئة تدريس بكلية العلوم التقنية

 ادلقدمة 

وجدت الدولة نفسها مع ازدايد عدد الوظائف ادللقاة على عاتقها إيل التخلي عن دورىا 

احملدد يف كوهنا دولة حارسة تقـتصر على الدفاع عن سالمة الدولة وحفظ األمن الداخلي وإقامــــة 

م دون العدل، إىل دولة متدخلة يف النشاطات االقتصادية اليت كانت مًتوكة دلبادرات األفراد أبنفسه

 تدخل الدولة.

فشملت إيل  ،ومع تطور الوظيفة اإلدارية يف الدولة السيما حركات التأميم تنوعت أنشطتها

هتدف إيل إشباع احلاجات الضرورية للمجتمع، شلا  ،وخدمية ،جانب ادلرافق اإلدارية شركات اقتصادية

اعًتفت ذلا  ،وذبارية ،عيةوشركات صنا ،فأنشأت مؤسسات ،دعاىا إيل الدخول يف ادليدان االقتصادي

 وذلك جبوار ادلرافق العامة اإلدارية. ،بصفة ادلرافق العامة االقتصادية

وابلتايل  ،فهذه الشركات تقوم يف الواقع بتنفيذ سياسة الدولة يف رلال النشاط االقتصادي

 مة. أو الشخصية االعتبارية العا،منحها ادلشرع بعض الصالحيات أو امتيازات اإلدارة العامة
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إال أن القضاء استثٌت بعض ادلرافق االقتصادية، وىي اليت تدار من قبل الـشركات وادلنشآت 

والعاملُت  ،العامة من تطبيق أحكام القانون اإلداري، واعتربىا ليست من األشخاص االعتبارية العامة

وال تعترب قرارهتا إدارية؛ ألن ىذه الشركات وادلنشآت العامة زبضع  ،هبا ليسوا من ادلوظفُت العامُت

 وعليو ارأتى الباحث أن جيعل عنوان البحث على النحو التايل: ،ألحكام القانون التجاري

 ]االختصاص القضائي يف ادلنازعات ادلتعلقة مبستخدمي الشركات العامة[

 اواة "" دراسة يف نظام الرتقية ومدى إخالله مببدأ ادلس

 أوال: أمهية ادلوضوع 

 تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تسلط الضوء على ما يلي:

 التمييز يف الًتقية بُت مستخدمي الـشركات العامة. -

 أثره على حقوق ادلستخدمُت يف الشركات العامة. -

 مدى حدود اختصاص القضاء بنظر ادلنازعات ادلتعلقة ابلًتقية دلستخدمي الشركات العامة. -

 

 ياً: إشكالية ادلوضوع اثن

 اإلشكاليات ادلطروحة يف الدراسة تنقسم إيل مجلة من التساؤالت اآلتية:
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ما ىو النظام القانوين ادلتبع يف ترقية مستخدمي الشركات العامة؟ وما مدى تطابق  نظام 

ادلنازعات الًتقية مع مبدأ ادلساواة؟ وأثره يف محاية حقوق ادلستخدمُت؟وما ىو اختصاص القضاء بنظر 

 ادلًتتبة على ترقية مستخدمي الشركات العامة؟

 اثلثا: منهج البحث

 وديكن إمجاذلا يف اآليت: ،اقتضت طبيعة ىذا البحث االعتماد على عدة مناىج علمية

وقد اعتمدتو يف تتبع  ،ادلنهج االستقرائي: القائم على تتبع اجلزئيات للوصول إىل نتائج كلية -

 علقة بًتقية مستخدمي الشركات.القوانُت واللوائح ادلت

وقد استعملتو يف  ،ادلنهج التحليلي النقدي : وىو الذي يقوم على التفسَت والنقد واالستنباط -

 البحث لتحليل النصوص

 رابعا: خطة البحث

 وخطة البحث.  ،وادلنهج ادلتبع فيو ،وإشكاليتو ،وأمهيتو ،وذكرت فيها عنوان البحث  ادلقدمة:

 وفيو مطلبان: ،ات الطعن يف قرارات الرتقيةادلبحث األول: طلب

 ادلطلب األول: نظام الًتقية يف القانون اللييب.

 ادلطلب الثاين:  القضاء ادلختص يف ادلنازعات الناشئة عن قرارات الًتقية.

وفيو  ،ادلبحث الثاين: اإلخالل مببدأ ادلساواة يف ترقية مستخدمي الشركات العامة

 مطلبان:
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 تطبيقات مبدأ ادلساواة يف القضاء الدستوري.ادلطلب األول: 

 ادلطلب الثاين: تطبيقات مبدأ ادلساواة يف القضاء اإلداري.

وبعض التوصيات  ،وفيها أىم النتائج اليت توصلت إليها من خالل ىذا البحث اخلامتة:مث 

 اليت ظهرت يل للباحثُت يف ىذا اجملال.

 ،القدير أن ينفعٍت دبا كتبت وأن يعلمٍت ما جهلتويف ختام ىذه ادلقدمة أسأل هللا العلي 

 إنو ويل ذلك والقادر عليو. ،ويبعدين عن طول األمل ،وأن يوقفٍت إىل حسن العمل
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 ادلبحث األول:

 نظام الرتقية دلستخدمي الشركات العامة و القضاء ادلختص بشأهنا

 وفيه مطلبان:

 اللييب.ادلطلب األول: نظام الرتقية يف القانون 

 وفيه فرعان:

 الفرع األول: مفهوم الرتقية وضوابطها.

 الفرع الثاين: التنظيم القانوين للرتقية.

 ادلطلب الثاين: الطعن يف قرارات الرتقية

 وفيه فرعان:

 الفرع األول: حتديد معايري االختصاص القضائي.

 ية. الفرع الثاين: القضاء ادلختص يف ادلنازعات الناشئة عن قرارات الرتق
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 ادلبحث األول

 نظام الًتقية دلستخدمي الشركات العامة والقضاء ادلختص بشأهنا

 ،سيتعرض الباحث يف ىذا ادلبحث لدراسة نظام الًتقية يف القانون اللييب من حيث ادلفهوم

 ،ومعيار االختصاص القضائي يف ادلنازعات الناشئة بقرارات الًتقية ،والتنظيم القانوين ذلا ،والضوابط

 وذلك يف مطلبُت:

 ادلطلب األول

 نظام الرتقية يف القانون اللييب

 ،لذا اقتضت منا دراسة مفهومها ،تكمن أمهية الًتقية يف كوهنا حق من حقوق ادلستخدمُت

 وجاءت دراستها يف فرعُت مها كما يلي: ،مث التنظيم القانون ذلا اثنيا،وضوابطها أوال

 الفرع األول

 مفهوم الرتقية وضوابطها

 أوال: مفهوم الرتقية

وبعبارة عامة: تعترب ترقية كل ما يطرأ  ،الًتقية: ىي رفع الدرجة أو االنتقال من فئة إىل أخرى

 (1)نو.وسبييزه عن أقرا ،ويكون من شأنو تقدديو ،على ادلوظف من تغَت يف مركزه القانوين

                                                 

 .121، ص: 2013اإلداري، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، د. عمر دمحم السيوي، الوجيز يف القضاء  - 1
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فالًتقية تتمثل إذن يف انتقال ادلوظف من درجتو الوظيفية اليت يشغلها إىل درجة وظيفية أعلى 

وعلى اختصاصات  ،وما يستبع ذلك من حصولو على درجة مالية أكثر ،يف السلم الوظيفي

 (1)وصالحيات أوسع.

حقا مكتسبا يستحق والًتقية رغم أهنا حق من احلقوق ادلقررة للموظف العام إال أهنا ليست 

إذ يعود إليها وحدىا  ،بسلطة تقديرية واسعة -الًتقية-بل إن اإلدارة تتمتع بشأهنا  ،بشكل تلقائي

 (2)تقدير إجراء الًتقية من عدمو حسبما تقتضيو دواعي مراعاة الضوابط والشروط.

ألن القانون ال  ويف ىذا ادلعٌت تقول احملكمة العليا: "األصل يف الًتقية ال تعترب حقا للموظف؛

وإمنا ترك ذلا الًتخيص يف تعيُت الوقت اليت ذبريها فيو حسبما  ،يوجب الًتقية على اإلدارة بطريقة اإللزام

ألن مالئمة الوقت الذي ذبري فيو الًتقية مًتوك لتقدير اإلدارة دبا ال معّقب  ،تقتضيو ادلصلحة العامة

 . (3)ة استعمال السلطة"مادام مسلكها يف ذلك خاليا من إساء ،عليها فيو

وأيضا احملكمة العليا تشَت إىل أن "الًتقية ليست حقا ذاتيا للموظف يستند إىل قاعدة قانونية 

إمنا ىي رخصة جلهة اإلدارة تباشرىا إذا ربققت شروطها  ،ال يتطلب إلجرائها صدور قرار إداري

 .(4)وضوابطها اليت نص عليها القانون..."

                                                 

 . 196م، ص: 2010د. دمحم عبدهللا احلراري، الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب، منشورات ادلكتبة اجلامعة، الزاوية،  -1
 . 196د. دمحم عبدهللا احلراري، نفس ادلرجع، ص:  -2
 . 66، ص: 2005م، رلموعة أحكام احملكمة العليا، القضاء اإلداري، 16/01/2005لسة ، ج73/48طعن إداري رقم:  -3
 .857/ص2ج م،2001، رلموعة أحكام احملكمة العليا القضاء اإلداري، 30/12/2001جلسة  2/45طعن إداري رقم  -4
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  اثنيا: ضوابط الرتقية

م، 2010لسنة  12لقد حدد ادلشرّع اللييب ضوابط الًتقية يف قانون عالقات العمل رقم 

 والئحتو التنفيذية وذلك حسب التايل: 

 م .1212لسنة  11قانون عالقات العمل رقم  .1

من قانون العمل على عدم جواز الًتقية إال إىل وظيفة  137ويف ىذا الصدد نصت ادلادة    

شاغرة تلي الوظيفة اليت كان يشغلها مباشرة يف مالك الوحــــدة اإلدارية التابع ذلا، ويف ذات اجملموعة 

 ة لالئحة التنفيذية .الوظيفية اليت تندرج فيها وظيفتو، وترك القانون ربديد الضوابط التفصيلية للًتقي

 م .1212لسنة  595الالئحة التنفيذية لقانون عالقات العمل رقم  .1

من الالئحة ضوابط الًتقية أبن تتم مىت توافرت وظيفة شاغرة  101حيث حّددت ادلادة 

للدرجة ادلرقى إليها، وأن تكون األسبقية للحاصلُت على درجة شلتاز يف السنتُت االخَتتُت، مث احلاصلُت 

ى درجة شلتاز يف إحدامها، مث جيدجداً يف األخرى، مع تقدًن احلاصل على شلتاز يف السنة اخلَتة، مث عل

احلاصل على درجة جيد جداً فيهما، على أن تراعى األقدمية عند التساوي يف درجة الكفاءة يف مجيع 

 األحوال .

 لى النحو التايل:من ذات الالئحة وحددت ادلدة الالزمة للًتقية ع 102مث جاءت ادلادة 

 من الدرجة األوىل حىت العاشرة اربع سنوات . . أ

 من الدرجة العاشرةإىل احلادية عشرمخس سنوات . . ب
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 من احلادية عشر فما فوق غَت زلدد ادلدة . . ت

ويصدر قرار الًتقية من السلطة التشريعية ابلنسبة للعاملُت هبا واجلهات التابعة ذلا، ومن 

 املُت هبا واجلهات التابعة ذلا .السلطة التنفيذية ابلنسبة للع

وهبذا نلحظ أبن ادلشرع قد مّيز من حيث ادلدد بُت شاغلي وظائف اإلدارة الوسطى وحدد 

مدة الًتقية ذلم أبربع سنوات، يف حُت ترك ترقية موظفي اإلدارة العليا جلهة اإلدارة ادلركزية ) الوزارة ( 

 .(1)التابع ذلا ادلوظف، دومنا ربديد ادلدة لذلك 

 الفرع الثاين

 التنظيم القانوين للرتقية

حيث كانت والية الًتقية ابلنسبة  ،م1970لسنة:  58أخذ ادلشرّع اللييب ابلقانون رقم: 

فلو إبرادتو ادلنفردة سلطة تنظيم منشآتو من الناحية  ،للعاملُت يف الشركات العامة مًتوكة لرب العمل

دون تعسف أو  ،واستمراره ،وانتظامو ،اإلدارية وادلالية طبقا دلا يراه من قواعد تضمن حسن سَت العمل

 (2)مساس حبقوقهمادلكتسبة.

                                                 

 .46،45م، ص: 2015الوطنية بنغازي، ينظرد. خليفة علي اجلرباين، الوجيز  يف مبادي القانون اإلداري اللييب، دار الكتب  -1
أ.مصــطفى عبــد احلميــد دالف، النظــام القــانوين للعــاملُت ابلشــركات العامــة، دراســة مقارنــة بــُت النظــامُت الليــيب وادلصــري، الــدار  -2

 .194م، ص: 2000اجلماىرية للنشر والتوزيع، 
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مث أصدرت السلطة التنفيذية الالئحة اإلدارية للشركات وادلنشآت ادلملوكة للمجتمع لسنة: 

واليت جعلت سلطة اإلدارة التقديرية يف شؤون الًتقية مقّيدة ابلشروط اليت نصت عليو ادلادة: ،م1979

 .(1)من الالئحة اإلدارية للشركات وادلنشآت ادلملوكة للمجتمع ،55

وإن  ،بشأن نظام ادلرتبات للعاملُت الوطنيُت ،م1981لسنة:  ،15مث جاء القانون رقم: 

واليت نصت على أن  ،الفقرة: ج ،8حيث جاء يف ادلادة:  ،إبجراء الًتقية تناول ربديد اجلهة ادلختصة

اليت  ،وحىت الثالثة عشر يف الشركات وادلنشآت ،زبتص ابلتعيُت والًتقية يف الدرجات من احلادية عشرة

اليت  أو اللجنة الشعبية للبلدية ،اللجنة الشعبية العامة النوعية ،تسري بشأهنا أحكام القانون ادلشار إليو

 .(2)تتبعها الشركة

وىي التمييز بُت مستخدمي الشركات العامة يف ترقية  ،وشلا سبق ذكرىتربزإشكالية مهمة

شلا سبب إخالال دببدأ ادلساواة بُت ادلستخدمُت  ،مستخدميها من الدرجات الدنيا إىل الدرجات العليا

 عن طريق مصدري قرارات الًتقية. ،يف نفس القطاع

فجعلت الًتقيات من  ،م1986اإلدارية للشركة العامة للكهرابء لسنة:  مث صدرت الالئحة

الدرجة احلادية عشر وحىت الثالثة عشرة ال تتم إال بعد عرض األمر على جلنة إدارة ادلؤسسة العامة 

                                                 

 .194عامة، مرجع سابق، ص: أ.مصطفى عبد احلميد دالف، النظام القانوين للعاملُت ابلشركات ال -3
 .194أ. مصطفى عبد احلميد دالف، مرجع سابق ذكره، ص:   -1
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 ،وذلك للمستخدمُت احلاصلُت على درجة شلتازة يف السنتُت األخَتتُت ،للكهرابء ويف نطاق ضيق جدا

 (1)ة من الدرجة الثانية وحىت الدرجة العاشرة فكلها ابالختيار على أساس ترتيب الكفاءة.أما الًتقي

الذي ألغى القوانُت:  ،اخلاص بعالقات العمل ،م2010لسنة:  ،12مث جاء القانون رقم: 

لسنة:  ،15والقانون رقم:  ،م1976لسنة:  ،55والقانون رقم:  ،م1970لسنة:  ،58رقم: 

وقام ابلنص على الًتقية يف الدرجات العليا يف  ،رّع اللييب سار على نفس النهجغَت أن ادلش ،م1981

 .102يف مادتو:  ،اخلاص بعالقات العمل ،م2010لسنة:  ،12للقانون: رقم  ،الالئحة التنفيذية

وتكون ادلدة ،حيث نصت على أْن"تكون الًتقية من األوىل إىل العاشرة من اجلهة التابع ذلا

ومن احلادية عشرة ،وتكون من التاسعة إىل العاشرة مخس سنوات ،التاسعة أربع سنواتمن األوىل إىل 

ابلنسبة للعاملُت  -سابقا–ويصدر ابلًتقية قرار من أمانة مؤسبر الشعب العام  ،فما فوق غَت زلددة ادلدة

واجلهات التابعة  ،ابلنسبة للعاملُت هبا -سابقا–ومن اللجان الشعبية العامة  ،واجلهات التابعة لو ،هبا

 ذلا".

ويفهم من ىذا النص أن ادلشرّع جعل الًتقيات من األوىل حىت العاشرة تَِتّم من جلان شؤون 

أما  ،ويصدر قرار ترقيتو من رللس إدارة الشركة ذاهتا ،اليت يتبعها ادلستخدم ،العاملُت داخل الشركة

 ،لعاملُت إىل اجلهات التابعة ذلا ىذه الشركةالًتقيات من احلادية عشر حىت الثالثة ربال من جلان شؤون ا

 ليصدر منها قرار ابخلصوص.

                                                 
 .195أ. مصطفى عبد احلميد دالف، ادلرجع السابق، ص:  -2
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وبذلك يتضح لنا أن ادلشرع اللييب قد مّيز بُت ادلستخدمُت بُت اجراءات وضوابط الًتقية 

حسب الدرجة الوظيفية ) الوسطى والعليا (، حيث إن وظائف اإلدارة الوسطى تتم الًتقية داخل 

لقرار من رللس إدارهتا، وكذلك احلال ابلنسبة للموظف العام حيث تتم ترقية الشركة العامة ويصدر ا

موظفي اإلدارة الوسطى داخل الواحدة اإلدارية ويصدر قرار ترقيتو من رئيس الوحدة، يف حُت أن 

وظائف اإلدارة العليا ) احلادية عشر فما فوق ( تتم الًتقية من الوزارات التابع ذلا ادلستخدم وادلوظف 

ى حد سواء، ويصدر قرار الًتقية من الوزير ادلختص، لتصبح بذلك قرارات الًتقية للمستخدم عل

يف حُت أن مستخدمي  ،ابلشركات العامة قرار إداري يطعن عليو ابإللغاء أمام القضـــاء اإلداري

نون فهم دبثابة عمال عاديُت خيضعون للقواعد ادلقررة يف قا،الشركات العامة ليسوا موظفون عامون

وىذا التمييز الذي أقامو ادلشرّع أخل  ،(1) وخيتص القضاء العادي وحده ابلنظر يف منازعاهتم ،العمل

 دببدأ ادلساواة أمام القانون للمستخدمُت من نفس الشركة.

 

                                                 

لوظائفهـا د. دمحم عبدهللا احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب تنظيم اإلدارة الشعبية ووظائفهـا ووسـائل مباشـرة اإلدارة الشـعبية  - 1
 .376م، ص: 2010الزاوية،  -، منشورات ادلكتبة اجلامعة6ط:
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 ادلطلب الثاين

 الطعن يف قرارات الرتقية

لو أمهية عملية ابلغة يف  ،إن ربديد معيار توزيع االختصاص بُت القضاء العادي واإلداري

وىذا يسّهل على ادلتقاضي رفع طعنو ،ربديد اجلهة ادلختصة ابلنظر يف ادلنازعات اإلدارية بشكل واضح

وعلى الرغم شلا تثَته ىذه ادلسألة  ،ضد تصرفات اإلدارة أمام القضاء ادلختص؛ حلماية حقوقو وحرايتو

و والقضاء متفقان على أن ىناك معيارين لتحديد إال أن الفق ،من تعقيد وتطور لذا النظم ادلقارنة

ومن خالل ذلك سيتعرض الباحث يف ىذا ادلطلب لدراسةمعايَت ربديد  ،اختصاص القضاء

 والقضاء ادلختص يف ادلنازعات ادلتعلقة بقرارات الًتقية يف الفرع الثاين. ،االختصاص يف الفرع األول

 الفرع األول

 حتديد معايري االختصاص القضائي

وىذا ما سيتم  ،اتفق الفقو والقضاء على وجود معيارين لتحديد االختصاص القضائي

 احلديث عنهعلى النحو التايل:

 أوال: ادلعيار ادلوضوعي 

بصرف النظر على ،يركز على جوىر وموضوع النشاط ذاتو ،أو موضوعي ،ىو معيار مادي

وإشباع احلاجات اليت تقتضيها  ،ة الدولةفإذا كان النشاط يستخدم تنفيذ سياس ،شكل اذليئة اليت تديره
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 ،أما إذا كان النشاط يهدف إلشباع احلاجات اخلاصة ،فإنو يكون من ادلرافق العامة ،ادلصلحة العامة

 فإنو ال يعترب من ادلرافق العامة. ،واحلصول على الربح ادلادي

دون النظر إىل السلطة ادلختصة  ،أو مضمونو وزلتوايتو ،فمؤداه النظر إىل جوىر العمل ذاتو

ذت يف إصداره ،إبصداره وبذلك يعترب من قبيل األعمال التشريعية تلك  ،أو اإلجراءات اليت ازبِخ

أما فيما عدا ذلك من  ،أاي كانت السلطة اليت أصدرهتا ،األعمال اليت تتضمن قواعد عامة رلردة

 .(1)أعماال إدارية أو حىت الربدلان تعترب ،األعمال اليت تصدرىا اإلدارة

                                                 

م، 1972د.عمــر دمحم الســوي، القــرار ادلطلــوب إلغائــو يف القــانون اإلداري الليــيب، حبــث مقــدم يف رللــة دراســات قانونيــة، يونيــو  -1
 .245، ص2ج/
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 اثنيا: ادلعيار الشكلي 

يركز على صفِة وشكِل اذليئِة اليت تدير النشاطبصرف النظر  ،أو عضوي ،ىو معيار شكلي

فإذا كانت ىذه اذليئة من األشخاص االعتبارية العامة فإننا نكون إزاء مرفق  ،عن جوىر النشاط ذاتو

 .(1)أما إذا كانت من األشخاص االعتبارية اخلاصة فإننا النكون أمام مرفق عام ،عام

واإلجراءات اليت ،فمؤداه أن ينظر يف ربديد طبيعة العمل اإلداري إىل السلطة اليت أصدرتو

فإذا كان العمل صادراعن السلطة  ،أو مضمونو ،دون النظر إىل موضوع القرار ذاتو ،اتبعت يف إصداره

وكذلك احلال  ،وإذا كان صادراعن السلطة القضائية عد عمال قضائيا ،ة يعد عمال تشريعياالتشريعي

 .(2)ابلنسبة إىل العمل الذي يصدر عن السلطة اإلدارية

دون أن أيخذ يف االعتبار  ،فهذا ادلعيار يقف إذنعند صفِة وشكل اجلهة القائمة ابلعمل

 طبيعة العمل ذاتو وجوىره.

حيث كانت األنشطة اليت ،ادلعيارين كاان متطابقُت يف زمن الدولة احلارسةإال أن ىذين 

إال أهنما انفصما على أثر  ،تستهدف ربقيق ادلصلحة العامة مقصورة على األشخاص االعتبارية العامة

 وظهور ما يسمى ابلدولة اخلادمة. ،تطور وظيفة اإلدارة واتساعها

                                                 

 .368د. دمحم عبدهللا احلراري، القانون اإلداري، مرجع سابق ذكره، ص -1
 .247،246د. عمر دمحم السوي، القرار ادلطلوب إلغائو يف القانون اإلداري اللييب، مرجع سابق ذكره، ص:  -2
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 ،وإشباع ادلصلحة العامة ،سياسات الدولةإذن أصبحت النشاطات اليت تستهدف تنفيذ 

وإمنا أيضا من قبل أشخاص اعتبارية أخرى مل حيدد  ،تدار ليس فقط من األشخاص االعتبارية العامة

 .(1)ادلشرّع طبيعة شخصيتهااالعتبارية

وإن كانت ال تعد من  ،الشركات العامة -األشخاص االعتبارية اخلاصة السالفة الذكر–وىي 

بسبب ،ادلرافق العامة وفقا للمعيار الشكلي؛ ألهنا ال تتمتع ابلشخصية االعتبارية العامة صراحة

حيث زبضع ىذه الشركات وادلنشآت العامة ألحكام  ،إخضاعها لنظام قانوين يشبو الشركات اخلاصة

ابإلضافة إىل  ،مل يرد بو نص قانوينالقانون التجاري ابعتباره القانون العام الذي ينطبق عليها فيما 

 .(2)تشابو نصوص وأحكام اللوائح ادلالية واإلدارية للشركات وادلنشآت العامة أبحكام القانون التجاري

                                                 

 .368د.دمحم عبدهللا احلراري، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص:  -1
 .304م، ص: 2004اإلبداع الثقايف، أ. دمحم عبدالقادر بوليفة، النظام القانوين للمرافق العامة يف ليبيا، منشورات رللس تنمية  -2
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ال -وفقا ذلذا ادلعيار- ،وال شك أن سبسك القضاء اللييب ابدلعيار الشكلي للمرافق العامة

أما األشخاص االعتبارية اليت مل حيدد  ،عتبارية العامةينطبق إال على األشخاص اليت سبتع ابلشخصية اال

ادلشرع طبيعة شخصيتها االعتبارية كالشركات وادلنشآت العامة فال تعد طبقا ذلذا االذباه من ادلرافق 

 وإمنا من أشخاص القانون اخلاص. ،العامة

ــو  ،ق51 /25وىذا ما أستقر عليو قضاء احملكمــة العليا يف الطعن اإلداري رقم:  جبــلستـ

حيث أن شركة ادلياه والصرف الصحي شركة عامة ومسامهة من أشخاص القانون  ،م/28/052006

وأن ما آل إليها من اجلهات العامة السابقة من أموال إمنا  ،وليست من أشخاص القانون العام ،اخلاص

وترتيبا على ذلك ال  ،التزاماتوما عليها من ،واحللول زللها فيما ذلا من حقوق ،تتعلق بنشاط الشركة

 .(1)خيتص القضاء اإلداري بنظر ادلنازعات اليت تقوم بينها وبُت العاملُت هبا..."

 الفرع الثاين

 القضاء ادلختص بنظر ادلنازعات الناشئة  عن قرارات الرتقية

يتضح شلا سبق دراستهفي نظام الًتقية أن ادلشرّع وضع آليةمعينة يف ترقية مستخدمي 

وذلك أبن يكون إصدار قرار الًتقية من  ،كات العامة من الدرجة احلادية عشرحىت الثالثة عشرالشر 

 اجلهات اإلدارية العليا التابعة ذلا ىذه الشركات العامة.

                                                 

 .51، ص:41، السنة:2م، رللة احملكمة العليا، العدد:18/05/2006ق، جلسة: 25/51طعن إداري رقم:  -1
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ومن الواضح أن القضاء اللييب أيخذ ابدلعيار الشكلي يف ربديد االختصاص القضائي حلل 

وذلك من خالل ُمصدر القرار إذا كانت  ،لعامة ومستخدميهاىذه ادلنازعات اليت تقوم بُت الشركات ا

خيتص القضاء اإلداري  ،فإن مستخدميها موظفون عامون ،اجلهة ُمصدرة القرار شخصية اعتبارية عامة

أما إذا كانت اجلهة ُمصدرة القرار شخصية اعتبارية خاصةفإن القرار ال يعترب  ،ابلنظر يف منازعاهتم

 وخيتص القضاء العادي ابلنظر يف منازعاهتم. ،ا يعتربون عماالوادلستخدمُت هب ،إداراي

وادلنازعات اليت  ،وبذلك يتضح أن قرارات الًتقية الصادرةبشأن مستخدمي الشركات العامة

 تطرأ عليها من اختصاص القضاء العادي صاحب الوالية الكاملة. 

على الرغم من  ،القضاء العاديإال أن ىناك بعض ادلنازعات يف قرارات الًتقية زبرج من والية 

ىذا ما جاء يف حكم احملكمة العليا طعن مدين رقم: ،أهنا صادرة بشأن مستخدمُت الشركات العامة

حيث نص على أنو:"وإن كان القضاء العادي ىو صاحب الوالية العامة يف الفصل يف ،ق69/52

قضاء جيوز اخلروج عن ىذا من قانون نظام ال ،(1)14مجيع ادلنازعات إال أنو وفق نص ادلادة: 

ج( من القانون  ،فقرة: )ب ،ودلا كانت ادلادة:الثامنة،االختصاص إذا أصدر ادلّشرع نصاخاصا بذلك

بشأن ادلرتبات للعاملُت الوطنُت... قد نصت على أن زبتص ابلتعيُت  ،م1981لسنة:  ،15رقم: 

لشركات وادلنشآت اليت تسرى يف شأهنا وحىت الثالثة عشرة يف ا ،والًتقية يف الدرجات من احلادية عشرة

                                                 

م، 1976، لســنة: 51م، ادلعــدل للقــانون: رقــم: 2006، لســنة: 6"، مــن القــانون رقــم: 20"، عــدلت ابدلــادة: "14ادلــادة: " -1
م ادلدنيـة زبــتص ابلفصـل يف مجيـع ادلنازعــات، وأن اختصـاص القضـاء اإلداري زلــدد علـى سـبيل احلصــر "احملـاك والـيت نصـت علــى أن:

 بنص القانون".
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أو اللجنة الشعبية للبلدية اليت تتبعها الشركات  ،أحكام القانون ادلشار إليو اللجنة الشعبية العامة النوعية

 أو ادلنشآت اليت تشرف عليها....

ومؤدىذلك أن كائنا ما كان وجو الرأي يف الطبيعة القانونية للرابطة اليت تنظم العالقة بُت 

وىو شركة ذبارية عامة سبلك الدولة -دلصرف ومستخدميو يف ىذا الشأن فإن مصرف اجلمهورية ا

وىم من شاغلي الدرجة احلادية عشرة وما –ال ديلك إصدار قرار بًتقية ادلطعون ضدىم  -رأمساذلا

قية وال مناص من صدور قرار إداري هبا من اجلهة ادلخولة قانوان بذلك مىت توافرت شروط الًت  -فوقها

وأن الطعن يف ىذا القرار يكون من اختصاص القضاء  ،على ضوء أحكام ادلادة ادلشار إليها

 .(1)اإلداري..."

وابلتايل يتضح أن ادلشرع ىو من أخرج منازعات مستخدمي الشركات العامة يف قرارات 

وترك تلك القرارات  ،الًتقية من الدرجة احلادية عشر إىل الثالثة عشر من اختصاص القضاء العادي

 للجهات اإلدارية العليا إبصدار قرارلًتقيتهم.

وىذه القرارات تعترب قرارات إدارية خيتص القضاء اإلداري دبنازعاهتاكما جاء يف قانون القضاء 

يف الفقرة الثانية اليت نصت على: "الطلبات اليت يقدمها ذوو  ،م1971لسنة:  ،88اإلداري رقم: 

                                                 

 .92، ص: 2، 1، العددان: 43م،رللة احملكمة العليا، السنة: 10/06/2007ق، جلسة:  69/52طعن مدين رقم:  -1
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أو ابلًتقية أو دبنح ،قرارات اإلدارية النهائية الصادرة ابلتعيُت يف الوظائف العامةالشأن ابلطعن يف ال

 .(1)العالوات"

شلا سبق يرى الباحث أن ىناك سبييزا بُت ادلراكز القانونية ادلتماثلة دلستخدمي الشركات 

 وحرايهتم يف وىو ما يستهدف حقوق ادلواطنُت ،العامةيؤول إىل اإلخالل دببدأ ادلساواة أمام القانون

وىذا ما أكدتو احملكمة العليا من خالل  ،أو تقيد شلارستهم ،مواجهة صور التمييز اليت تنال منهم

تعريفاهتا "إن اإلخالل دببدأ ادلساواة أمام القانون يعترب إخالل جسيما دببدأ ادلشروعية اليت تقوم عليو 

 .(2)دولة القانون"

وىذا التمييز ،حيتُت من ادلستخدمُت من نفس الشركةوعليو إذن يتضح أن ادلشرع ميز بُت شر 

وىوما سيكون زلاللدراسةيف ادلبحث التايل. ،أخل دببدأ ادلساواة يف ادلراكز القانونية ادلتماثلة

                                                 
: ص ،8/ج م،8744ديس  و ت  ،ال ةه  ظ والوو    ن والل  وا و والق  تاذات اات ال با  ظ فةلو ي   ظ يانوالق   -1

887. 
 .7: ص ،7: ال دد ،7: لسنظا ،هجلظ الوحكوظ ال لية م،88/87/8748: جلسظ ،8/87: ط ن دستوذي ذان -2
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 ادلبحث الثاين: اإلخالل مببدأ ادلساواة يف ترقية مستخدمي الشركات العامة

 وفيه مطلبان:

 ادلساواة.ادلطلب األول: مضمون مبدأ 

 وفيه فرعان:

 الفرع األول: صور مبدأ ادلساواة.

 الفرع الثاين: الضماانت الدستورية دلبدأ ادلساواة.

 ادلطلب الثاين: دور القضاء يف محاية مبدأ ادلساواة.

 وفيه فرعان: 

 الفرع األول: تطبيقات مبدأ ادلساواة يف القضاء الدستوري.

 يف القضاء اإلداري. الفرع الثاين: تطبيقات مبدأ ادلساواة

 



  عاشرالعدد ال -ة جملة البحوث األكادميي
 االختصاص القضائي يف ادلنازعات ادلتعلقة 

 

 

77 

 

 ادلبحث الثاين

 اإلخالل دببدأ ادلساواة

وتتحقق  ،ويقصد هبذه ادلساواة عدم التمييز بُت أبناء الوطن الواحد عند تطبيق القانون عليهم

وسيتناول الباحث يف ادلطلبُت التاليُت دراسة  ،(1)ادلساواة أمام القانون أبن تكون قواعده عامة رلردة

 وتطبيقاتو أمام القضاء. ،مبدأ ادلساواة من حيث ادلضمون

 ادلطلب األول

 مضمون مبدأ ادلساواة

والضماانت الدستورية اليت  ،يتضح مضمون مبدأ ادلساواة من خالل عرض صور ادلساواة

 فرعُت التاليُت:وىذا ما سيتعرض لو الباحث يف ال ،ربمي مبدأ ادلساواة

 الفرع األول

 (2)صور ادلساواة أمام القانون

وادلساواة يف التكاليف واألعباء  ،وتعد صور ادلساواة أمام القانون يف احلقوقواحلراياتلعامة

 العامة.

                                                 

 .32م، ص: 2001د. شحاتو أبو زيد شحاتو، مبدأ ادلساواة يف الدساتَت العربية، بَتوت، بدون دار نشر،  -1
وما بعدىا، و أ. صـا  أمحـد  33شحاتو، مبدأ ادلساواة يف الدساتَت العربية، مرجع سابق ذكره، ص:  ينظر: د. شحاتو أبو زيد -2

ومـا  235، ص: 6الفرجاين، مبدأ ادلساواة أمام القانون وتطبيقاتو يف القانون اللييب، ورقة مقدمة جمللـة العلـوم القانونيـة والشـرعية، ط:
  بعدىا.
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 أوال: ادلساواة يف احلقوق واحلرايت

ام القانون اليت إذ تشمل ادلساواة أم ،تتنوع احلقوق اليت جيب أن يتساوى فيها مجيع األفراد

وادلساواة أمام  ،واالنتفاع خبدمات ادلرافق العامة ،مث ادلساواة يف تويل الوظائف العامة ،تعد نقطة البداية

 القضاء.

 ادلساواة يف تقلد الوظائف العامة: -1

أو  ،إن ادلساواة بُت مجيع ادلواطنُت يف توىل الوظائف العامة يعنيأال يتسبب اختالف األصل

 أو أي سبب آخر من استبعاد أحد من تقلد وظيفة عامة مىت ،أو الرأي ،أو اللغة ،اجلنس

 توافرت فيو شروط االلتحاق ابلوظيفة.

أي إحلاق كل مواطن  ،وادلفهوم القانوين للمساواة أمام الوظائف العامة ال يعٍت ادلساواة الفعلية

وتقرر أن من استوىف الشروط  ،ا الوظيفةوإمنا يعٍت ذلك يف حالة توافر الشروط اليت تتطلبه ،يف وظيفة

وقد ُسجل  ،واحلقيقة أن ىذه ادلساواة ىي مبدأ دستوري عام ظهر يف الدساتَت ،يتوىل الوظيفة العامة

حيث نصت على أنو "لكل شخص  ،(21ىذا ادلبدأ يف اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان يف ادلادة: )

 ببلده دون سبييز بُت األشخاص".حق ادلساواة يف الَقبول يف الوظيفة العامة 

م يف مادتو الثامنة على" تضمن الدولة 2011وقد نص اإلعالن الدستوري اللييب لسنة 

 (1)تكافؤ الفرص، وتعمل على توفَت ادلستوى ادلعيشي الالئق وحق العمل ..... " 

                                                 

 م .09/02/2012األوىل، العدد األول بتاريخ: اجلريدة الرمسية، السنة  -1
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 ادلساواة أمام ادلرافق العامة: -1

 ،وعدم التمييز بينهم عند أدائها خلدماهتا ،ابدلرافق العامةأي ادلساواة بُت األفراد يف االنتفاع 

 أو ادلقابل الذي يدفع ذلا. ،سواء من حيث اخلدمة ادلقدمة فيها

وتتحقق ىذه ادلساواة عند توافر الشروط واإلجراءات اليت تتطلبها القوانُت واللوائح اخلاصة 

 ابدلرافق العامة.

 ادلساواة أمام القضاء: -3

حبيث ال خيتلف  ،أي أن يقاضى اجلميع أمام زلاكم واحدة ،ادلبدأ وحدة القضاءيتطلب ىذا 

 أو الطبقات االجتماعية. ،ابختالف األشخاص

منها توحيد جهات ،وربقيق ادلساواة أمام القضاء يستلزم األخذ يف االعتبار عدة معايَت معينة

 لقضاة.وا ،والقضاء ،واإلجرائية ،وتوحيد التشريعات ادلوضوعية ،القضاء

وىناك  ،وحدث إخالل هبذا ادلبدأ ،ولقد تعرض ىذا ادلبدأ لعدة انتهاكات يف أحيان كثَتة

منها على سبيل ادلثال ال احلصر: ادلصادرة بواسطة نظرية أعمال ،عدة طرق دلصادرة حق التقاضي

 السيادة.
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 (1)اثنيا: ادلساواة يف التكاليف واألعباء العامة

بل يتعُت أن ديتد ليشمل التكاليف  ،يف رلال احلقوق العامة فقطال ينطبق مبدأ ادلساواة 

العامة كذلك؛ ألنو بدون ادلساواة أمام األعباء والتكاليف العامة تتحول ادلساواة يف احلقوق إىل مساواة 

بل ويقا،نظرية حبثو ، ويتمتع األفراد دبيزة االنتفاع دبجموعة من احلقوق واحلرايت العامة قررىا ذلم القانون

ومن مظاىرىا ادلساواة يف ربمل األعباء ،ذلك واجبهم يف االلتزام دبجموعة من التكاليف واألعباء العامة

وخيتلف النظام الضرييب من دولة  ،الضريبية حيث تعد الضرائب ادلصدر الرئيسي لإليرادات العامة للدولة

اة والعدالة من ادلبادئ األساسية ويعد مبدأ ادلساو  ،ابختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية ،ألخرى

أي أن يسهم موظفو الدولة يف النفقات العامة حبسب مقدرهتم  ،اليت يقوم عليها النظام الضرييب

 وتتضمن قاعدة العدالة أو ادلساواة مبدأين مها:)العمومية ، العدالة (،النسبية

 الفرع الثاين  

 الضماانت الدستورية دلبدأ ادلساواة

ويستند إليو يف ،حيتل مكانة ابرزة ضمن قائمة الضماانت ادلقررة للحرايت العامةمبدأ ادلساواة 

 وذلذا نصت عليو أغلب الدساتَت. ،مجيع احلقوق واحلرايت ابعتباره مبدأ دستوراي أساسيا

                                                 

وما بعدىا، و أ. صا  أمحد  32شحاتو أبو زيد شحاتو، مبدأ ادلساواة يف الدساتَت العربية، مرجع سابق ذكره، ص:  -ينظر: د -1
مرجــع ســابق ذكــره، ص: الفرجــاين، مبــدأ ادلســاواة أمــام القــانون وتطبيقاتــو يف القــانون الليــيب، مرجــع ســابق ذكــره، العــدد: الســادس، 

237-238. 
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وىم  ،(:"الليبيون لدى القانون سواء11يف مادتو:) ،م1951جاء يف الدستور سنة: 

 ويف تكافأ الفرص ...".،متساوون يف التمتع ابحلقوق ادلدنية والسياسية

ومجيع األشخاص متساوون أمام ،حيث قال: "احلرية الشخصية مكفولة ،(12ويف مادتو: )

 القانون".

حيث نصت ،وأيضا تواترت عليو الواثئق واإلعالانت الدستورية اليت كان معموال هبا سابقا

وادلادة واحد من قانون تعزيز احلرية حيث قالت:  ،اطنوصلميعا سواء أمام القانون"(: "ادلو 5ادلادة: )

وأيضا جاء يف  ،ال جيوز ادلساس حبقوقهم" ،أحرار متساوون يف احلقوق ،"ادلواطنون يف ليبيا ذكورا وإانث

ون ومتساو  ،(: "الليبيون سواء أمام القانون6يف مادتو: ) ،م03/08/2011اإلعالن الدستوري يف: 

 (1)ويف تكافؤ الفرص...". ،يف التمتع ابحلقوق ادلدنية والسياسية

على أساس أن سيادة القانون ال تعلو  ،وذلذا يعترب مبدأ ادلساواة أحد دعائم الدولة القانونية

بل ىو األساس لغَته من  ،واحلق يف ادلساواة يعد من احلقوق اجلوىرية ،مامل يطبق على قدم ادلساواة

 احلقوق.

 ادلطلب الثاين

 دور القضاء يف محاية حق ادلساواة أمام القانون

                                                 

 م .09/02/2012اجلريدة الرمسية، السنة األوىل، العدد األول بتاريخ:  -1
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وأكثرىا فاعلية حلماية حقوق  ،يعد القضاء دون أدىن شك ويف غالبية الدول أوىل الضماانت

واحلصن ادلنيع حلماية ىذه احلقوق واحلرايت  ،وحرايتو األساسية؛ نظرا ألنو صمام األمان ،اإلنسان

 يف الفرعُت التاليُت تطبيقات مبدأ ادلساواة يف القضاء. وسيتناول الباحث  ،العامة

 الفرع األول

 تطبيقات مبدأ ادلساواة فيالقضاء الدستوري

وحرايهتم  ،درج فقهاء القانون على القول أبن القضاء ىو احلارس الطبيعي حلقوق اإلنسان

وحراي األفراد يف مواجهة  فهو الضمانة الوحيدة حلقوق ،وىذا حق يف ضوء أمهية القضاء ذاتو ،األساسية

فهو الكفيل برد عدواهنما على حرايت  ،االضلراف الذي يشوب عمل السلطتُت التشريعية والتنفيذية

بسبب وجود ما يراقب عمل السلطات  ،ووضع حدذلا يضمن لألفراد احلياة يف طمأنينة ،األفراد

 .(1)العامة

حيث قال: "أن مبدأ  ،ميز بُت األفرادوىذا ما أكد عليو القضاء الدستوري اللييب فيعدم الت

أو  ،ادلساواة أمام القانون يستهدف حقوق ادلواطنُت وحرايهتم يف مواجهة صور التمييز اليت تنال منها

وكانت الفقرة األوىل من ادلادة السادسة ادلشار إليها قد خلقت سبييزا حرم شرحية معينة  ،تفيد شلارستها

 .(2)فهو سلالف للمبادئ الدستورية الراسخة..." ،ابلرغم من تساوي مراكزىم ،من الركاب من التعويض

                                                 

 .137م، ص: 2005أ. صربي دمحم احملامي، دور احملكمة الدستورية العليا يف محاية حقوق اإلنسان، الوادي للطباعة،  -1
 .26، ص: 4، العدد: 41احملكمة العليا، السنة: م، رللة 12/11/2008ق، جلسة:  2/52طعن دستوري  -2
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ولقد أرست احملكمة العليا مفهوما دستوراي دلبدأ ادلساواة عندما عرّفتو يف بواكَت أحكامها 

بقوذلا: "أن ادلساواة اليت أرادىا الدستور ليست ىي التفرقة بُت أفراد  ،م1972 /10/06جبلسة: 

بل ىي عدم التفرقة بُت األفراد مجيعا إذا ما سباثلت حقوقهم ادلعتد عليها وتلك اليت ،حدةالطائفة الوا

 .(1)خيتص هبا القضاء"

ولقد أكدت احملكمة العليا حديثا مفهوما دستوراي دلبدأ ادلساواة يف تويل الوظائف وتكافؤ 

 ،أبنو:"الليبيون سواء أمام القانونالفرص بقوذلا: )إن نص ادلادة السادسة من اإلعالن الدستوري يقضي 

 ،ويف ما عليهم من الواجبات ،ويف تكافؤ الفرص ،والسياسية ،ومتساوون يف التمتع ابحلقوق ادلدنية

أو  ،أو اجلنس ،أو الثروة ،أو اللغة ،أو ادلذىب ،ال سبييز بينهم بسبب الدين ،وادلسؤوليات العامة

 ،أو األسري" ،أو اجلهوي ،أو االنتماء القبلي ،أو الوضع االجتماعي ،أو اآلراء السياسية ،النسب

وتعمل على توفَت ادلستوى ادلعيشي  ،وتنص ادلادة الثامنة منو على أنو:"تضمن الدولة تكافؤ الفرص

ومقتضى ذلك:  ،والضمان االجتماعي لكل مواطن" ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،وحق العمل ،الالئق

أو  ،ُت احلق يف تويل الوظائف العامة على حد سواء دون سبييز إال دبوجب التخصصأن لكل ادلواطن

فال جيوز حرمان أي منهم من تقلد منصب عام مىت توافرت فيو شروط توليو؛ دلا  ،أو اخلربة ،الكفاءة

                                                 

 .9، ص: 4، العدد: 8م، رللة احملكمة العليا، السنة: 10/06/1972ق، جلسة:  1/19طعن دستوري  -3
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حلق ودلبدأ تكافؤ الفرص وا ،ينطوي عليو ذلك احلرمان من خرق دلبدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت يف احلقوق

 .(1)يف العمل(

 ،وىذا ما يؤكد معارضة القضاء على مجيع صور التمييز اليت تنال من احلقوق واحلرايت العامة

وهبذا تكون احملكمة العليا من خالل تعريفاهتا: أن تبُت مالمح مبدأ ادلساواة كما ،وتقيد شلارستها

ل دببدأ ادلساواة أمام القانون يعترب حددت األثر ادلًتتب على اإلخالل هبذا ادلبدأ بقوذلا: "أن اإلخال

 .(2)إخالال جسيما دببدأ ادلشروعية اليت تقوم عليو دولة القانون"

 الفرع الثاين

 تطبيقات مبدأ ادلساواة أمام القضاء اإلداري

فمبدأ ادلساواة دون  ،انتهج القضاء اإلداري اللييب ذات النهج الذي سلكو القضاء الدستوري

نظرا دلا يتمتع بو  ،أدىن شك أوىل الضماانت وأكثرىا فاعلية حلماية حقوق اإلنسان وحرايتو األساسية

إضافة إىل ادلبادئ األساسية اليت يرتكز عليها النشاط القضائي  ،من خربة وزبصص وحياد وموضوعية

 اء.وحقوق الدفاع وادلساواة أمام القض ،ابالستقالل والعالنية

ولقد اعًتف القضاء اإلداري حبقو يف إلزام جهات اإلدارة ابحًتام بعض ادلبادئ والقواعد 

وحرايتو األساسية حىت ولو مل يلزمها ادلشرع صراحة بذلك.حيث سبكنت  ،ادلتعلقة حبقوق اإلنسان

                                                 
 -دلنـــاىجم، نقـــال عـــن: د. مجعـــة دمحم الزريقـــي، احملكمـــة العليـــا الليبيـــة اترخيـــا وواقعـــا، طبـــع يف شـــركة ا25/11/2015ق، جلســـة:  16/59طعـــن دســـتوري  -1
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ومن بينها  ،اناحملكمة العليا طيلة السنوات ادلاضية من إرساء العديد من ادلبادئ ادلتعلقة حبقوق اإلنس

 .(1)،وقد أكدت عليو وعلى ضرورة االلتزام بو ،ويعد مبدأ ىاما وجوىراي ،مبدأ ادلساواة

وىذا يؤكد ضرورة معاملة ادلستخدمُت الذين يتساوون يف ادلراكز القانونية والعدالة االجتماعية 

و مكتسباهتم يف العالوات ال سيما فيما خيص ادلساواة واالنتفاع ابحلقوق الوظيفية أ ،على قدم ادلساواة

وعلى ادلسؤولُت إنصاف ادلستخدمُت بكل شفافية ومصداقية.حيث يتعرض القاضي اإلداري  ،والًتقية

إذا رأى أن ىناك تفرقة بُت ادلراكز القانونية ادلتماثلة فإنو ينتهي إىل أن القرار اإلداري معيب يف زللو؛ 

عامة اليت يصفها القاضي اإلداري بوصفو مبدأ اثبتا ألن مبدأ ادلساواة وتكافؤ الفرص من ادلبادئ ال

واخلروج عليو يعد إخالال دببدأ ادلساواة.وىذا ما استقر عليو قضاء احملكمة العليا يف طعن إداري رقم: 

حيث قالت: "لذلك وضعت ضوابط وقواعد عامة ورلردة  ،م13/01/1991جبلسة:  ،ق 54/36

 (2)دأ ادلساواة يف تكافؤ الفرص يف التعليم"لقبول الطلبة للدراسة فيها على أساس مب

وكذلك أكدت احملكمة العليا يف حكم حديث ذلا على مبدأ ادلساواة أمام القانون يف الطعن 

بقوذلا: "إنو يتعُت على جهة اإلدارة عدم التفرقة  ،م16/05/2010جبلسة:  ،ق 271/55اإلداري 

 (3...")من ىم يف مراكز قانونية متماثلة وخروجها على ذلك فيو إخالل دببدأ ادلساواة وقواعد العدالة

                                                 

 .240أ. صا  أمحد الفرجاين، مبدأ ادلساواة أمام القانون، مرجع سابق ذكره، ص:  -1
 .39، ص: 4، 3، العدد: 26م، السنة: 13/01/1991ق، رللة احملكمة العليا، جلسة:  54/36طعن إداري رقم:  -1
م، غـــَت منشـــور، نقـــال عـــن: فـــائزة اســـتيتة، دور القضـــاء يف محايـــة 16/05/2010ق، جلســـة:  271/55طعـــن إداري رقـــم:  -2

 م.2015احلقوق واحلرايت العامة، رسالة ماجستَت، ابألكادديية الليبية/ مصراتة، لسنة: 
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وابلتايل فان تقرير ادلشرع اللييب يف ربديد نظام الًتقية على معيار الدرجات العليا ) احلادية 

ذلا الشركة يعد مغايرا دلا دىب اليو  التابعةدارىا من جهة ادارية عليا عشر فما فوق ( واشًتاط اص

لمبدأ ادلساواة بُت ادلستخدمُت ادلتساوون يف مراكزىم الوظيفية النصافهم ،حيث ييب يف اقرارىلالقضاء ال

ق ادلكفولة ان ىذه االلية اليت اتبعها ادلشرع اللييب من وجهة نظران أبهنا زبل دببدأ ادلساواة وىو من احلقو 

من الالئحة 102دستوراي شلا يعرض النصوص احملددة لضوابط الًتقية للمستخدمُت ) ادلادة رقم  

التنفيذية لقانون عالقات العمل ، ولوائح الشركات العامة ( للطعن عليو بعدم الدستورية عن طريق 

 ستورية .الرقابة الدستورية ، وذلك كما اشران أبهنا زبل دببدأ ىام من ادلبادي الد
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي بفضلو تتم الصاحلات، ودبّنو وكرمو تتكامل الطاعات، وبتوفيقو وعنايتو تتحقق 

ادلقاصد والغاايت، والصالة والسالم على سيدان دمحم أشرف ادلخلوقات، وعلى آلو وصحابتو السابقُت 

 والسماوات.ابخلَتات، وعلى من اقتفى أثرىم وتبعهم إبحسان ما دامت األرض 

أما بعد؛ ففي ختام ىذه الدراسة ديكن الوقوف على أىم النتائج اليت ظهرت للباحث، وإبراز 

 ما ديكن استشرافو من التوصيات العلمية اليت يضيئ هبا الباحث درب من خيلفو يف ىذا اجملال.

 أوال: النتائج

 لبحث فيما يلي:وديكن تلخيص أىم النقاط والنتائج اليت توصلت إليها من خالل ىذا ا

مع  ،وإمنا ىي نتيجة لتفانيو يف عملو ،الًتقية ليست حقا مكتسبا للمستخدم بشكل تلقائي -1

 ضرورة توفر شروطها.

وعدم  ،الًتقية وإن كانت سلطة تقديرية لإلدارة إال أهنا مشروطة بعدم إساءة استخدامها -2

 اإلضرار ابدلستخدمُت.

 ، ادلستخدمُت يف الدرجات الدنيا والدرجات العليالوائح الًتقية يف الشركات العامة ميزت بُت -3

 شلا أحدث سبييزا بُت ادلستخدمُت من نفس الشركة.

 بُت الًتقيات معينةيف آللية  12/2010يف قانون عالقات العمل  اللييب ادلشرع كذلك اتبع -4

 إبصدارقرارمن الثالثةعشر احلاديةعشرحىت العليامن الدرجات العامةيف الشركات مستخدمي
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 ،الًتقية نظام يف ادلستخدمُت بُت سبييزا أحدث الشركات ذلا التابعة العليا اإلدارية اذليئات

 . بينهم أادلساواة دببد إخالل إىل شلاأدى

 القضاء اإلداري حيكم ىذه ادلنازعات بعدم االختصاص آخذا ابدلعيار الشكلي -5

القضاء ادلختص يف النظر يف ادلنازعات الناشئة عن قرارات الًتقية لذوي الدرجات العليا ىي  -6

 دوائر القضاء االداري 

 اثنيا: التوصيات

 ظهرت للباحث بعض التوصيات ديكن إمجاذلا فيما يلي:

ت أوجو عناية ادلشرع اللييب إىل االخذدببدأ ادلساواة أمام القانون يف نظام الًتقيات للشركا -1

خاصة وأنو من ادلبادئ الدستورية اليت ربافظ على الروابط االجتماعية بُت  ،العامة

 ادلستخدمُت إلنصافهم وربقيق العدالة .

حىت ال يؤدي ذلك إىل  ،على ادلشرع اللييب أن يتبع نظام قانوين موحد للشركات العامة -2

التمييز بُت مستخدمي الشركات العامة. وذلك ابلنص على احلقوق العمالية يف الدستور 

 القادم وكفالتو قانوان عن طريق اصدار قانون خاص ابلعمل بشكل منفصل ومستقل.

 ألفت عناية قضائنا ادلوقر دبواكبة التغَتات وموائمتو للواقع لتطوير منظومتو القضائية. -3

وإزالة كل ما خيل دببدأ ادلساواة بُت  ،اجعة القوانُت واللوائح السابقة للشركات العامةمر  -4

من الالئحة التنفيذية للقانون رقم:  -102ادلستخدمُت ،وجيب النظر يف صياغة ادلادة: 



  عاشرالعدد ال -ة جملة البحوث األكادميي
 االختصاص القضائي يف ادلنازعات ادلتعلقة 

 

 

884 

 

واليت اتبع فيها ادلشرع نفس آلية نظام الًتقية  ،اخلاص بعالقات العمل ،م2010لسنة: 12

وما سببتو ىذه ادلادة من إخالل دببدأ ادلساواة بُت  ،15/1985م: يف القانون رق

 مستخدمي  الشركات العامة. او ادلطالبة ابلطعن فيها لعدم الدستورية .

 

ويف اخلتام فإين أنوه على أن ىذا ما جادت بو قرحييت الفاترة، وقدريت القاصرة، فما كان فيو 

 من صواب فمن هللا وحده، فلو احلمد والشكر كلو. من خطأ فمن نفـسي ومن الشيطان، وما كان فيو

الباحث 
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 فهرس ادلصادر وادلراجع

 أوال: الكتب واجملالت

 -طبع يف شركة ادلناىج ،احملكمة العليا الليبية اترخيا وواقعا ،د. مجعة دمحم الزريقي .1

 م.2017 ،طرابلس

دار الكتب الوطنية  ،يف مبادي القانون اإلداري اللييبجيز  الو  ،د. خليفة علي اجلرباين .2

 م.2015 ،بنغازي

 ،نشر دار بدون ،بَتوت ،العربية الدساتَت يف مبدأادلساواة ،شحاتو أبوزيد شحاتو. د .3

 .م2001

ورقة  ،مبدأ ادلساواة أمام القانون وتطبيقاتو يف القانون اللييب ،أ.صا  أمحد الفرجاين .4

 . 6العدد: ،مقدمة جمللة العلوم القانونية والشرعية

الوادي  ،دور احملكمة الدستورية العليا يف محاية حقوق اإلنسان ،صربي دمحم احملاميأ. .5

 .م2005 ،للطباعة

 يف مقدم حبث ،اللييب اإلداري القانون يف إلغائو ادلطلوب القرار ،السيوي دمحم عمر. د .6

 . اجلزءالثاين ،م1972 يونيو ،قانونية دراسات رللة

 ،بنغازي ،والتوزيع للنشر الفضيل دار ،اإلداري القضاء يف الوجي ،عمردمحمالسيوي. د .7

2013. 
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رسالة ماجستَت  ،دور القضاء يف محاية احلقوق واحلرايت العامة ،فائزة استيتةأ.  .8

 م.2015لسنة:  ،ابألكادديية الليبية/ مصراتة

منشورات رللس تنمية  ،النظام القانوين للمرافق العامة يف ليبيا ،دمحم عبدالقادر بوليفة .9

 م.2004 بنغازي،  ،داع الثقايفباإل

 و وظائفها و اإلدارةالشعبية تنظيم اللييب اإلداري القانون أصول ،احلراري عبدهللا دمحم. د .10

 ،الزاوية -اجلامعة ادلكتبة منشورات ،6: ط لوظائفها الشعبية اإلدارة مباشرة وسائل

 .م2010

 ،منشورااتدلكتبةاجلامعة ،أعماالإلدارةفيالقانوانللييب الرقابةعلى ،احلراري دمحمعبدهللا. د .11

 . م2010 ،الزاوية

دراسة مقارنة  ،النظام القانوين للعاملُت ابلشركات العامة ،مصطفى عبد احلميد دالف .12

 م.2000 بنغازي، ،ية للنشر والتوزيعَت الدار اجلماى ،بُت النظامُت اللييب وادلصري

 اثنيا: األحكام القضائية 

رلموعة أحكام احملكمة العليا  ،30/12/2001جلسة  2/45إداري رقم طعن  .1

 اجلزء الثاين. ،م2001،القضاء اإلداري

 ،رللة احملكمة العليا ،م18/05/2006ة:جلس ،ق 25/51 :ري رقماطعن إد .2

 .41:السنة ،2:العدد
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أ. نقال عن:  ،غَت منشور،م16/05/2010جلسة:  ،ق 271/55طعن إداري رقم:  .3

رسالة ماجستَت ابألكادديية  ،دور القضاء يف محاية احلقوق واحلرايت العامة ،فائزة استيتة

 م.2015لسنة:  ،الليبية/ مصراتة

السنة:  ،م13/01/1991جلسة:  ،رللة احملكمة العليا ،ق 54/36طعن إداري رقم:  .4

 .4 ،3العدد:  ،26

 ،ارلموعة أحكام احملكمة العلي ،م16/01/2005جلسة  ،73/48طعن إداري رقم:  .5

 . 2005 ،القضاء اإلداري

 ،8السنة:  ،رللة احملكمة العليا ،م10/06/1972جلسة:  ،ق 1/19طعن دستوري  .6

 .4العدد: 

 ،8السنة:  ،رللة احملكمة العليا ،م10/06/1972جلسة:  ،ق 1/19طعن دستوري  .7

 .4العدد: 

 .م25/11/2015جلسة:  ،ق 16/59طعن دستوري  .8

السنة:  ،رللة احملكمة العليا ،م12/11/2008جلسة:  ،ق 2/52طعن دستوري  .9

 .4العدد:  ،41

لسنة: ا ،رللة احملكمة العليا ،م10/06/1972جلسة:  ،1/19طعن دستوري رقم:  .10

 .4العدد:  ،8
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السنة:  ،رللة احملكمة العليا،م10/06/2007جلسة:  ،ق 69/52طعن مدين رقم:  .11

 .2 ،1العددان:  ،43

 ،م1977ديسمرب  ،العالقة ابلوظيفة العامة وادلوظف  واللوائح والقرارات ذاتُتانو الق .12

 .1ج/
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 1 ادلقدمة
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4 

 4 ادلطلب األول: نظام يف الرتقية القانون اللييب
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