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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 والية تفسري الدستور يف التشريع اللييب

تهدف هذه الورقة إىل البحث عن والية تفسري الدستور من خالل هيئة الرقابة الدستورية يف       

ليبيا ، وعن وجودها يف التشريعات اليت صدرت فيها عقب استقالهلا عن الدولة اإليطالية سنة 

 والتطبيقاتاملتبعة يف ذلك ،  اآلليةم ، وهل هي رقابة مباشرة أو غري مباشرة ، وعن  1591

أو التفسريات اليت ظهرت من تطبيق والية التفسري ، ولدراسة هذه  القضائية اليت صدرت

  -: اإلشكاليات نقسم البحث إىل الفصول التالية 

 التعريف بوالية تفسري الدستور: الفصل األول 

اخُلَطُة ، : وبالكسر أو هي املصدر ،من ولي الشيء ، وعليه ِوالَيًة َوَوالَيًة  ، :الوالية لغة       

فهي السلطة املمنوحة : أما والية القضاء   (1)وليته إياه : واإلمارة ، والسلطاُن ، وَأوَليتُه األمر 

فهو السعي " أما فيما خيص التفسري  القانوني ،   (2)للمحاكم بالفصل يف املنازعات املرفوعة إليها 

ف العام د، واألعمال التحضريية لله منطوقهمنه ومن  انطالقاوراء ما أراد املشرع قوله يف النص ، 

املعنى وفقا لنية املشرع من أجل حتديد مداه جلهة علة القانون أو سببه ، للقانون ، واستخراج 

 (3" )حبيث يتم تطبيق القاعدة يف مشولية علة وجودها  

عرف النظام القضائي اللييب والية تفسري الدستور  بطريق مباشر عندما نص على ذلك يف      

لكنه م ،  1593الصادر سنة  قانون احملكمة العليا االحتاديةم ، و 1591الدستور الصادر سنة 

، لذلك سوف به التشريع احلالي ، واستبدال  زال بعد إلغاء الدستور وقانون احملكمة العليا

يف القانون السابق والقانون احلالي الذي ينظم احملكمة العليا ، مع  رض البحث عن هذه الوالية يتع

التقيد بالدليل االسرتشادي املرسل من معالي األمني العام الحتاد احملاكم واجملالس الدستورية 

 .على قدر الوسع العربية 
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 الوالية املباشرة : الفرع األول 

تعين الوالية املباشر ة هليئة الرقابة الدستورية  أن ينص املشرع على إعطاء الصالحية هلا يف        

تفسري الدستور ، ويف الغالب تكون هذه اهليئة من حماكم عليا يف البالد ، وقد نص دستور اململكة 

بني طة القضائية والسل  تنظيم م على 6/11/1591الليبية املتحدة الذي أقرته اجلمعية الوطنية يف 

، ولذلك اعتربت أول حمكمة دستورية قبل أن تنشأ يف الواقع   بعض اختصاصات احملكمة العليا

ومن خالل نصوص الدستور وقانون احملكمة العليا ، نستعرض  ( 4)عليا أنشئت يف الوطن العربي 

 .الوالية املباشرة يف تفسري الدستور اليت أعطاها املشرع للمحكمة العليا 

، حيث  191إىل  141م يف الفصل الثامن السلطة القضائية ، املواد من  1591تناول دستور     

ختتص احملكمة العليا دون غريها بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني " على أن  191نصت املادة 

للملك "  على أن 192كما نصت املادة " احلكومة االحتادية ووالية أو أكثر أو بني واليتني أو أكثر 

إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة  إىل احملكمة العليا إلبداء رأيها فيها ، وللمحكمة النظر يف 

تستأنف " على أن  193كما نصت املادة " األمر وإبالغ فتواها للملك مع مراعاة أحكام هذا الدستور 

ادرة من حماكم الواليات مدنية على الوجه املبني يف قانون احتادي أمام احملكمة العليا األحكام الص

 . (9) "كانت أو جنائية إذا تضمنت هذه األحكام الفصل يف نزاع متعلق بهذا الدستور أو تفسريه 

باملرسوم  املعدل م ، 11/11/1593بتاريخ االحتادية وعندما صدر قانون احملكمة العليا     

 -: ا يلي مب يا م ، نص على اختصاص احملكمة العل 3/11/1594الصادر بتاريخ 

 .اخلصومات بني احلكومة االحتادية والواليات ، أو الواليات فيما بينها بالفصل يف  – 1

النظر يف املسائل القانونية اجلوهرية إذا كانت تتعلق بالدستور أو تفسريه إذا كانت مثارة يف   - 2

إحالتها لدائرة القضاء  قضية منظورة أمام دوائر احملكمة العليا أو حماكم الواليات ، حيث جيب

 .الدستوري باحملكمة العليا 
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الطعن يف األحكام الصادرة من حماكم الواليات يف القضايا املدنية أو اجلنائية إذا كانت فاصلة يف  – 3

 (6)نزاع متعلق بالدستور أو تفسريه  

ر ، ويتعلق إن النصوص السابقة واضحة يف منح االختصاص للمحكمة العليا يف تفسري الدستو     

املنازعات بني احلكومة االحتادية وإحدى الواليات ، أو بني الواليات : بعدة حاالت منها األمر  

فيما بينها ، وعندما حييل امللك إىل احملكمة أي مسائل دستورية ، وكذلك النظر يف املسائل 

قضية منظورة أمام  القانونية اجلوهرية إذا كانت تتعلق بالدستور أو تفسريه إذا كانت مثارة يف

ن يف دستورية القانون ، ت ، وهذا االختصاص خيتلف عن الطعدوائر احملكمة أو حماكم الواليا

 .ولكنه يتعلق بتفسري الدستور 

 .الوالية غري املباشرة : الفرع الثاني 

 م  باإلعالن1591بعد إلغاء دستور مل يستمر االختصاص بتفسري الدستور على ما كان عليه        

لسنة  6رقم  وإلغاء قانون احملكمة العليا االحتادية بالقانون ، م1565الدستوري الصادر سنة 

  تفسري الدستور  ها اختصاصوبذلك مل يعد من ،ادة تنظيم احملكمة العليا م بشأن إع 1512

 ةثوركان هذا القانون ضربة قاصمة للقضاء اللييب حدث بعد فوكذلك النظر يف دستورية القوانني ، 

واستبعد من : "  ويف ذلك تقول احملكمة العليا  بشأن اختصاص الدوائر اجملتمعة م ،  1565سنة 

االختصاصات اختصاص احملكمة بالفصل يف املسائل الدستورية ، وقد حدد  قانون احملكمة 

اختصاصاتها وعددها على سبيل احلصر وليس من بينها سلطة الفصل يف الطعون واملسائل الدستورية 

 ( . 7" )ومل يعد هناك نص تعتمد عليه الختصاصاتها بالفصل يف هذه املسائل  ،

لسنة  6م  بتعديل القانون رقم  1554لسنة  17فأصدر القانون رقم سنوات بعد تدخل املشرع       

من القانون  23املادة بتعديل   قامم بشأن إعادة تنظيم احملكمة العليا ، ففي هذا القانون  1512

الفصل يف الطعون اليت يرفعها كل ذي : أوال : فأضاف إليها االختصاص بدوائرها اجملتمعة 
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أية مسألة قانونية جوهرية : مصلحة شخصية مباشرة يف أي تشريع يكون خمالفا للدستور ، ثانيا 

 .( 1) قضية منظورة  أمام أية حمكمة تتعلق بالدستور أو بتفسريه تثار يف

ففي الفقرة األخرية يظهر جليا أن احملكمة العليا ميكن أن تقوم بتفسري الدستور بطريقة غري      

مباشرة إذا متت إثارة أي مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسريه ، ولكن احملكمة ال 

قضية منظورة أمام املسألة يف  تثارتتصدى لتفسري الدستور  يف طعن يقدم إليها رأسا ، وإمنا جيب أن 

 . إليها االختصاص بتفسري الدستور بطريقة غري مباشرة ومن ثم عاد احملاكم

ق ،  93لسنة  3مثال ذلك التفسري الذي أوردته احملكمة العليا يف الطعن الدستوري رقم        

جاء يف ( سالمة البدن حق لكل إنسان ) من قانون تعزيز احلرية  للنص الوارد يف املادة السادسة

إن مقتضى سالمة البدن هو  عدم املساس باجلسم من جانب الغري ، باعتبار أن اجلسم هو " احلكم 

  إطار احلقوق اللصيقة بالشخصية وبالتالي فهو يدخل يفاملادي الذي تتجسد فيه الشخصية ،احليز 

ساس باجلسم ، والذي يكون الشخص ويتمثل يف ويتجسد االعتداء على احلق يف سالمة البدن يف امل

احلقيقة الظاهرة واملتجسدة يف العظام واللحم باعتبارها من األجزاء األصلية ، كما ميتد اجلسم من 

" حيث احلماية إىل األجزاء اليت حتل حمل األجزاء األصلية ، كالعني الزجاجية واألسنان املزروعة 

(5. ) 

 .صاص بتفسري الدستور أهمية االخت: الفصل الثاني 

 .الدولة يف شان تفسري الدستور  تحسم اخلالفات بني سلطا: الفرع األول 

القضاة مستقلون وال سلطان عليهم يف " على أن  149م يف املادة  1591نص دستور سنة       

كما نص اإلعالن " ، وهم غري قابلني للعزل وذلك على الوجه املبني يف القانون قضائهم لغري القانون 

القضاة " على أن  21م والذي ألغى الدستور السابق ، نص يف املادة  1565الدستوري الصادر سنة 

وهذا يؤكد على استقالل القضاء إىل " مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون والضمري 

سوم ملكي بقانون صادر يف وقد حدث يف العهد امللكي أن صدر مرالسلطات األخرى ، استقالل جانب 
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بعزل مجيع القضاة وإعادة تعيينهم عن طريق جلنة وحتصني قرارات هذه اللجنة  1567يوليو 27

من الطعن عليها، فطعن بعض القضاة يف هذا املرسوم بقانون أمام  احملكمة العليا ، وقامت احملكمة 

لذي دب بني السلطة القضائية وقد تضمن احلكم حسما للخالف االدستوري ،بالفصل يف هذا الطعن 

 .والسلطة التنفيذية 

أخذ الدستور اللييب بنظرية الفصل  " :م  1571لذلك ورد يف حيثيات حكمها الصادر سنة       

بني السلطات الثالث ، فنص يف الفصل الرابع على السلطات العامة ، وهي السلطة التشريعية 

" أن على  43رى نص املادة شأن السلطة القضائية جائية ، ويف والسلطة التنفيذية والسلطة القض

اليت تصدر أحكامها يف حدود الدستور  األخرىالسلطة القضائية تتوالها احملكمة العليا واحملاكم 

 .ومفاد ذلك تقرير مبدأ استقالل القضاء وحصانة رجاله من العزل " وفق القانون وباسم امللك 

د تقوم بالقاضي حاالت تدعو إىل أن يرتك حمراب العدالة احلصني وملا كان من املسلم به أنه ق        

، فرتك الدستور للقانون تنظيم هذه احلاالت مع االحتفاظ للقضاء بكرامته وهيبته اللتني هما مناط 

احرتام املتقاضني ألحكامه والرضا بها حبيث ال يكون من سلطان ألحد أو هيئة أو سلطة أخرى على 

 ."لس القضاء األعلى وذلك صيانة لسرية أعماهلم أيضا رجال القضاء سوى جم

التشريعية قانونا أو أن تصدر السلطة التنفيذية  هذا وليس مشروعا إذن أن تصدر السلطة      

مرسوما بقانون تهدر استقالل القضاء وحصانات رجال القضاء فيه ، أو تنتقص منها ، أو ختضع 

ممثلة يف اجمللس األعلى ، املؤاخذة إىل غري السلطة القضائية القاضي إذا ما بدا منه كبشر ما يستحق 

تسمي القوانني اليت تنظم تلك احلاالت قوانني نظام  أنويؤيد هذا النظر أن الدول درجت على 

الدساتري  هالقضاء ال قوانني استقالل القضاء ، ألن استقالل القضاء وحصانة رجاله مفروغ منه تقرر

أن وفيما ورد يف هذا احلكم دليل على (  11" )واملراد تنظيم هذا االستقالل ال إنشاؤه أو إهداره 

احملكمة العليا فسرت ما ورد يف الدستور املقصود باستقالل القضاء وبقية السلطات وحسم ما دب 

 .بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية 



7 
 

 .اختصاصات السلطات ومنع التصادم بينها حتديد : الفرع الثاني 

من الدستور  على اختصاص احملكمة العليا بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ  191نصت املادة         

 14بني احلكومة االحتادية ووالية أو أكثر أو واليتني أو أكثر ، ونصت على هذا االختصاص املادة 

ا تضمنت هذه اخلصومة مسألة تتعلق باحلقوق الدستورية أو إذ" من قانون احملكمة العليا مع إضافة 

القانونية للحكومة االحتادية أو للوالية ، وجيوز ألي طرف يف هذه املنازعات أن يرفع األمر إىل 

 " .احملكمة العليا 

يشمل النص الذي ورد يف الدستور كافة املنازعات دون حتديد ، ولكن قانون احملكمة العليا       

وع املنازعات يف أي مسألة تتعلق باحلقوق الدستورية أو القانونية ، ومبا أن القاعدة حدد ن

فإن النص الدستوري يشمل  (11)يف سلم التدرج العادي الدستورية أقوى من قواعد القانون العادي 

سلطات الواليات واحلكومة كافة املنازعات دون حتديد ، وبالتالي فإن أي منازعة تقوم بني 

ادية ،أو بني الواليات ، ميكن عرضها على احملكمة العليا ، ومن الطبيعي أن تقوم احملكمة االحت

العليا بالفصل فيها ، فإذا تعلق األمر مبادة دستورية فإن احملكمة هلا صالحية تفسري تلك املادة 

 .القائمة بني السلطات لتطبيقها على اخلصومة 

 توحيد مفهوم أحكام الدستور اليت ال تكون حمال ملنازعة دستورية : الفرع الثالث 

للملك إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة ) على أنه السابق من الدستور  192تنص املادة        

اة إىل احملكمة العليا إلبداء رأيها فيها ، وللمحكمة النظر يف األمر وإبالغ فتواها للملك مع مراع

للحكومة ) على أنه االحتادية من قانون احملكمة العليا  11/1وتنص املادة (  أحكام هذا الدستور 

االحتادية وللوالة ولرئيس جملس الشيوخ وجملس النواب إحالة أي مسألة دستورية أو تشريعية 

لة إليها وإبالغ وعلى احملكمة النظر يف املسألة احملا، هامة إىل احملكمة العليا إلبداء الرأي فيها 

 .( فتواها للجهة ذات الشأن 
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وفقا هلذه النصوص فإن اختصاص احملكمة العليا يف املسائل الدستورية والقانونية اليت حييلها      

جملس الشيوخ والنواب ، ال يتم بإصدار أحكام وإمنا  ا رئيس وأامللك أو احلكومة االحتادية أو الوالة 

يعي أن يكون للمحكمة تفسري الدستور إذا تعلق األمر بنص دستوري عن طريق اإلفتاء ، ومن الطب

مطلوب الفتوى بشأنه ، والشك أن طلب الفتوى من احملكمة العليا يف تلك املسائل إمنا يكون يف 

الغالب حلسم مسألة خالفية تتنازع فيها اآلراء وبالتالي فإن الفتوى ستحسم اخلالفات يف املوضوع 

 .دستورية أو القانونية املطلوب الرأي فيها املتعلق باملسألة ال

وغين عن البيان أن اختصاص احملكمة العليا بإبداء الرأي يف املسائل السابقة  يتم عن طريق       

، وذلك يعين توحيد أحكام الدستور   الفتوى دون الفصل يف املنازعات اليت تتضمن خالفا للدستور 

وال يغري من ذلك ما قضت به بعض احملاكم بامتناع تفسري  .يف حالة عدم وجود منازعة حوهلا 

يف قانون احملكمة العليا نص ذلك أن املشرع اللييب ( 12)الدستور يف غري خصومة قضائية 

 .م على إنشاء شعبة للفتوى والتشريع ضمن دوائر احملكمة العليا  1593 سنةالصادر  ،االحتادية 

 والية تفسري الدستور الطبيعة املوضوعية ل: الفصل الثالث 

 .القواعد العامة : الفرع األول 

  ليب املعنى الظاهر يف عبارة النص ،تغ: أوال 

يفهم من قضاء احملكمة الدستورية مبصر التفريق بني اختصاص احملكمة بتفسري الدستور       

فيكون عمل القاضي الدستوري يف هذا الصدد إمنا هو عمل قضائي من أعمال " بطريقة مباشرة ، 

 إال وظيفة فنية ذات طابع قانوني للرقابة إعماهلاوظيفته ، واحملكمة ال تباشر يف ذلك ، أو يف 

جمرد ، فهي تتخذ من ظاهر النص التشريعي أساسا لفحص دستوريته ، وتستبعد يف ذلك كل 

" ، أما إذا كان األمر يتعلق بالتفسري مبناسبة الفصل يف دستورية القوانني ،" عنصر غري دستوري 

فإن مقتضى التفسري حتري القصد التشريعي ، والنزول من ظاهر النصوص إىل مكنوناتها ، بغية 

املنازعة الدستورية ليست قاصرة " ، ومع ذلك فإنها أشارت إىل أن "عرف على فحواها احلقيقي الت
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على جمرد الطعن يف دستورية تشريع ما ، وإمنا تتسع أيضا لتشمل تفسري النص الدستوري بصورة 

مستقلة ، ذلك أن طلب تفسري نص دستوري إمنا حيمل يف ثناياه وجود منازعة حوله وتباين 

 .( 13" )النظر فيما تعنيه عباراته وجهات 

فقد قضت احملكمة م هذه القاعدة من التطبيقات القضائية استله اللييب غري أن القضاء الدستوري     

يف شأن قانون م  1564لسنة  6رسوم بقانون رقم ليبية يف طعن دستوري يتعلق باملالعليا ال

لداخلية فقط دون وزير العدل ، يف الوقت بتوقيع رئيس الوزراء ووزير احيث صدر ، االنتخابات 

توقيعات امللك يف شؤون الدولة جيب " أن م على 1591من دستور سنة  19الذي تنص فيه املادة 

لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء املختصون ، وقد نص القانون على اختصاصات لوزير 

 .العدل وجاء املرسوم خاليا من توقيعه 

من الدستور فإن هذا القانون ينبغي أن يوقع عليه رئيس  19فإذا دققنا النظر يف نص املادة      

الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ألنه مكلف بتنفيذ هذا القانون يف بعض االختصاصات ، وهذا 

هر فقالت يف النعي املؤسس عليه الطعن ، إال أن احملكمة العليا أخذت فيما يبدو باملعين الظاهو 

هذا الوجه مردود بأن هذا املرسوم بقانون قد صدر كما يبني من ديباجته بناء على عرض : " حكمها 

وزير الداخلية ، وهو الوزير املنوط به حبكم وظيفته إجراء االنتخابات ، وهي أدخل يف اختصاصه 

. .  . . لس الوزراء عمن سواه من الوزراء فهو الذي يقرتح مشروع القانون ويدافع عنه أمام جم

جملس الوزراء على القانون ، وفيه وزير العدل يكون قد وافق عليه مجيع الوزراء والتزام  ومبوافقة

أي قانون يف شكله الدستوري أن يكون قد  وكل إليه فيه ، ويكفي إذن إلصداركل منهم بتنفيذ ما 

ر رئيس الدولة رئيس الوزراء استصدره جملس الوزراء مبسؤوليته التضامنية وأن يوقعه إىل جوا

والوزير األكثر اتصاال بالقانون ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على املرسوم مبخالفة الدستور يف غري 

 ( .14)حمله 
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 وحدة وتكامل أحكام الدستور : ثانيا 

ضا يف التشريع العادي فما بالك بالدستور ، ألن النصوص تكمل بعضها بع اهذه القاعدة مسلم به      

، منها العرف الدستوري املكمل للدستور ، فأحيانا ال يطابق العمل يف الدولة ما ينص عليه الدستور 

مصدرها العمل املتكرر  –خارج النصوص املكتوبة  –فال بد أن تتولد قواعد قانونية جديدة " 

من جديد بني والتقاليد الثابتة اليت تستجيب هلذا التطور ، فتحل حمل النصوص يف إقرار التطابق 

 .( 19" )القانون والواقع 

ومن ناحية أخرى قد ال تكون للدولة وثيقة يطلق عليها اسم الدستور ولكنها تتوفر على وثائق      

م  2111فرباير  17بصيغ أخرى تضم أحكاما أساسية ، مثال ذلك ما كانت عليه ليبيا قبل ثورة 

م ، وقد  1565ديسمرب  11م إعالن دستوري بتاريخ  1565فقد صدر فيها عقب انقالب ، 

اليت تتضمنها الدساتري عادة ، ثم  واملبادئتضمن تنظيم البالد والنص على األحكام املتعلقة بها 

 م تغري به نظام احلكم يف ليبيا ، ثم  2/3/1577 بتاريخصدر إعالن عن سلطة الشعب  أن مالبث

لسنة  21م وأعقبها القانون رقم  12/6/1511وثيقة الكربى حلقوق اإلنسان بتاريخ صدرت ال

هذا القانون أساسية ، وال  أحكام" على أن  39م بشان تعزيز احلرية الذي نص يف مادته  1551

 .جيوز أن يصدر ما خيالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات 

الواردة يف هذه الوثائق ذات قيمة دستورية ،  املبادئيبيا أن  لذلك اعترب الفقه القانوني يف ل      

ومبا أن املشرع أعاد للمحكمة العليا اختصاصها بالنظر يف الطعون الدستورية يف التشريعات الصادرة 

م ، لذلك ال مناص من 1512سلبه منها عام  أنم ، بعد  1554لسنة  17القانون رقم  مبوجب، 

على هذه الوثائق عند النظر يف الطعون الدستورية وتستلهم منها ما يتفق  أن تعتمد احملكمة العليا

مع حقوق اإلنسان والضمانات القانونية اليت نصت عليها كنوع من الرقابة القضائية على القانون ، 

 ( .16)إذ أن لفظ الدستور ينصرف إليها 
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 .الناسخ واملنسوخ إعمال قاعدة : ثالثا 

ها ، أما يف االصطالح فهو رفع احلكم لغوية متعددة ال يتسع املقام لذكر إن النسخ له معان      

الشرعي بدليل من الكتاب والسنة حبيث يكون الدليل الثاني مرتاخيا عن األول،ومعنى رفع احلكم 

وهذا املصطلح غري مستعمل يف لغة القانون ( 17)الشرعي هو قطع تعلقه بأفعال املكلفني ال رفعه هو 

وله يكون لدى الفقهاء املتخصصني يف الشريعة اإلسالمية ، وإذا أردنا استخدام املصطلح سابقا وتدا

ختصيص : للنسخ ، منها  عدة معانيف علم القانون فعلينا باستدعاء تعريفاته منها ، فالفقهاء هلم 

واحملو   العام ، وتقييد املطلق ، وتفصيل اجململ ، وإيضاح املبهم ، كما أطلق على التبديل واإلزالة

   ( .11)إخل . .  

يبدو لي أن تطبيق قاعدة النص الالحق يلغي النص السابق أو يعدله هو أقرب يف االستعمال         

ليه ، ونتج عن ذلك ن صدر تعديل للدستور ، أو إضافة إ، وبذلك فإ ي من مصطلح النسخالقانون

بيق احلكم الوارد يف النص الالحق تعارض يف أحكام النصوص ، فإن القاضي الدستوري يلجأ إىل تط

باعتباره ناسخا ملا قبله ، وقد يلجأ املشرع إىل إصدار نصوص دستورية تتضمن تفسريا للقواعد 

طي به صعوبة معينة يف تطبيق الدستور ، ليغالتفسري التشريعي عليه السابقة ، وهذا ما يطلق 

وتبني أن هناك ضرورة ملحة إليضاح  ،املطبق يف الدولة ، أو أن بعض نصوصه يكتفها الغموض 

 ( .15)أحكام الدستور السابق ، وهذا التفسري يكون يف قوة الدستور األصلي 

 تغليب احلكم اخلاص على العام : رابعا 

تعترب هذه القاعدة من املبادئ اليت يطبقها القضاء عند تنازع القوانني أو تعارض النصوص ،        

استخدام النصوص  الدستور  فيتم اللجوء إليها دون فإذا وجدت نصوص خاصة حتكم مسألة تفسري

ار قانون ، ويتضح هذا الرأي عند تطبيق القوانني اإلجرائية ، حيث يرى أغلب الفقهاء اعتب ةالعام

املرافعات هو  الشريعة العامة لإلجراءات القضائية عموما ، ويرتتب على ذلك أنه على القاضي 
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اجلنائي أو القاضي اإلداري أن يرجع إىل قانون املرافعات يف كل حالة ال جيد فيها احلكم يف القانون 

 ( .21)اإلجرائي الذي يطبقه 

جرى : " جاء يف أحدها  أنه احملكمة العليا يف العديد من أحكامها  اعتنقتهوهذا الرأي هو الذي     

قضاء هذه احملكمة على أن قانون املرافعات هو القانون العام بالنسبة لقواعد اإلجراءات اجلنائية ، 

وهو املرجع الذي ينبغي االستهداء به واالعتماد عليه عند قصور قانون اإلجراءات اجلنائية وذلك 

واستهداء بهذا الرأي فإن احملكمة ( 21" )مع طبيعة الدعويني املدنية واجلنائية  فيما يتالءم

 .ستعني بهذه القاعدة عند التصدي لتفسري النص الدستوري العليا  قد ت

 القواعد اخلاصة : الفرع الثاني 

 .استظهار مرامي النصوص وتغليب حكمها : أوال 

الذي  يكم القانونشريعي بهدف استنباط احليقي لنص تيقصد من التفسري بيان املعين احلق         

يشتمل عليه وتطبيقه على الوقائع اليت ختضع هلذا احلكم ، وهذا التفسري يقوم به القضاء أثناء 

عن إصدار تطبيقه لنصوص القانون ، وأمام  الوقائع اليت تعرض عليه ال يستطيع القاضي أن ميتنع 

لذلك يلجأ إىل عدة قواعد يف ( 22)وضه أو عدم كفايته ها حبجة سكوت القانون أو غمحكم في

وتطبيقه على القضية  ميه والذي يقصد إليه وتغليب حكمهتفسريه للنص من بينها البحث عن مرا

 .املعروضة عليه 

وتطبيقا لذلك قضت احملكمة العليا يف طعن بعدم دستورية املرسوم بقانون العمل الصادر يف       

من الدستور تنص على األحوال  64عرضه على الربملان وأن املادة م ، حبجة عدم  9/12/1597

 اليت تصدر فيها القوانني مبراسيم ملكية ، وهي إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابري عاجلة

قيام تقدير  أن "  فقضت احملكمة العليا بدستورية القانون املذكور تأسيسا على  غري متوفرة ، وهي

االستثناء وموجبها من اإلجراءات املستعجلة مرده إىل السلطة التنفيذية حتت رقابة الربملان  والحأ

تها التشريعية مالءمته مستعملة يف ذلك رخص مالءمته أو عدم، فلها يف حدود هذه الرقابة أن تقدر 
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تقديرا كامال سليما ، ملا حتتاجه من  املالئمةر على غريها تقدير هذه االستثنائية ، ألنه قد يتعذ

إحاطة تامة بالظروف واملالبسات اليت تدعو إىل إصدار مرسوم بقانون ، وقد يكون منها ما تقضي 

إال يف جلسة سرية حتت قبة  مصلحة البالد العليا كتمانه فال ميكن أن تبوح به السلطة التنفيذية

 .ويبدو أن هذا احلكم استظهر مرامي النصوص وقضى حبكمها (23" )تسأل أمامه الربملان الذي 

 تغليب التفسري الذي يتفق مع أهداف الدستور : ثانيا 

يتفق أغلب الفقهاء على أن الدستور هو القانون األمسى يف الدولة ، وأن كل النظام القانوني فيها      

يرتكز على الدستور  ، فهو مصدر كل نشاط قانوني فيها ويستمد شرعيته وقانونيته من الدستور ، 

، فال  ينشئهافهو الذي ينشئ  الصالحيات وينظمها ، فال بد أن يكون أمسى من السلطات اليت 

وتبعا لذلك فإن القاضي الذي ( 24) جيوز هلا أن تتجاوز الدستور وإال فقدت صفتها القانونية 

 .يفسر الدستور  ليس له إال أن يغلب التفسري الذي يتفق مع أهداف الدستور دون أن حييد عنه 

املادة الثانية قضت احملكمة العليا الليبية يف طعن دستوري قدم هلا حديثا ، ضد وتطبيقا لذلك     

م بشان إلغاء حمكمة الشعب ، واليت تقرر أيلولة االختصاصات 2114لسنة  7من القانون رقم 

اليت كانت مسندة هلا وملكتب اإلدعاء الشعيب إىل احملاكم والنيابات املختصة أو التخصصية ، ومن 

إلجراءات اجلناية ، بينها منح النيابة سلطة احلبس االحتياطي مبدد أكثر مما ينص عليه قانون ا

 3الصادر بتاريخ  يوترتب على ذلك اإلخالل مببدأ املساواة اليت ينص عليها اإلعالن الدستور

 .م  1/2111/

قضت احملكمة بعدم دستورية املادة الثانية  من القانون املذكور ، ومما ورد يف حيثيات احلكم ف     

بإبقائه على الصالحيات واالختصاصات اليت وترتيبا على ذلك فإن النص املطعون فيه : " . . . 

ومنحها للجهات الواردة به يقيم متايزا بني األفراد كانت مسندة حملكمة الشعب ومكتب االدعاء 

يف اخلضوع للقانون ، وينتهك مبدأ املساواة ، وينال من احلرية الشخصية ، وخيل بضوابط 

دستورية الراسخة يف هذا اجملال ، اليت احملاكمة العادلة ، وهو ما جيعله خمالفا للقواعد ال
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أكدتها املادتان السادسة والسابعة من اإلعالن الدستوري القائم سالفيت البيان ، ويصمه من ثم بعدم 

الدستورية ، وال ينال من ذلك القول بعدم سريان اإلعالن الدستوري القائم على النص املطعون فيه 

القضاء ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من املبادئ ذلك أن مبادئ املساواة أمام القانون و

م وانتهاء باإلعالن  1591اليت رددتها مجيع القوانني األساسية املتعاقبة بدءا من دستور سنة 

 .(29)الدستوري القائم 

 .الرتجيح بني القيم املختلفة استنادا إىل أهداف اجملتمع : ثالثا 

عيش يف حميط دولي له قيم ومبادئ سامية فتتأثر به ويؤثر فيها ، إىل إن اجملتمعات املعاصرة ت      

جانب كونها هلا تراث وقيم تعتز بها ، وتعتربها أساسا حلضارتها ، لذلك ال مناص من استلهام 

بعض األهداف اليت ترمي إليها تلك املبادئ والقيم عند تفسريها للدستور إذا كانت من شانها أن 

 .  ي يف الدولة ذاتها ختدم الغرض التشريع

: ففي منع التقاضي قالت احملكمة العليا والقضاء الدستوري اللييب ال خيرج عن هذا النطاق ،       

إن إغالق باب التقاضي دون أي مواطن خمالف لكل دساتري العامل يف نصوصها املكتوبة وغري " 

ب من النص على حق كل مواطن يف املكتوبة ، يف مفهومها وروحها على أنه إذا خال أي دستور مكتو

االلتجاء إىل قضاء تؤمن له فيه حقوق الدفاع ،فإن هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدير ، ومن 

 ( .26)احلقوق الطبيعية لإلنسان منذ أن خلق 

م ، قدمه  1564استندت احملكمة العليا يف طعن دستوري ضد قانون االنتخابات الصادر سنة       

م ، فدفعت النيابة العامة بعدم  1565املرشحني ، ومل تنظر احملكمة هذا الطعن إال بعد سنة أحد 

صفه الطاعن لعدم وجود املصلحة بعد انتهاء احلكم امللكي وصدور إعالن دستوري جديد ، فكان رد 

لب ومن حيث إنه بصرف النظر عما ذهب إليه فريق من الفقهاء من أن تط" احملكمة على هذا الدفع 

هو شرط تعسفي من جانب القضاء الفرنسي ، وأن دعوى اإللغاء مصلحة خاصة يف رافع دعوى اإللغاء 

اليت هي املصدر األول  –يف طبيعتها دعوى حسبة ، وأن دعوى احلسبة يف الشريعة اإلسالمية 
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مسلم عدل  لهي تلك الدعوى اليت جيوز لك –للتشريع يف القانون الوضعي اللييب عند انعدام النص 

أن يرفعها دفاعا عن حقوق اهلل اخلالصة له تعاىل ، أو ما كان حق اهلل فيها غالبا وذلك من باب إزالة 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر  }: املنكر عمال بقوله تعاىل 

} (27. ) 

وحتتم : " استقالل ليبيا فقالت خر كيف كان تناولت احملكمة العليا أيضا يف طعن دستوري آ       

أن توفد األمم املتحدة مندوبا من قبلها على رأس جلنة دولية إلنشاء أجهزة هذه الدولة املستقلة بعد 

خليطا من النظم  أساسهوضع دستور هلا أفلح هذا املندوب وجلنته يف أن يكون الدستور وما قام على 

. . ، فكانت ليبيا دولة احتادية فيدرالية مكونة من ثالث واليات الدستورية املتعارف عليها دوليا 

( " .21  . ) 

 .آلية مباشرة والية تفسري الدستور : الفصل الرابع 

 .طلب من السلطات العامة : الفرع األول 

تنص على حق امللك يف إحالة  192م جند أن املادة  1591بالرجوع إىل الدستور الصادر سنة        

يل اإلفتاء ب، وذلك على س االرأي فيه إلبداءأي مسالة دستورية وتشريعية هامة إىل احملكمة العليا 

لس رئيسي جمحق احلكومة االحتادية والوالة و من قانون احملكمة العليا على 11ونصت املادة ،

الشيوخ وجملس النواب إحالة أي مسألة دستورية أو تشريعية هامة إىل احملكمة العليا إلبداء 

 .الرأي فيها ، وعلى احملكمة النظر يف املسالة احملالة إليها وإبالغ فتواها للجهة ذات الشأن 

 الدستور أو اختصاص تفسري 49للمحكمة العليا االحتادية يف املادة أسندت الالئحة الداخلية        

التشريع  املقدم من السلطات السابقة إىل شعبة الفتوى على أن يتم ذلك بطلب منها إىل رئيس 

ويعد  ،احملكمة مشفوعة بعرض شامل مفصل للوقائع وبيان دقيق للمسائل اليت يطلب الرأي فيها 

يوزع تقريره  امقرر احييله رئيس احملكمة لرئيس الشعبة الذي يكلف به مستشارملف لكل مسألة 

على أعضاء الشعبة وصورة لرئيس احملكمة ، وفرقت هذه املادة بني املسائل العادية فتختص 
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أما املسائل الدستورية أو التشريعية اهلامة فتختص بها اجلمعية ،الشعبة بإبداء الرأي بشأنها 

 .العمومية للمحكمة 

املنازعات اليت تنشأ بني يف  الفصلنص قانون احملكمة العليا االحتادية على اختصاصها ب       

احلكومة االحتادية ووالية أو أكثر أو بني واليتني أو أكثر إذا تضمنت اخلصومة مسالة تتعلق 

غري أن هذه املنازعات ختتص باحلقوق الدستورية أو القانونية للحكومة االحتادية أو للوالية ، 

من الالئحة الداخلية للمحكمة  13وفقا لنص املادة الدائرة الدستورية باحملكمة العليا بالفصل فيها 

، وتتشكل هذه الدائرة من مجيع أعضاء احملكمة ، وترفع الدعوى من أي طرف من أطراف النزاع 

 االيت تسلكها إىل أن حيكم فيها وفق ا وإعالنها وإيداعها واإلجراءاتبعريضة تكون حمتوياته

 .ألحكام هذه الالئحة 

أن الفصل يف هذه املنازعات بني اجلهات العامة املذكورة قد يتضمن تفسريا  وغين عن البيان     

 .لنصوص الدستور اخلاصة مبوضوع النزاع 

 طلب من األفراد : الفرع الثاني 

حماكم إذا رأت إحدى " نه فإ  االحتادية من قانون احملكمة العليا 2/ 19وفقا لنص املادة     

القضايا أن القضية تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو الواليات وهي تنظر يف إحدى 

تفسريه ، وانه جيب تأجيل الفصل فيها إىل أن تبت احملكمة العليا يف تلك املسألة ، فعليها أن 

تؤجل النظر يف القضية وحتيل املسألة إىل احملكمة العليا ، وهنا أيضا يكون للمحكمة تفسري وإبداء 

على أنه نصت يف فقرتها الثالثة  و .فصل يف القضية املعروضة لللمحكمة اليت طلبته ل الرأي وإحالته

وكذلك تستأنف أمام احملكمة العليا األحكام الصادرة من حماكم الواليات مدنية كانت أو جنائية " 

 من قانون 16إذا كانت هذه األحكام تفصل يف نزاع متعلق بالدستور أو تفسريه ، كما نصت املادة 

جيوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام احملكمة العليا يف أي " احملكمة العليا على أنه

 ".تشريع أو إجراء أو عمل يكون خمالفا للدستور 
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جيوز طبقا للنصوص السابقة أن تقوم احملكمة العليا بتفسري النصوص الدستورية إذا كانت و     

وعادة ما يتم ، لواليات ، ويكون ذلك بطلب من احملكمة حمل نزاع يف قضايا معروضة على حماكم ا

ذلك بناء على دفع بعدم الدستورية تقتنع به احملكمة املختصة ، أو بناء على دعوى ترفع باألوضاع 

 خيالف الدستور ،املقررة يف أي تشريع 

طلب يعرض  ونصت الالئحة على أن رفع النزاع بناء على إحالة من إحدى احملاكم يتم بناء على     

خذ ما يراه من إجراءات الدستوري ليأمر بإحالته إىل أحد املستشارين ليت على رئيس دائرة القضاء

تقريرا ، ومل حتدد الالئحة موعدا هلذه اإلحالة ، أما استئناف األحكام النهائية  وليضع فيه

الدستــور أو علق بالصادرة من حماكم الواليات مدنية أو جنائية إذا كانت تفصل يف نزاع مت

فريفع االستئناف من ذوي الشأن خالل ستني يوما من تاريخ ( من القانون  19/3مادة ) تفسـريه

فيتم رفع ( 16املادة ) أما الطعون الدستورية اليت ترفع مباشرة للمحكمة العليا . إعالن احلكم 

 .الطعن من ذوي الشأن خالل ستني يوما من تاريخ النشر أو اإلعالن 

 .وإمكانية العدول عن التفسري  ، حجية القرار الصادر بتفسري الدستور: اخلامس الفصل 

تذهب بعض األحكام القضائية إىل أن احملكمة الدستورية العليا تباشر اختصاصها بتفسري       

الدستور من خالل خصومة قضائية تدخل يف واليتها ، وتتصل بها وفقا لألوضاع املنصوص عليها يف 

وبشرط أن يكون إجراء التفسري الزما للفصل يف املسائل اليت تطرحها هذه اخلصومة ،  قانونها ؛

فإذا كان جمرد تفسري الدستور هو موضوع هذه اخلصومة ،خرج هذا التفسري عن واليتها  ويرتتب 

ه حجية ، أما إذا كان التفسري  بناء على طلب قائم بذاته ، على هذا الرأي أن هذا التفسري ليس ل

وهذا (  25)يقيد احملكمة الدستورية العليا ومينعها من تعديله  كما يقيد احملاكم الدنيا  فهو

 .يعين اكتسابه للحجية 

وإذا طبقنا هذه القاعدة على ما جرى به العمل يف احملكمة العليا الليبية خالل املرحلة اليت        

كومة االحتادية والواليات ، فإن كانت ختتص بتفسري الدستور بناء على طلب من امللك أو من احل
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قراراتها بتفسري الدستور تكون هلا احلجية على عكس قيامها بتفسري الدستور من خالل منازعة 

تفسري الدستور يف ، بينما بأحكام معروضة عليها رغم أن املنازعة تفصل فيها الدائرة الدستورية 

ومثة من  مومية على النحو املشار إليه سابقا ، العتم من شعبة الفتوى أو من اجلمعية احلالة األوىل ي

يرى أن تفسري النص التشريعي قد يكون مع اإلضافة إىل النص ما أغفله أو سكت عنه حتى يكون 

 ( .31)متطابقا مع الدستور 

القانونية اليت تقررها  املبادئتكون " م على أن  1591من دستور سنة  199نصت املادة      

ونص على هذا املبدأ "  احملكمة العليا يف أحكامها ملزمة جلميع احملاكم يف اململكة الليبية املتحدة 

م ، كما ورد النص عليه يف القانون  1593من قانون احملكمة العليا الصادر سنة  21يف املادة 

هات األخرى عالوة على احملاكم ، وتنص جلاكافة ل املبادئمع إضافة إلزامية  31احلالي باملادة 

اختصاص احملكمة العليا منعقدة  بدوائرها اجملتمعة بالعدول عن " من ذات القانون على  23املادة 

فهل جيوز  "مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر احملكمة 

ي إىل آخر ؟ ، مل أقف على اجتهاد قضائي هلا قياسا على هذا احلكم العدول عن تفسري دستور

إن كان للمحكمة العدول عن مبادئ ملزمة للمحاكم بأنه : باخلصوص ، وبصورة مبدئية ميكن القول 

وجهات اإلدارة فمن باب أوىل جيوز هلا العدول عن تفسري سابق ألحكام الدستور إىل تفسري آخر إذا 

 .على النص السابق باإلضافة أو احلذف جدت ظروف تستدعي ذلك ، أو بعد إجراء تعديل 

 . اخلامتة 

  -: خنلص من مما تقد م إىل 

م  1591اسند املشرع اللييب تفسري الدستور للقضاء اللييب من خالل الدستور الصادر سنة   - 1

عن طريق الفتوى بطريق مباشر م ، وكان التفسري يتم 1593وقانون احملكمة العليا الصادر سنة 

، وعقب انقالب سنة اليت تصدر عن الدائرة الدستوريةائية اإلحكام القض مباشر بعن طريق غريو
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فلم يعد أمام  ألغى املشرع هذا االختصاص ، بل ألغى الرقابة الدستورية على القواننيم  1565

 . القضاء إال رقابة االمتناع 

اختصاصها بنظر الطعون اخلاصة بدستورية  م 1554لعليا سنة لمحكمة اأعاد املشرع ل – 2

، وهذا االختصاص  (أوال  23مادة )  القوانني ، دون االختصاص بتفسري الدستور عن طريق الفتوى

إذا  بطريقة  غري مباشرة متارسه حتى اآلن وهلا من خالل الفصل يف تلك الطعون تفسري الدستور 

 . كان ذلك الزما للفصل يف الطعن

ثانيا / 23كمة العليا أن تقوم بتفسري الدستور بطريقة غري مباشرة وفقا لنص املادة جيوز للمح – 3

اليت تنص على اختصاصها بأية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسريه تثار يف قضية 

 فعند نظر القضية ميكن هلا أن تقوم بتفسري نصوص الدستور املتعلقة بها  . منظورة أمام أية حمكمة  

 واحلمد هلل رب العاملني                                               

______________   

 بالغة للشيخ الطاهر أمحد الزاوي وأساس ال ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري( 1)

 (. ى ل و)مادة ،691/4هـ ، ص  1511ا ، الطبعة الثالثة الدار العربية للكتاب ، طرابلس ليبي

،  ليبيا   أمحد عمر بوزقية ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي/ قانون املرافعات ، د ( 2)

 . 61ص م ،  2111الطبعة الثانية منقحة ، 

ترمجة منصور القاضي نشر     GERARD CORNUمعجم املصطلحات القانونية تأليف ( 3)

/ هـ  1411، لبنان ، الطبعة األوىل املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت 

 .م  1551

يراجع كتاب رؤساء الوزارات ، بالوثائق السرية الربيطانية واألمريكية ، تأليف األستاذ ( 4)

 .277م ، ص  2119/ هـ  1426حمسن حممد ، نشر دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة األوىل 
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سامل  –ليبيا مسرية االستقالل ، وثائق حملية ودولية ، اجلزء الثالث ، تكوين دولة ، أ ( 9)

، الدار العربية للعلوم ناشرون ، دار الشافية للنشر ، الطبعة األوىل  3/ 1214الكبيت ، ص 

 م ،  2112/ هـ 1433

مجعة حممود / ، د  عبد الرمحن أبو توتة/ احملكمة العليا الليبية مسرية نصف قرن ،  د( 6)

 . 27م ، ص  2111الزريقي ، نشر احملكمة العليا ، طرابلس ليبيا ، الطبعة الثانية  ، 

م ، جملة احملكمة العليا  1512أكتوبر  31ق ، جلسة  21لسنة  3طعن دستوري رقم ( 7)

 .م  1513الليبية ، العدد الثاني ، السنة التاسعة ، يناير 

السابقة ، وهي الفصل يف تنازع االختصاص بني احملاكم وأية جهة إىل جانب االختصاصات ( 1)

والعدول . . . . . .  قضاء استثنائي ، والنزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمني نهائيني متناقضني ،

 .عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة من إحدى دوائر احملكمة 

جملة احملكمة العليا العددان م ،  11/11/211سة ق ، جل 93لسنة  3طعن دستوري رقم ( 5)

 . 27، ص  42األول والثاني ، السنة 

 4، وطعن دستوري رقم /  14/6/1571ق ، بتاريخ  14لسنة  1رقم  يطعن دستور(  11)

احملكمة العليا بليبيا  يف عشر  مبادئاجملموعة املفهرسة لكافة  ق ، بذات التاريخ ، 14لسنة

إعداد املستشار األستاذ عمر عمرو ، نشر دار مكتبة النور طرابلس (   1574-1564)سنوات  

 . 215 – 211م ، ص  1579ليبيا ، 

خالد عبد العزيز عريم  ، اجلزء الثاني ، منشورات اجلامعة / القانون اإلداري اللييب ، د ( 11)

 ،  73م ـ  ص  1571نغازي ، دار صادر بريوت ، الليبية ، كلية احلقوق ب
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، مشار إليه يف جملة الرقابة  1554فرباير  9جلسة  23دستورية عليا ، القضية رقم (  12)

الدستورية ،  دون بيان الدولة ، تصدر عن احتاد احملاكم واجملالس الدستورية العربية ، السنة 

 .  249م ،  ص  2115الثانية ،العدد الثاني  ، يناير 

من كتاب احملكمة الدستورية دستورية يف تفسري نصوص الدستور،مدى اختصاص احملكمة ال(13)

م ،  2115حنو إصالح جذري ، تأليف حممد عبد القادر اجلاسم ،نشر دار قرطاس للنشر عام 

 . م  2113/ 1/ 15نقل من موقع حممد عبد القادر اجلاسم يف شبكة املعلومات الدولية ، بتاريخ 

م ، اجملموعة املفهرسة  11/1/1571ق ، جلسة  12لسنة  1طعن دستوري ، رقم (  14)

 . 162لكافة مبادئ احملكمة العليا يف ليبيا ، املصدر السابق ن ص 

 1564طعيمة اجلرف ، نشر مكتبة القاهرة احلديثة ، القاهرة / القانون الدستوري  ، د (  19)

 . 119، ص 

/ م  د 2117ييب، وفق أحدث التعديالت له من نشأته حتى العام القانون الدستوري الل( 16)

  174 – 173، ص  2111خليفة صاحل احواس ، جملس الثقافة العام ، بنغازي ، ليبيا ،طبعة 

/ صفوة الراسخ يف علم املنسوخ والناسخ ، ألبي عبد اهلل حممد امللقب باإلمام شعلة ، حتقيق د (  17)

 . 31م اإلسكندرية ، ص  2111/ هـ 1422، الطبعة الثانية حممد إبراهيم عبد الرمحن 

 . 32 – 31املصدر السابق ص ( 11)

خالد عبد اهلل عيد ، أستاذ / مدخل لدراسة القانون ، اجلزء األول نظرية القانون ، د (  15)

 – 1514القانون املدني وفلسفة القانون ، جامعة حممد اخلامس ، كلية القانون ، املغرب، 

 . 177م ، ص  1519

الكوني علي أعبوده ، نشر املركز / د  –قانون علم القضاء ، النظام القضائي اللييب ، أ (  21)

 . 15م ، ص  2113ليبيا ،  –القومي للبحوث والدراسات العلمية ، طرابلس 
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، اجملموعة املفهرسة  ، املصدر  13/9/1567ق ، جلسة  14لسنة  1طعن جنائي ، رقم ( 21)

 . 33ابق ، اجلزء الثالث ، القسم األول ، ص الس

 . 171-177مدخل لدراسة القانون ، املصدر السابق ، ص (  22)

م ،   احملكمة العليا ، أحكام  1561فرباير  11ق ، جلسة  9لسنة  2طعن دستوري رقم ( 23)

م ،  2111نية احملكمة العليا بدوائرها جمتمعة ، منشورات احملكمة العليا الليبية  الطبعة الثا

 . 17- 14طرابلس ليبيا ، ص 

الوسيط يف القانون الدستوري ، اجلزء األول ، القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية ، د (  24)

/ هـ  1414زهري شكر ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة / 

 . 161م ، ص  1554

هـ  1434صفر  11ق ، احملكمة العليا الليبية ، جلسة  95لسنة  29طعن دستوري رقم (  29)

 .م  ، غري منشور  23/12/2112املوافق 

لسنة  4م ، وطعن دستوري رقم  14/6/1571ق ، جلسة  14لسنة  1طعن دستوري رقم ( 26)

 .191 م ، اجملموعة املفهرسة ، املصدر السابق ، ص 14/6/1571ق ، جلسة  14

م ، أحكام احملكمة العليا  1571يناير 11ق ، جلسة  12لسنة  1طعن دستوري رقم ( 27)

 . 114: آل عمران  . 111- 112بدوائرها جمتمعة ، املصدر السابق ، ص 

م ، أحكام احملكمة العليا  1571يونيه  14ق ، جلسة  14لسنة  1طعن دستوري رقم ( 21)

 . 121- 112، ص  بدوائرها جمتمعة ، املصدر السابق

م ، مشار إليه يف  1554فرباير  9جلسة ( دستورية ) ق  23دستورية عليا ، القضية رقم ( 25)

  249م  ص  2115جملة  الرقابة الدستورية ، املصدر السابق ، السنة الثانية ، العدد الثاني 
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حممد ساملان ، جملة رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري ، املستشار الدكتور عبد العزيز ( 31)

 . 215الرقابة الدستورية ، املصدر السابق ، ص 


