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 االختصاص الالئحي للسلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب
 

 فرج عبدالواحد نويرات
 

 جامعة الزيتونة –استاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون ترهونة 

 

Summary: 

In the current study, we identified the consumption of red and white meat and its 

physiological effects on the health of citizens in three Libyan cities: Tarhona and 

Al-Khamis and its cattle, where the proportion of the contribution of meat types in 

the basket of consumer meat varies between countries according to customs, 

traditions and prices of meat available on markets and consumer income. Most 

types of meat preferred by the Libyan consumer 

Due to the prevailing customs and the quality of meat and good taste resulting from 

the distribution of fat from the fibers of red meat, especially that the sources of feed 

those sheep are natural and depends on the pastures that give them a distinct taste. 

The aim of this research was to compare the population of the three cities of Libya, 

Eating red meat and determining its relationship to the increase in the level of fat in 

Triglycerides and Cholesterol, as well as for white meat 

And the identification of the prevailing diet in the cities concerned. The study was 

divided into three groups, which included the three cities. The samples were 80 

samples in each city after the family history of these samples. The questionnaire 

included questions related to the research. CBC & Chole & TG analysis 

The results showed that the highest percentage of red meat consumption was in 

Tarhuna, then five and then its funerals, while the highest percentage of white meat 

was for the meat, the highest percentage of red and white meat The study also 

showed a significant relationship between the type of meat consumed and fat 

 

 ,And those who ate red meat (81.3%) of them had an abnormal fat level as well as 

for those who eat white meat, the (96.7%) of them had an abnormal level of fat, and 

the absence of significant relationship of statistical significance between the type of 

meat consumed and platelets The study also revealed a statistically significant 

relationship between the type of meat consumed and cholesterol. 

 

Key words: standard blood standards, cholesterol, triglyceride triglycerides, white 

meat, red meat.  
 

 مقــــــــــــــدمة

ظهر مبدأ الشرعٌة الجنابٌة لٌتصدر التشرٌعات الجنابٌة بعد ردحاً من الزمن سٌطرت فٌه         

الملكٌة المطلقة التً تولت فٌه زمام التجرٌم والعقاب ،ثم تقلّد فٌه القضاة هذه المهمة بحٌث ٌشرعوا 

لقانون ،الى ان تّم الجرابم وٌضعون لها عقوبات وٌحاكموا المتهمٌن باهوابهم دون النص علٌها فً ا

تقنٌن هذا المبدأ حٌث نصت علٌه معظم التشرٌعات الجنابٌة. وفً التشرٌع الجنابً اللٌبً نصت علٌه 

المادة االولى من قانون العقوبات حٌث نصت على  "ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص " وهذا المبدأ نظراً 

مان حقوقهم وحرٌاتهم نصت علٌه الدساتٌر لما ٌمثله من حماٌة للمصلحة العامة ومصلحة االفراد فً ض

إعالًء لشؤنه ،منها الدساتٌر اللٌبٌة المتعاقبة التً كان آخرها االعالن الدستوري الصادر عن المجلس 

الوطنً االنتقالً حٌث نّص على هذا المبدأ فً المادة الواحدة والثالثٌن حٌث نصت على "ال جرٌمة وال  

 عقوبة اال بناء على نص ".

ٌفوتنا فً مستهل هذا البحث ان نشٌر الى ان هذا المبدأ كانت الشرٌعة اإلسالمٌة سباقة فً تقرٌره وال

 حٌث جاء فً الكتاب والسنة جرابم الحدود والقصاص والتعازٌر .
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وانطالقاً من هذا المبدأ فان من اهم نتابجه انفراد السلطة التشرٌعٌة بالتجرٌم والعقاب دون تدخل السلطة 

ة فً هذا المجال، إال أنه بالنظر الى الصٌاغة المرنة لمبدأ الشرعٌة فان ذلك من شانه ان ٌسمح التنفٌذٌ

للسلطة التنفٌذٌة بان تلج مٌدان التجرٌم والعقاب عن طرٌق ما تصدره من لوابح، وهو ما حدى بنا الى 

فً مصادر التجرٌم  محاولة تؤصٌل هذا المصدر بمعرفة اللوابح وانواعها ثم بٌان المكان الذي تتبوإه

 والعقاب ،حٌث كانت الخطة موزعة على مبحثٌن

 خطة البحث  

 المبحث األول :األحكام العامة للوابح

 المطلب االول :ماهٌة اللوابح واهمٌتها 

 المطلب الثانً :انواع اللوابح                                 

 تشرٌعً فً المسابل الجنابٌةالمبحث الثانً :االختصاص ال                       

 المطلب االول :مبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات           

 المطلب الثانً  :نتابج مبدأ الشرعٌة                                  
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 المبحث األول

 األحكام العامة للوائح

 تمهٌد وتقسٌم

للوابح ،وان كانت تخرج عن مجال الورقة ذلك ان موضوع نتعرض فً هذا المبحث لألحكام العامة 

اللوابح من موضوعات القانون االداري ،لكن ارتاٌنا ذلك لتؤصٌلها فً مجالها لنعرف من بعدها كٌف 

دخلت المجال الجنابً بحٌث نقسم هذا المبحث الى مطلبٌن ماهٌة اللوابح واهمٌتها )المطلب االول( 

 انً(.وانواع اللوابح )المطلب الث

 المطلب االول

 ماهٌة اللوائح واهمٌتها

 نعالج فً هذا المطلب تعرٌف اللوابح وطبٌعتها )الفرع االول( ثم اهمٌتها)الفرع الثانً(.

 الفرع االول

 تعرٌف اللوائح وطبٌعتها

 اوال :تعرٌف اللوائح 

الدارٌة التنظٌمٌة او تعددت االصطالحات التً ٌطلقها الفقه على اللوابح فالبعض ٌطلق علٌها القرارات ا

 (.1االوامر التنظٌمٌة ،كما ٌطلق علٌه آخرون التشرٌعات الحكومٌة او التشرٌعات الفرعٌة )

أما عن تعرٌف اللوابح فقد تعددت تعرٌفات الفقهاء ،حٌث ٌعرفها البعض بؤنها "تلك القرارات التً 

فً ذلك عدد الذٌن تنطبق علٌهم  تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على غٌر محدد من االفراد والٌهم

(،فهً تخاطب االفراد بؤوصافهم ال بذواتهم،أي التً تنشا او تعدل او تلغً مراكز قانونٌة عامة 2)

( . فهً بهذا المعنى تشرٌع ،حٌث هناك من عّرفها بانها "عمل تشرٌعً ثانونً ال ٌحمل 3مجردة )

ذاتها فٌجب ان تستند على قانون فهً تشرٌع  طابع االنشاء ،بمعنى ان الالبحة ال ٌمكن ان توجد من

 (4ٌستند على تشرٌع سابق .)

 ثانٌا: طبٌعتها 

اسلفنا القول فً السطور السابقة ان الالبحة تعتبر تشرٌعاً، ذلك انها تضع قواعد عامة ومجردة ،وتؤتً 

ا قررته المحكمة اللوابح فً المرتبة الثالثة من مراتب التشرٌع الوضعً بعد الدستور والقانون ،وهو م

العلٌا بقولها "ان للتشرٌع فى الدولة درجات ثالث ٌمثل التشرٌع االساسى فٌها المقام االعلى وٌتلوه فى 

المرتبة التشرٌع العادى او الربٌسى وهو ما ٌعرف بالقانون ، ثم ٌؤتى التشرٌع الفرعى وهو ما ٌسمى 

االدنى وان هذا التدرج بٌن التشرٌعات فى القوة باللوابح من تنفٌذٌه وتنظٌمٌه ولوابح ضبط فى المرتبة 

ٌقتضى خضوع االدنى منها لالعلى ، ذلك ان كل تشرٌع ٌستمد قوته من مطابقته لقواعد التشرٌع الذى 

 -اى القانون  -ٌعلوه ، فان صدر مخالفا الحكامه عد ماورد به من مخالفة الغٌا ، فالتشرٌع العادى 

، والتشرٌع الفرعى او الالبحى ٌنبغى االٌخالف القانون وانه كما ال ٌجب االٌعارض التشرٌع االساسى 

ٌحق للتشرٌع االدنى ان ٌتضمن من االحكام ما ٌخالف التشرٌع الذى ٌعلوه ال ٌحق له اٌضا ان ٌؤتى بما 

ٌقٌد مطلق ذلك التشرٌع او ٌخصص عامه او ٌضع استثناء علٌه ، او ٌنسخ حكما ورد فٌه فان تضمن 

                                                           
1
    05،ص 0982( سامً جمال الدٌن ،اللوابح االدارٌة ، االسكندرٌة ، منشؤة المعارف ،(
(

2
   452نص 0990،النظرٌة العامة للقرارات االدارٌة ،القاهرة ،مطبعة جامعة عٌن شمس ،الطبعة السادسة ، ( سلٌمان الطماوي

3
  2،0998(محمد عبدهللا الحراري ،اصول القانون االداري اللٌبً،طرابلس ،المركز القومً للبحوث والدراسات العلمٌة ،ج(

 081،ص 

(
4

  505،ص2110ري ،بٌروت ،دار الكتاب الجدٌد ،(ابراهٌم ابوخزام ،الوسٌط فً القانون الدستو
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كانت القوة والقابلٌة للتطبٌق لما ٌرد بالتشرٌع االعلى دون اعطاء اى قوة قانونٌة لما  شٌبا من ذلك

 (1ٌحوٌه التشرٌع االدنى من اوجه المعارضة او المخالفة او التقٌٌد او االطالق .)

 الفرع الثانً    

 أهمٌة اللوائح وتمٌٌزها عن القانون 

 اوال :اهمٌة اللوائح 

 عام فً النقاط التالٌة:  تكمن اهمٌة اللوابح بشكل

 اتساع تدخل الدولة فً االنشطة المختلفة وخاصة االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة -0

 تعقد المشاكل باالضافة الى اتخاذها طابعا فنٌا فً أغلب الحاالت .-2

 طول وكثرة وبطء االجراءات التً ٌمكن اتخاذها عند اصدار القوانٌن-3

السلطة التشرٌعٌة عن اتخاذ القرارات السرٌعة والحاسمة فً نفس الوقت خاصة اثنا االزمات احجام  -4

 (.2والكوارث والحروب)

 ثانٌا: الفرق بٌن الالئحة والقانون 

 ٌمكن تحدٌد الفرق بٌن القانون والالبحة من خالل النقاط التالٌة :

ٌم تنفٌذ االحكام الموضوعٌة التى شرعها الالبحة تستمد قوتها من القانون ؛الن مهمة اللوابح تنظ-0

 (3الشارع ال ابتداع االحكام ، وذلك تطبٌقا لنظرٌة تدرج التشرٌعات من حٌث قوتها)

ومن المعلوم ان المشرع حٌن ٌضع قاعدة معٌنة ال ٌمكنه ان ٌحٌط بجمٌع تفاصٌلها والسلطة التنفٌذٌة -2

 ٌل .بحكم اتصالها بالجمهور اقدر على معرفة هذه التفاص

تخضع اللوابح لرقابة القضاء ،حٌث ٌمكن الغاء الالبحة باعتبارها عمال ادارٌا قانونٌا ،اما القانون فال -3

 (.4ٌخضع للرقابة القضابٌة اال فً الدول التً تعطً القضاء حق رقابة دستورٌة القوانٌن )

لقانون فترة طوٌلة بٌنما قد السلطة التنفٌذٌة هً المنوط بها تنفٌذ القوانٌن والمفروض ان ٌستمر ا -4

تتغٌر شروط تنفٌذه من وقت الى آخر،ولو وضعت شروط تطبٌق القوانٌن فً بتفصٌالتها فً صلب 

 (5القانون القتضى ذلك تغٌٌر القوانٌن فً فترات متقاربة وهو ما ٌحول دون االستقرار التشرٌعً .)

انونٌة فً جمٌع المجاالت ،بخالف الالبحة ٌكون للسلطة التشرٌعٌة ان تقرر ما تشاء من القواعد الق -5

 (6حٌث ٌضٌق نطاقها فً مجال معٌن ال ٌمكن تجاوزه.)

 المطلب الثانً

 انواع اللوائح
                                                           

1
مجلة المحكمة العلٌا العددان االول والثانً ،السنة الرابع والعشرون  0986-2-4ق جلسة  30/ 45(المحكمة العلٌا طعن جنابً رقم (

  098ص
2
ته ،السنة االولى نالعدد الثانً ( محمود عمر معتوق ،سلطة عمل اللوابح فً القانون اللٌبً ،مجلة البحوث القانونٌة جامعة مصرا(

   054،ص 2104،ابرٌل 
 09مجلة المحكمة العلٌا العدد الثامن ،السنة االولى ص 0986-6-21ق جلسة  08/ 3المحكمة العلٌا طعن اداري رقم ( (3

4
  056( محمود عمر معتوق ،سلطة عمل اللوابح ،مرجع سبق ذكره ص(

5
 457، مرجع سبق ذكره ص  ( سلٌمان الطماوي(

6
( محسن خلٌل ،عالقة القانون بالالبحة ،مجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة ،جامعة االسكندرٌة ،السنة الرابعة عشر (

 9،ص 0969،العددان الثالث والرابع ،
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نعالج فً هذا المطلب اللوابح التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة فً الظروف العادٌة  )الفرع االول( ثم  

 اللوابح التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة فً الظروف االستثنابٌة  )الفرع الثانً(.

 الفرع االول 

 لوائح الظروف العادٌة 

روف العادٌة ،وهً لوابح تنفٌذٌة ولوابح مستقلة تتولى السلطة التنفٌذٌة اصدار اللوابح التالٌة فً الظ

 بذاتها.

 أوالً : اللوائح التنفٌذٌة :

(، وقد ٌفوضها الدستور 1اللوابح التنفٌذٌة تستمد قوتها التشرٌعٌة من تفوٌض المشرع فى القانون )

أو –من اإلعالن الدستوري " ٌتولً المكتب التنفٌذي  26مباشرة ،ومن أمثلة ذلك ما نصت علٌه م 

تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة...... كما ٌتولً إصدار اللوابح التنفٌذٌة للقوانٌن....."  –الحكومة المإقتة

(2.) 

واللوابح التنفٌذٌة هً التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة لتنفٌذ األحكام التً ٌتضمنها القانون ، وهً بذلك 

لطة التنفٌذٌة الحق فً إصدار اللوابح ، فالقانون تعد الصورة األصلٌة للوابح ؛ألنها تحقق حكمة منح الس

ٌقتصر عمله على وضع المبادئ العامة ، والسلطة التنفٌذٌة بطبٌعة وظٌفتها ،وبحكم اتصالها المستمر 

بالجمهور أقدر على تعرٌف التفصٌالت الالزمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع التنفٌذ ، ولهذا نجد 

فٌذٌة مسلم بها لإلدارة فً جمٌع الدول ، وقد جرى العمل فً كثٌر من أن سلطة إصدار اللوابح التن

األحٌان على أن ٌدعو البرلمان السلطة التنفٌذٌة إلى إصدار اللوابح الالزمة لتنفٌذ قوانٌن معٌنة ، 

والحقٌقة أن معظم القوانٌن التً ٌتطلب تنفٌذها إصدار لوابح تنفٌذٌة ال تكاد تخلو من هذه الدعوة 

( وقد دأب المشرع اللٌبً علً استعمال هذا النمط من التشرٌع بتفوٌض السلطة التنفٌذٌة 3ة.)الصرٌح

م بشان تنظٌم الخبرة القضابٌة فً  2113لسنة  0فً إصدار مثل هذه اللوابح، من ذلك مثال القانون رقم 

لسنة  08القانون رقم الفقرة الثانٌة "... وتحدد الالبحة التنفٌذٌة صٌغة الٌمٌن القانونٌة" ،كذلك  7م 

، منح االختصاص للسلطة التنفٌذٌة إصدار 83-82-77-58- 28-6م بشؤن التعلٌم فً المواد  2101

اللوابح المنظمة للدراسة واالمتحانات والدراسات العلٌا وشبون أعضاء هٌبة التدرٌس والمعٌدٌن، حٌث 

لسلطة التنفٌذٌة ،كذلك القانون رقم م فً هذا الشؤن من قبل ا 2101لسنة  510تم إصدار الالبحة رقم 

تنفٌذٌة توضٌح العدٌد من مم بشؤن عالقات العمل الذي أحال علً الالبحة ال 2101لسنة  02

 (.4المسابل)

 ثانٌا : اللوائح المستقلة :

ٌة إذا كانت اللوابح التنفٌذٌة ال توجد إال استناداً إلى تشرٌع قابم ، فإن هناك لوابح تصدرها السلطة التنفٌذ

دون حاجة إلى االستناد إلى تشرٌع قابم ، ومن ثم فهً تتضمن أحكاماً مبتدأة ، ومن هنا جاءت تسمٌة 

تلك اللوابح بالمستقلة ،   وتصدرها السلطة التنفٌذٌة فً حالتً تنظٌم المصالح أو المرافق وتسمى 

 (5اللوابح التنظٌمٌة ،وفً حالة الضبط وتسمى لوابح الضبط أو البولٌس .)

 

                                                           
1
 ق سبقت االشارة الٌه 08/ 3( المحكمة العلٌا طعن اداري رقم (

2
   3/8/2100هـ الموافق 0432/رمضان 3صادر عن المجلس الوطنً االنتقالً الصادر فً ( االعالن الدستوري ال(

03
 وما بعدها  473(سلٌمان الطماوي ، مرجع سبق ذكره ص 

4
 (محمد نجٌب الكبتً ،النظام القانونً للوابح االدارٌة التنفٌذٌة ،مجلة جامعة مصراته السنة االولى ،العدد االول ،اكتوبر (

 01ص  2103
5
  488( سلٌمان الطماوي ، مرجع سبق ذكره ،ص(
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 اللوائح التنظٌمٌة : - 5

فهً التً تتولى السلطة التنفٌذٌة  بمقتضاها وبناء على تفوٌض من المشرع انشاء القواعد والمراكز 

القانونٌة العامة المجردة بشان موضوعات لم ٌسبق للمشرع نفسه معالجتها فً تشرٌعات عادٌة ومن 

سسات والشركات العامة ولوابح العقود امثلتها القرارات الصادرة بانشاء وحل ودمج الهٌبات والمإ

م للجنة الشعبٌة  2117( لسنة 0(.وهو ما اسنده المشرع اللٌبً فً القانون رقم )1االدارٌة وغٌرها )

آل االختصاص للحكومة اللٌبٌة المإقتة حٌث  2100العامة سابقاً وبعد السابع عشر من فبراٌر لسنة 

على سبٌل المثال قرارات مجلس الوزراء باعتماد الهٌاكل اصدرت العدٌد من اللوابح التنظٌمٌة منها 

 التنظٌمٌة للوزارات والهٌبات العامة . 

 لوائح الضبط - 0

تصدرعن السلطة التنفٌذٌة وهناك من ٌنعتها بانها قوانٌن بكل ما تعنٌه الكلمة من معنى ،وذلك من حٌث 

 (.2لى أي تشرٌع سابق)مضمونها اذ انها تنطوي على قواعد قانونٌة جدٌدة ال تستند ا

وهً عبارة عن قواعد توضع من الجهة المختصة بالتنفٌذ لحفظ االمن وتوفٌر السكٌنة والطمانٌنة 

وحماٌة الصحة العامة ،ومن امثلتها لوابح المرور واللوابح الخاصة بالمحالت المقلقة للراحة ،وٌرى 

( ،وبالرغم من اشتمالها على 3وابح )صاحب هذا التعرٌف بانه ال ٌوجد اساسا قانونٌا لمثل هذه الل

عقوبات وان كانت قلٌلة االهمٌة اال ان القضاء اللٌبً اعترف بشرعٌة السلطة التنفٌذٌة فً اصدارها 

،وهو ما قررته المحكمة العلٌا بقولها "ان للتشرٌع فى الدولة درجات ثالث ٌمثل التشرٌع االساسى فٌها 

المرتبة التشرٌع العادى او الربٌسى وهو ما ٌعرف بالقانون ، ثم ٌؤتى التشرٌع  المقام االعلى وٌتلوه فى

الفرعى وهو ما ٌسمى باللوابح من تنفٌذٌه وتنظٌمٌه ولوابح ضبط فى المرتبة االدنى وان هذا التدرج 

بٌن التشرٌعات فى القوة ٌقتضى خضوع االدنى منها لالعلى ، ذلك ان كل تشرٌع ٌستمد قوته من 

ته لقواعد التشرٌع الذى ٌعلوه ، فان صدر مخالفا الحكامه عد ماورد به من مخالفة الغٌا ، مطابق

ٌجب االٌعارض التشرٌع االساسى ،والتشرٌع الفرعى او الالبحى  -اى القانون  -فالتشرٌع العادى 

لتشرٌع ٌنبغى االٌخالف القانون وانه كما ال ٌحق للتشرٌع االدنى ان ٌتضمن من االحكام ما ٌخالف ا

 (4الذى ٌعلوه .)

 الفرع الثانً 

 لوائح الظروف االستثنائٌة 

تتطلب الظروف االستثنابٌة الترخٌص لالدارة بممارسة السلطات االستثنابٌة حتى لو خالفت مبدا 

المشروعٌة وما ٌترتب على ذلك من تقٌٌد للحرٌات الفردٌة فالضرورات الحٌوٌة للبالد ومصالح الدفاع 

العام أي الدفاع عن الدولة تكون اولى بالرعاٌة من احترام حقوق وحرٌات االفراد ،ففً القومً واالمن 

الظروف العادٌة تكون الحرٌة الشخصٌة فً االعتبار االول ،وفً الظروف االستثنابٌة فانها تخلً مكان 

 (،حٌث ٌصدر فً هذه الظروف اللوابح التالٌة :5الصدارة للدفاع عن الدولة)

 

                                                           
1
 2101(محمد الحرارىن،الرقابةعلى اعمال االدارة فً القانون اللٌبً ،منشورات المكتبة الجامعة نالزاوٌة لٌبٌا الطبعة الخامسة (

  81ص
2
  506( ابراهٌم ابوخزام ، مرجع سبق ذكره ،ص(

3
،المركز القومً للبحوث والدراسات العلمٌة ،طرابلس ،الطبعة الثالثة ( الكونً عبودة ،اساسٌات القانون الوضعً اللٌبً (

   098ص0999

(
4

 ق سبقت االشارة الٌه  30/ 45( المحكمة العلٌا ، طعن جنابً رقم 
5
( عاشور سلٌمان شواٌل ،مسبولٌة االدارة عن اعمال وقرارت الضبط االداري ،بنغازي ،منشورات جامعة قارٌونس ،الطبعة االولى (

 ومابعدها  272ص 0997االولى ،
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 الضرورة أوالً : لوائح

ٌّنا فً الفرع السابق ان اللوابح تقع فً مرتبة أدنى من القانون ،وٌترتب على ذلك خضوع الالبحة  ب

للقانون ،بحٌث ٌجب ان تصدر وفقا له دون ان تعدل فٌه او تعطل عمله ،بٌد ان هذا المفهوم وان كان 

قات االزمات او االضطرابات صالحا فً االوقات واالزمنة الطبٌعٌة اال انه ٌبدو صعب التطبٌق فً او

التً ال تخلو من حٌاة اى دولة ،فاذا قٌدنا السلطة الالبحٌة بالقانون فً الظروف االستثنابٌة كحاالت 

الحروب والكوارث واالزمات ال ادى ذلك الى حدوث اضرار  بالدولة ،ولذلك لم ٌكن هناك مفر من 

( وهو ما قرره القضاء 1فً الظروف االستثنابٌة )اعطاء السلطة الالبحٌة من امكانٌة مخالفة القوانٌن 

اللٌبً بقوله "إنه وان كان طروء حالة استثنابٌة تقتضى اتخاذ اجراء ال ٌحتمل التؤخٌر مشروط فى 

الدستور، ال ٌصح بدونه القانون الصادر بطرٌق المرسوم، إال أن تقدٌر قٌام أحوال االستثناء وموجبها 

الى السلطة التنفٌذٌة تحت رقابة البرلمان فلها فى حدود هذه الرقابة أن  من االجراءات المستعجلة مرده

تقدر مالءمة أو عدم مالءمة استعمال رخصتها التشرٌعٌة االستثنابٌة النه قد ٌتعذر على غٌرها تقدٌر 

هذه المالءمة تقدٌرا كامال سلٌما لما ٌحتاجه من احاطة تامة بالظروف والمالبسات التى قد تدعو الى 

 (2صدار مرسوم بقانون وقد ٌكون منها ما تقضى مصلحة البالد العلٌا بكتمانه فال ٌمكن أن تبوح به" )ا

 ثانٌا :اللوائح التفوٌضٌة 

هذا النوع من اللوابح كلوابح الضرورة ٌصدر فً ظروف استثنابٌة ،اال انه ٌختلف عن االولى فً انه 

ة فً حالة انعقاد ؛لذلك ٌمكن القول ان هذا النوع ٌصدر بناء على تفوٌض من المشرع والسلطة التشرٌعٌ

من اللوابح ٌمثل احالل السلطة التنفٌذٌة محل السلطة التشرٌعٌة فً ممارسة عمل هو فً الواقع 

اختصاص اصٌل للسلطة التشرٌعٌة ،االمر الذي ٌعنً تخلً الجهة المكلفة بالتشرٌع من قبل الشعب الى 

(،وهو ما توجس منه القضاء الخٌفة حٌث قضى بؤنه ولبن 3الحق )جهة اخرى لم ٌمنحها الدستور هذا 

كان صحٌحا أن سلطة التشرٌع فً الجماهٌرٌة هً للمإتمرات الشعبٌة التً تقرر القوانٌن وتناقشها ثم 

ٌتولى مإتمر الشعب العام صٌاغتها وتالوتها وإصدارها إال أنه ووفقا لما هو مستقر علٌه فً فقه 

فً حاالت استثنابٌة مثل حالة الضرورة وحالة التفوٌض التشرٌعً ٌجوز القانون الدستوري و

للمإتمرات الشعبٌة أن تفوض اللجان التنفٌذٌة فً سن قوانٌن معٌنة على أن ال ٌنطوي هذا التفوٌض 

 (4على نقل الوالٌة التشرٌعٌة بؤكملها أو فً جوانبها الهامة إلى اللجان التنفٌذٌة .)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  01 -9،ص 0982( سامً جمال الدٌن ،لوابح الضرورة ،االسكندرٌة ،منشاة المعارف ،(

2))
 88مجلة المحكمة العلٌا الجزء الثانً  ص  0960-2-00ق جلسة  2/ 5المحكمة العلٌا طعن دستوري رقم  

3))
  073محمود معتوق ،مرجع سبق ذكره ص  

 317مجلة المحكمة العلٌا العددان االول ،السنة االربعون ص  2116-5-6دستوري جلسة المحكمة العلٌا طعن  ((4
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 المبحث الثانً

 االختصاص التشرٌعً فً المسائل الجنائٌة

 تمهٌد وتقسٌم:

انتهٌنا فً المبحث السابق لمعرفة اللوابح وانواعها التً تتولى السلطة التنفٌذٌة اصدارها ،لنصل االن 

الى تسلٌط الضوء من الناحٌة الدستورٌة والقانونٌة حول شرعٌة ممارسة السلطة التنفٌذٌة فً اصدار 

ٌة ،من خالل مبدأ شرعٌة الجرابم العقوبات فً القانون الجنابً  )المطلب االول( التشرٌعات العقاب

 ودراسة نتابج هذا المبدا، )المطلب الثانً(. 

 المطلب االول

 مبدا شرعٌة الجرائم والعقوبات

نعرض بالدراسة هنا لماهٌة مبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات )الفرع االول(، ونختم بدعابم المبدأ)الفرع 

 الثانً (. 

 الفرع االول

 ماهٌة مبدا الشرعٌة 

الجرٌمة من الناحٌة االجتماعٌة خطٌبة ٌترتب علٌها اخالل بنظام المجتمع ،وهً من الناحٌة القانونٌة 

( .وهو ما ٌعبر عنه بمبدأ الجرٌمة وال عقوبة اال بقانون ،او 1ابه عقوبة )امر رتب القانون على ارتك

 بناء على قانون أو بناء على نص حسب الصٌاغة التً نّص علٌها المشرع.

وعن تارٌخ هذا المبدأ نجد ان نصوص الكتاب والسنة فٌها ما ٌستوعب هذا المبدأ ،ففً قوله سبحانه 

بِ  ا ُمَعذِّ ٰى َنْبَعَث َرُسواًل " االٌة  )وتعالى "  َوَما ُكنَّ ( من سورة االسراء ،وفً قوله تعالى  "َوَما 05ٌَن َحتَّ

ا ُمْهلِِكً ا اِتَنا َوَما ُكنَّ ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعَل ٌَ َها َرُسواًل  ْبَعَث ِفً أُمِّ ٌَ ٰى  ْلقَُرٰى إاِلَّ َوأَْهلَُها َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلقَُرٰى َحتَّ

( من سورة القصص ،ومن السنة  أخرج اإلمام مسلم فً صحٌحه فً حدٌث إسالم 59)َظالُِموَن" االٌة 

عمرو بن العاص أن رسول هللا قال له: " أما علمت أن اإلسالم ٌهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما 

( ،وبناًء على تلك النصوص استنبط الفقهاء القاعدتٌن 2كان قبلها؟ وأن الحج ٌهدم ما كان قبله )

صولٌتٌن اللتٌن تفٌدان مضمون مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات وهاتان القاعدتان هما : )التكلٌف قبل اال

وورود الشرع ( و)االصل فً االشٌاء االباحة ( .وتطبٌق هاتٌن القاعدتٌن فً مجال القانون الجنابً 

لعقاب على ٌعنً حظر العقاب على صور السلوك االنسانً التً لم ٌرد نص بتجرٌمها ،وقصر ا

 (.3السلوك المجرم على الحاالت التً ٌرتكب فٌها هذا السلوك بعد ورود النص القاضً بالتجرٌم )

 

وعلى الصعٌد الدولً نصت على هذا المبدأ االعالنات والمواثٌق الدولٌة ،وهو ما قضت به المحكمة  

بات فً مفاهٌم الدولة الدستورٌة العلٌا المصرٌة بؤن : إن استقرار مبدأ شرعٌة الجرابم والعقو

المتحضرة ، دعا على توكٌده بٌنها ومن ثم وجد صداه فً عدٌد من المواثٌق الدولٌة ، من بٌنها الفقرة 

من العهد  05من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ، والفقرة األولى من المادة  00األخٌرة من المادة 

                                                           
1
 26،ص 0955(محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة الثالثة (

2
 092ٌث رقم ،صحٌح مسلم ،كتاب االٌمان،باب كون االسالم ٌهدم ما كان قبله ،حد مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري ((

3
 0978( مجمد سلٌم العوا ،مبدأ الشرعٌة فً القانون الجنابً المقارن ،المجلة العربٌة للدفاع االجتماعً ،العدد السابع ،مارس (

 . 38-37ص
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التفاقٌة األوربٌة لحماٌة حقوق اإلنسان . وتردد هذا من ا 7الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ، والمادة 

 (.1المبدأ كذلك فً دساتٌر عدٌدة )

وعلى الصعٌد الوطنً ٌحتل هذا المبدأ اهمٌة خاصة فلم ٌنص علٌه قانون العقوبات وحده ،بل تم النص 

للٌبٌة ،ونص علٌه دستور المملكة ا 0950علٌه دستورٌا ،حٌث نص علٌه الدستور اللٌبً الصادر سنة 

( على "الجرٌمة والعقوبة االبناًء على قانون" وكان اخر النص 07حٌث نص فً المادة ) 0963لسنة 

( 30على هذا المبدأ فً االعالن الدستوري الصادر عن المجلس الوطنً االنتقالً حٌث نصت المادة )

والعقوبات، غدا أصالً  على "الجرٌمة والعقوبة اال بناًء على نص " ،ومن تّم فإن مبدأ شرعٌة الجرابم

ثابتاً كضمان ضد التحكم فال ٌإثر القاضً أفعاالً ٌنتقٌها ، وال ٌقرر عقوباتها وفق اختٌاره ، إشباعا 

لنزوة أو انفالتاً عن الحق والعدل ، وصار التؤثٌم بالتالً ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عابدا إلى 

 (.2باتها التً تناسبها )المشرع ، إذ ٌقرر للجرابم التً ٌحدثها ، عقو

وافتتح المشرع اللٌبً قانون العقوبات بالنص على مبدأ الشرعٌة حٌث نصت المادة األولى من قانون 

 العقوبات على أنه ) ال جرٌمة وال عقوبة إال بنص (.

 الفرع الثانً

 دعائم  مبدأ الشرعٌة 

 هما :الجرابم والعقوبات بصفة اساسٌة على دعامتٌن  شرعٌة ٌقوم مبدأ

 ٌكون والعقوبات الجرابم شرعٌة مبدأ وجود عدم حالة فً االنسان الن: الشخصٌة الحرٌة :حماٌة أوال

 العمل، فً وحقهم االفراد نشاط من الحد النتٌجة فتكون علٌه ٌعاقب قد بانه علٌه ٌقدم عمل كل فً مهددا

 للقانون لمخالفتهم كنتٌجة وحرٌاتهم االفراد حقوق من انتقاص فٌه صوره بكل العقاب ان المعلوم ومن

،وهو (3) وطغٌان ظلم هناك ان ذلك فمعنى الفعل ارتكاب وقت قانون وجود دون عقاب هناك كان ،فاذا

ما قررته المحكمة الدستورٌة العلٌا بقولها " إن مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان 

إال أن هذه الحرٌة ذاتها هً التً تقٌد من محتواه ، فال ٌكون  الحرٌة الشخصٌة بنٌانا إلقراره و توكٌده ،

إنفاذ هذا المبدأ الزما إال بالقدر وفً الحدود التً تكفل صونها وال ٌجوز بالتالً إعمال نصوص عقابٌة 

ٌسا تطبٌقها إلى مركز قابم لمتهم ، وال تفسرها بما ٌخرجها عن معناها أو مقاصدها . وال مد نطاق 

( ولهذا فان مبدأ شرعٌة الجرابم 4وبطرٌق القٌاس ، إلى أفعال لم ٌإثمها المشرع".)التجرٌم ، 

حٌث ٌضمن القانون احترام الحقوق  –خالفا للدولة البولٌسٌة –والعقوبات تلتزم به الدولة القانونٌة 

 (.5والحرٌات لالفراد فً مواجهة الدولة )

ناد وظٌفة التشرٌع والعقاب الى المشرع وحده : حماٌة المصلحة العامة ،فتتحقق من خالل اسثانٌا 

تطبٌقا لمبدأ انفراد المشرع بالتجرٌم والعقاب باالختصاص فً مسابل الحقوق والحرٌات ،باعتبار ان 

القٌم والمصالح التً ٌحمٌها قانون العقوبات ال ٌمكن تحدٌدها اال بواسطة ممثلً الشعب ،وهو ما عبرت 

بؤن القٌم الجوهرٌة التً ٌصدر القانون الجنابً لحماٌتها، ال ٌمكن بلورتها عنه الدستورٌة العلٌا بقولها "

إال من خالل السلطة التشرٌعٌة التً انتخبها المواطنون لتمثٌلهم، وأن تعبٌرها عن إرادتهم ٌقتضٌها أن 

 (.6)تكون بٌدها سلطة التقرٌر فً شؤن تحدٌد األفعال التً ٌجوز تؤثٌمها وعقوباتها، لضمان مشروعٌتها

                                                           
1
فى  01. نشر بالجرٌدة الرسمٌة العدد رقم  0977فبراٌر سنة  22قضابٌة دستورٌة ، جلسة  07لسنة  48وذلك فى القضٌة رقم  ((

فى  03. نشر بالجرٌدة الرسمٌة العدد رقم  0997مارس سنة  05قضابٌة دستورٌة ، جلسة  07لسنة  84. والقضٌة رقم  6/3/0997

27/3/0997 . 
2
  6/3/0997فى  01. نشر بالجرٌدة الرسمٌة العدد رقم  0977فبراٌر سنة  22قضابٌة دستورٌة ، جلسة  07لسنة  48القضٌة رقم  ((

3
 30،ص 0963عوض ،القانون الجنابً مبادإه االساسٌة ونظرٌاته العامة ، ( محمد محً الدٌن (

4))
 .6/3/0997فى  01. نشر بالجرٌدة الرسمٌة العدد رقم  0977فبراٌر سنة  22قضابٌة دستورٌة ، جلسة  07لسنة  48القضٌة رقم  

5))
  33ص 2112الثانٌة ،احمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري ، القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة  

6))
 سبقت االشارة الٌه 0977فبراٌر سنة  22قضابٌة دستورٌة ، جلسة  07لسنة  48القضٌة رقم  
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 المطلب الثانً 

 نتائج مبدأ الشرعٌة 

 تمهٌد وتقسٌم:

ٌترتب على مبدأ الشرعٌة الجنابٌة نتابج قانونٌة عدة تتمثل فً إنفراد التشرٌع فً تحدٌد الجرابم 

والعقوبات، وحظر القٌاس فً مجال نصوص التجرٌم والعقاب، وعدم رجعٌة القواعد الجنابٌة 

 لدراسة هنا على النتٌجة االولى باعتبارها موضوع البحث .الموضوعٌة إلى الماضً،ونكتفً با

 الفرع االول

 انفراد التشرٌع باالختصاص فً التجرٌم والعقاب

 اوال :الدستور كمصدر للتجرٌم والعقاب 

الدستور هو مجموعة القواعد االساسٌة التً تبٌن جوهر السلطة فً مجتمع معٌن وكٌفٌة ممارستها 

 ( .1قٌق حرٌة وسعادة الفرد والمجموع )والضمانات الضرورٌة لتح

( اال انه ٌإدي دورا 2وإن كان الدستور لٌس هو المجال المناسب لتفصٌل احكام التجرٌم والعقاب ،)

هاما فً توجٌه المشرع الجنابً نحو التجرٌم .فالدستور اذ ٌتولى حماٌة الحقوق والحرٌات ٌتعٌن على 

وسابل هذا الضمان تقرٌر التجرٌم عند المساس بها ،ومن  المشرع ضمان هذه الحماٌة وتنظٌمها ،ومن

هنا ،فان التجرٌم ٌعكس القٌم الدستورٌة سواء تمثلت فً الحقوق او الحرٌات او غٌرها ،وٌلجؤ الٌه 

المشرع اذا ما راى ان حماٌتها تستوجب تجرٌم المساس بها .وفً هذه الحالة ،فان الجرٌمة التً ٌنص 

(.فالخطاب فً النصوص 3عتبر ترجمة امٌنة للقٌمة الدستورٌة التً ٌحمٌها )علٌها قانون العقوبات ت

الدستورٌة لٌس موجها الى االفراد ،وانما هو موجه الى السلطة التشرٌعٌة، وهو لٌس موجها الٌها على 

سبٌل االرشاد والتوجٌه ،فهذا ٌتنافى مع طبٌعة االحكام الدستورٌة ،وانما هو خطاب ٌفرض على تلك 

 (. 4ة التزاما باصدار التشرٌعات الالزمة لوضع هذه النصوص موضع التنفٌذ )السلط

 ثانٌا : التشرٌع العادي كمصدر للتجرٌم والعقاب  

وهو التشرٌعات الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة وفقا لالوضاع الدستورٌة المقررة فً الدولة ،ففً 

تولى الملك مع   0963( لسنة 0ون رقم )والمعدل بالقان0950دستور المملكة اللٌبٌة الصادر سنة 

( من الدستور على "السلطة التشرٌعٌة ٌتوالها 40مجلس االمة  السلطة التشرٌعٌة حٌث نصت المادة )

الملك باالشتراك مع مجلس األمة. وٌصدر الملك القوانٌن بعد أن ٌقرها مجلس األمة على الوجه المبٌن 

 فً هذا الدستور." .

تولى مجلس قٌادة الثورة السلطة  التشرٌعٌة فً البالد طبقا لالعالن الدستوري    0969وفً سنة 

منه على "مجلس قٌادة الثورة هو اعلى سلطة فً  08حٌث نصت المادة  0969المإقت الصادر سنة 

ات الشعبٌة الجمهورٌة العربٌة اللٌبٌة وٌباشر اعمال السٌادة العلٌا والتشرٌع" ،الى ان تولت المإتمر

 مهمة التشرٌع وصدوره عن طرٌق مإتمر الشعب العام . 0977االساسٌة سنة 

                                                           
1
 56ص 0986( الكونً اعبودة ،رقابة صحة التشرٌع فً لٌبٌا ،مجلة المحامً ،السنة الرابعة ،العدد الثالث عشر،ٌناٌر مارس(

2
واالعالن الدستوري المإقت  0963وتعدٌله سنة  0950داء من دستور المملكة اللٌبٌة سنة ( وهو ما كان دٌدن الدساتٌر اللٌبٌة ابت(

،اال ان مشروع الدستور اللٌبً الذي اعدته  2100وانتهاء بالعالن الدستوري الصاددر عن المجلس الوطنً االنتقالً سنة  0969سنة 

لالستفتاء قد نص على صور من التجرٌم كالجرابم ضد  المزمع عرضه 2107الهٌبة الٌاسٌسٌة لصٌاغة مشروع الدستور سنة 

 االنسانٌة وجرابم الحرب واالبادة الجماعٌة واالرهاب . 
 525-524،ص  2111-احمد فتحً سرور ، الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات ، القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة الثانٌة ((3
4))

فً التجرٌم والعقاب ،مجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة ،كلٌة عوض محمد عوض ،مدى دستورٌة التدخل باللوابح 

 22ص  2105جامعة االسكندرٌة ،العدد االول –الحقوق 
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من االعالن  07تولى الوظٌفة التشرٌعٌة المجلس الوطنً االنتقالً طبقا للمادة  2100وفً سنة 

الدستوري للمجلس الوطنً االنتقالً حٌث نصت على "المجلس الوطنً االنتقالً المإقت هو اعلى 

 الدولة اللٌبٌة وٌباشر اعمال السٌادة العلٌا بما فً ذلك التشرٌع ..."سلطة فً 

 الفرع الثانً

 اللوائح كمصدر للتجرٌم والعقاب

قدمنا فً المبحث االول من هذا البحث لتعرٌف وانواع اللوابح ،لنصل االن فً ختام هذا البحث        

باعتبارها احد المصادر كونها مكتوبة ،ثم ننهً الى الدور الذي تلعبه اللوابح فً مجال التجرٌم والعقاب 

 البحث ببٌان موقف المشرع اللٌبً من اللوابح.

 اوال :نطاق الالئحة كمصدر للتجرٌم والعقاب 

ٌهدف المشرع من إصداره للقوانٌن تنظٌم مسابل ٌحتاجها المجتمع بقواعد قانونٌة تحكمها، لضبط 

قوق والحرٌات،وضمان تؤدٌة الواجبات، ومنعاً من نشوب العالقات التً تترتب عنها وحفاظاً على الح

النزاعات التً تضر بؤمن المجتمع واستقراره، وبالتالً ما أصدر المشرع القانون إال لكً ٌطبق وٌعالج 

الحاالت والمسابل التً صدر من أجلها. وتلعب اللوابح التنفٌذٌة الدور األكبر فً تسهٌل وتسرٌع مهمة 

 (1تبٌنه من آلٌة وكٌفٌة تطبٌقها.) تنفٌذ القوانٌن بما

اال ان االمر ٌختلف اذا ما خلعت السلطة التنفٌذٌة على نفسها سلطة التجرٌم والعقاب ،ففً الفقه  من 

ٌفتح الباب على مصرعٌه امام السلطة التنفٌذٌة ،وٌقول بجواز تفوٌضها فً كل عناصر الجرٌمة 

ٌمة و العقوبة مقررة بقانون بل ٌكفً ان ٌتقرر ذلك بناء وعقوبتها ،وٌقرر بانه ال ٌستلزم ان تكون الجر

على قانون ،وذلك عندما ٌفوض المشرع السلطة التنفٌذٌة فً تحدٌد الجرابم وتقدٌر العقوبات ،وبالتالً 

(وفً نفس االتجاه هناك من وضع الالبحة فً نفس 2ٌعد تشرٌعا جنابٌا اللوابح التً تصدرها االدارة ، )

ن حٌث كونها تصلح فً تقرٌر  الجرابم والعقوبات ،وٌضٌف بانه قد ٌتكفل القانون مرتبة القانون م

(والبعض االخر حاول ان ٌجعل 3ببٌان العقوبة مقدما وٌكل امر تحدٌد الفعل او االمتناع الى الالبحة.)

ي حدودا للسلطة التنفٌذٌة فً مجال التجرٌم والعقاب حٌث ٌقول :ٌجوز للسلطة التشرٌعٌة ان تجرم أ

فعل وان تقرر له عقوبة تقدر مالءمتها ولكن ال ٌجوز للسلطة التنفٌذٌة ان تجرم غٌر االفعال التً تدخل 

فً المجال التً تباشر فٌه اختصاصها التشرٌعً المحدود ،وعلٌها ان تلتزم فً العقوبات التً تقررها 

منحاً اخر ،حٌث قسم اللوابح من (إال ان الدكتور عوض محمد نحا 4حدودا معٌنة ٌتكفل القانون ببٌانها .)

حٌث مدى امكانٌة تدخلها فً مجال التجرٌم والعقاب من عدمه فقال :الصحٌح فً مذهبنا ان اللوابح 

التنفٌذٌة وكذلك لوابح الضبط ال شؤن ألي منها بؤمور التجرٌم والعقاب،واذا تدخلت السلطة  التنفٌذٌة 

 (5نها تكون باطلة .)بؤي من هذه اللوابح فً امر من تلك االمور فا

 

 

                                                           
 (

1
 05محمد نجٌب الكبتً ،النظام القانونً للوابح االدارٌة التنفٌذٌة ،مرجع سبق ذكره ،ص(

2
  28-27نص( محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سبق ذكره (

3
  85ص 0955( السعٌد مصطفى السعٌد ،االحكام العامة فً قانون العقوبات ،القاهرة ،دار المعارف ،الطبعة الثالثة ،(

4
وٌقول   009( محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات القسم العام المجلد االول،بٌروت منشورات الحلبً ،الطبعة الثالثة ص(

د تطور مفهوم النص التشرٌعً المكتوب كمصدر للتجرٌم والعقاب ففً البداٌة ،كان ٌقصد به النصوص الدكتور احمد عوض بالل : وق
الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة ،وفً مرحلة تالٌة اتسع مفهوم ذلك النص لٌشمل التشرٌع الفرعً او الالبحً او التفوٌضً وهو تشرٌع 

ح من الجابز ان ٌكون مثل ذلك التشرٌع مصدرا للتجرٌم والعقاب.احمد عوض تصدره السلطة التنفٌذٌة فً حاالت محددة ومن تم اصب

 48بالل،مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ، ص
5
فمنع  ،اال انه استثنى مسالة التفوٌض 34( عوض محمد، مدى دستورٌة التدخل باللوابح فً التجرٌم والعقاب ،مرجع سبق ذكره ص(

الشامل منه وابقى على غٌره اال ما ٌنص على تحدٌد العقوبة نوعا ومقدارا ،وما ٌنص على السلوك االجرامً بنوعٌه االٌجابً 

 44والسلبً فٌراه الٌجوز انظر ص 
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 ثانٌا :موقف المشرع اللٌبً من اللوائح كمصدر للتجرٌم والعقاب

عرفنا فً المطلب السابق مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات ،ولمعرفة موقف المشرع اللٌبً من الالبحة 

ٌتبناها  كمصدر للتجرٌم والعقاب هو النظر فً صٌاغته لمبدأ الشرعٌة الجنابٌة ،ذلك ان الصٌاغة التً

المشرع لهذا المبدأ هً التً تحدد مصادر التجرٌم والعقاب ، حٌث نص الدستوري اللٌبً على مبدأ 

( من االعالن الدستوري الصادر عن المجلس الوطنً االنتقالً حٌث 30الشرعٌة الجنابٌة فً المادة )

قانون العقوبات  ( ونصت المادة االولى من1نصت على "الجرٌمة وال عقوبة اال بناء على نص ")

 اللٌبً على "ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص ".

وبالنظر الى خطورة التجرٌم والعقاب وما ٌشكله من مساس بحقوق وحرٌات االفراد اسندت مهمة ذلك 

للسلطة التشرٌعٌة وحدها وال تشاركها أي من السلطتٌن االخرٌٌن ،لكن مبدا الشرعٌة الجنابٌة تمت 

تجعل كل ما ٌتعلق بؤمور التجرٌم والعقاب حكراً على ما تصدره السلطة التشرٌعٌة صٌاغته بطرٌقة ال 

من قوانٌن ،اذ صٌغت بعبارة مرنة تسمح للسلطة التنفٌذٌة بالتدخل بتحدٌد بعض جوانب التجرٌم 

والعقاب .واذا كان النص بهذه الصٌاغة قد وّسع على السلطة التشرٌعٌة بتمكٌنها من ترك مساحة 

لتنفٌذٌة تستكمل بها جوانب التجرٌم والعقاب فً حاالت تقصر فٌها خبرتها الفنٌة عن ذلك او للسلطة ا

فً حاالت تقتضً قدرا من المرونة والسرعة لتعدٌل بعض عناصر التجرٌم تالفٌا للعٌوب التً ٌكشف 

ٌزة النص عنها تطبٌق النص او لمواجهة المتغٌرات المتالحقة تحقٌقا لصالح المجتمع ،اذا كانت هذه م

بصٌغته الراهنة فانه فً مقابل ذلك فتح بابا واسعا للخالف فً تحدٌد المساحة التً ٌجوز تركها للسلطة 

( .ولالجابة على هذا السإال تكون بتتبع صٌاغة مبدا الشرعٌة فً لٌبٌا دستورٌا 2التنفٌذٌة )

 ( :3وقانونٌا،االمر الذي ٌحتم علٌنا تقسٌم االجابة عبر المرحلتٌن)

  0255مرحلة االولى : مبدأ الشرعٌة فً مرحلة ما قبل االعالن الدستوري الصادر سنة ال

ونعرج هنا على التشرٌع االساسً والعادي والفقه والقضاء فً لٌبٌا،حٌث هناك من ٌرى إقصاء اللوابح 

بً سابقا( من مٌدان والتجرٌم والعقاب ، فٌقول :" وإذا كانت المإتمرات الشعبٌة األساسٌة )المشرع اللٌ

هً أداة التشرٌع الوحٌدة التً تنفرد بالتشرٌع انفراداً مطلقاً فً جمٌع المجاالت، فإنه ال وجود لسلطة 

تشرٌعٌة فرعٌة أي ال مجال للتفوٌض التشرٌعً . فؤداة التنفٌذ ال تمارس أي دور تشرٌعً من شؤنه 

أداة التشرٌع )المإتمرات الشعبٌة إنشاء قاعدة قانونٌة.وبالتالً فإن المختص بالتجرٌم والعقاب هو 

األساسٌة( وال مجال للقول بتقاسم سلطة التجرٌم والعقاب بٌن أداة التشرٌع وأداة التنفٌذ، هذا األمر ٌإكده 

بشان المإتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة عند بٌانه اختصاص أداة التنفٌذ )اللجان  0/0369القانون رقم 

(. 34إال امكانٌة إصدار اللوابح التنفٌذٌة واقتراح مشروعات القوانٌن )م  الشعبٌة( حٌث إنه لم ٌعط لها

ومن المعروف أن اللوابح التنفٌذٌة ال ٌمكن أن تضٌف أو تعدل أو تلغً القانون الذي صدرت تنفٌذاً له، 

(وفً نفس االتجاه من ٌرى ان فكرة التفوٌض التشرٌعً 4ما ٌعنً استبعاد أي دور إنشابً بشؤنها".)

تقدة وغٌر مقبولة ،وال ٌجوز للمشرع ان ٌفوض أي من السلطات مهما كانت الظروف التً تمر بها من

                                                           
جرٌمة وال  ( على "ال07على مبدأ الشرعٌة الجنابٌة فً المادة ) 0963نص المشرع الدستوري اللٌبً فً دستور المملكة سنة ( (1

حٌث جاء فً المادة  0969عقوبة إال بناء على قانون" ،وهو نفس النص الذي كرره المشرع الدستوري فً الدستور الصادر سنة 

كما هو فً متن هذا البحث، وجدٌر بالذكر هنا ان  2100( ال جرٌمة وال عقوبة اال بناء على قانون ،الى ان اختلفت الصٌاغة سنة 30)

حٌث اعتمد صٌاغة اخرى لمبدا الشرعٌة اختلفت عن سابقاتها حٌث نصت=  2107الدستور اللٌبً الصادر سنة نشٌر الى مشروع 

المعنونة بؤصل البراءة والشرعٌة الجنابٌة على "...تصنف الجرابم الى جناٌات وجنح ومخالفات ،وال جناٌة وال جنحة اال  62=المادة 

 بقانون "
  23صعوض محمد عوض ،المرجع الساق ،( (2
3
( انظر فً تفصٌل المراحل التً مرت بصٌاغة مبدأ الشرعٌة : طارق الجملً ،مصادر قانون العقوبات )التجرٌم واالباحة( فً (

 وما بعدها 07ص 2108القانون اللٌبً ،مجلة دراسات قانونٌة تصدر عن كلٌة القانون جامعة بنغازي ،السنة العشرون،
4))

لدولة كآلٌة لحماٌة الحقوق و الحرٌات مجلة المحامً ،السنة السابعة عشر ،العدد الخامس الهادي ابوحمرة ، توزٌع وظابف ا 

 56ص 2116والستٌن ،سبتمبر 
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 (1الدولة ،وبدون مراعاة الحدود التً ٌقررها الدستور ،النه ٌحتوي تقٌٌدا وتهدٌدا للحقوق والحرٌات .)

وان كان قد  –اللٌبً وعّد بعض ُشراح القانون اللٌبً اللوابح من المصادر المباشرة لقانون العقوبات 

 (2تحفظ بؤن قصر ذلك على اللوابح التفوٌضٌة .)

وإذا كان لنا أن ندلى بدلونا فً ختام هذا البحث فإننا نتفق مع من سبقنا ممن اعتبر اللوابح  مصدر من 

فهذا ما ال ٌمكن تجاهله وٌستعصً  -عندما تقرر السلطة التشرٌعٌة ذلك  –مصادر التجرٌم والعقاب 

نكار فً النظام القانونً اللٌبً ،ونذهب فً االستدالل على ما نقول بؤن المحكمة العلٌا اعترفت على اال

باللوابح كمصدر من مصادر التشرٌع ،حٌث نصت على ان للتشرٌع فى الدولة درجات ثالث ٌمثل 

ٌعرف  التشرٌع االساسى فٌها المقام االعلى وٌتلوه فى المرتبة التشرٌع العادى او الربٌسى وهو ما

بالقانون ، ثم ٌؤتى التشرٌع الفرعى وهو ما ٌسمى باللوابح من تنفٌذٌه وتنظٌمٌه ولوابح ضبط فى 

المرتبة االدنى وان هذا التدرج بٌن التشرٌعات فى القوة ٌقتضى خضوع االدنى منها لالعلى ، ذلك ان 

بح التنفٌذٌة تستمد قوتها (  واللوا3كل تشرٌع ٌستمد قوته من مطابقته لقواعد التشرٌع الذى ٌعلوه ،)

التشرٌعٌة من تفوٌض المشرع فى القانون والن مهمة اللوابح تنظٌم تنفٌذ االحكام الموضوعٌة التى 

( .وتقول 4شرعها الشارع ال ابتداع االحكام ، وذلك تطبٌقا لنظرٌة تدرج التشرٌعات من حٌث قوتها )

الجماهٌرٌة هً للمإتمرات الشعبٌة التً تقرر فً حكم اخر أنه وإن كان صحٌحا أن سلطة التشرٌع فً 

القوانٌن وتناقشها ثم ٌتولى مإتمر الشعب العام صٌاغتها وتالوتها وإصدارها إال أنه ووفقا لما هو 

مستقر علٌه فً فقه القانون الدستوري وفً حاالت استثنابٌة مثل حالة الضرورة وحالة التفوٌض 

فوض اللجان التنفٌذٌة فً سن قوانٌن معٌنة على أن ال ٌنطوي التشرٌعً ٌجوز للمإتمرات الشعبٌة أن ت

( كما ان 5هذا التفوٌض على نقل الوالٌة التشرٌعٌة بؤكملها أو فً جوانبها الهامة إلى اللجان التنفٌذٌة .)

المحكمة العلٌا اشارت الى بسط رقابتها على اللوابح بقولها ما دامت الالبحة قد صدرت تنفٌذا للقانون 

 ( .6دود التفوٌض الوارد به فانها تصبح صحٌحة دستورٌا وٌكون تطبٌقها واجبا)وفى ح

 0255المرحلة الثانٌة : مبدأ الشرعٌة فً مرحلة ما بعد االعالن الدستوري الصادر سنة 

( "ال جرٌمة وال عقوبة 30على مبدأ الشرعٌة فً المادة ) 2100نّص االعالن الدستوري الصادر سنة 

". هذه الصٌاغة على نحو ما قدمنا فً الصفحات السابقة تختلف بحٌث التفتح الباب اال بناء على نص

امام اللوابح للدخول فً مجال التجرٌم والعقاب فحسب ،بل من وجهة نظرنا تفتح المجال اٌضا امام 

المصادر االخرى اذا ما تَم تدوٌنها وهو ما تقتضٌه عبارة النص ،كما انه باعتبار اللوابح نصوصا 

توبة فٌجوز للسلطة التنفٌذٌة حسب هذا النص ان تفوض هً االخرى فً اختصاصها فً مجال مك

 التجرٌم والعقاب. 

كما أننا نتفق مع من ٌرى بان صٌاغة النص بهذه الطرٌقة ٌعارض صٌاغة المبدا الواردة فً قانون 

 30ات اللٌبً و المادة العقوبات حٌث ٌقول فً تحدٌد العالقة بٌن نص المادة االولى من قانون العقوب

من االعالن الدستوري أن النص الدستوري الالحق سٌلغً النصوص القانونٌة المتعارضة معه والقابمة 

وقت نفاده؛ وذلك تطبٌقا لنص المادة الثانٌة من القانون اللٌبً التً قررت قواعد اإللغاء التشرٌعً فال 

لدستورٌة، فتقتصر على النصوص القانونٌة ٌخرج من نطاقها التشرٌع الدستوري؛ أما حالة عدم ا

الالحقة فً صدورها على نفاذ الدستور. إن إعمال هذا المنطق ٌقتضً القول إن نص المادة األولى من 

من هذا   30قانون العقوبات اللٌبً ألغٌت ضمنا بموجب اإلعالن الدستوري اللٌبً، بحٌث تكون المادة 

                                                           
1

( محمد احمودة ابراهٌم ،مبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات فً قانون العقوبات اللٌبً،رسالة ماجستٌر ،كلٌة القانون ترهونة،جامعة 

 200،ص2103الزٌتونة ،غٌر منشورة، 
2))

  21،ص2117محمد رمضان بارة ،شرح القانون الجنابً اللٌبً ،الجزء االول ،طرابلس، الزهراء للطباعة والنشر ، 
 

  ق سبقت االشارة الٌه 30/ 45المحكمة العلٌا طعن جنابً رقم ( (3
 098،السنة االولى ص مجلة المحكمة العلٌا العدد الثامن 0986-6-21ق جلسة  08/ 3المحكمة العلٌا طعن اداري رقم  ((4
5))

 317مجلة المحكمة العلٌا العددان االول ،السنة االربعون ص  2116-5-6المحكمة العلٌا طعن دستوري جلسة  
  29ص  0ع0مجلة المحكمة س  0960-2-00ق جلسة  3/ 6المحكمة العلٌا طعن دستوري رقم ( (6
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جرٌم والعقاب . كما أن الفهم الذي نقدمه لمفهوم الشرعٌة وفقا األخٌر هً المرجع فً تحدٌد مصادر الت

من اإلعالن الدستوري سٌقود إلى نتٌجة ربٌسة، وهً أن التجرٌم فً القانون  30لما تضمنته المادة 

ٌمكن أن ٌتم بموجب نص قانونً أو البحً، كما ٌمكن أن ٌتم  -اللٌبً  فً ظل نص اإلعالن الدستوري

بموجب هذٌن النصٌن إلى أي مصدر آخر وإن كان هذا األخٌر مصدرا غٌر  التفوٌض أو اإلحالة

 1)مكتوب، وهو ما ٌمكن أن ٌمثل خروجا عن فلسفة المبدأ وأهدافه. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

                                                           
1

 وما بعدها  21( طارق الجملً ،المرجع السابق ،ص
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بعد رفع القلم من صفحات هذا البحث نصل الى ان مبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات ٌعتبر ضمانة 

 اساسٌة لحماٌة الحقوق والحرٌات ،ونظرا الهمٌة مبدا الشرعٌة تم النص علٌه فً كل الدساتٌر اللٌبٌة .

لى الجرابم وباعتبار مبدا الشرعٌة مصدر التجرٌم والعقاب ،أي استبثار المشرع وحده فً النص ع

والعقوبات ،فان صٌاغة المبدأ اختلفت من فترة ألخرى ،اال ان اخرها تعترف للوابح كمصدر للتجرٌم 

والعقاب ،واللوابح عبارة عن عمل اداري ٌدخل فً االختصاص االصٌل للسلطة التنفٌذٌة، فهً التً 

اللوابح التً تصدرها اللوابح  تتولى اصدار اللوابح  بمختلف انواعها لتسٌٌر مرافق الدولة ومن بٌن هذه

 التنفٌذٌة التً تصدر لوضع القوانٌن موضع التنفٌذ    

وقد نحا مشروع الدستور اللٌبً منحا واضحا فً بٌان مبدا الشرعٌة ،المبدا الذي ٌقتضً بٌان التجرٌم 

ات مصدرا والعقاب لكل االفعال المحظور على االفراد ،اال انه نّص على اعتبار المعاهدات واالتفاقٌ

 لذلك ،وهو ما ٌصطدم بفلسفة المبدا وٌتعارض معه. 

و نهٌب بالمشرع الدستوري اللٌبً والمشرع الجنابً اللٌبً ان ٌنص على صٌاغة محددة واضحة 

تضبط مصدر التجرٌم والعقاب بٌد السلطة التشرٌعٌة وحدها االمر الذي ٌعد اكثر حفاظا للحقوق 

 والحرٌات . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائمة المراجعق
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 اوال :الكتب

  . أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري،صحٌح مسلم 

   ، 2110ابراهٌم ابوخزام ،الوسٌط فً القانون الدستوري ،بٌروت ،دار الكتاب الجدٌد 

  الكونً عبودة ،اساسٌات القانون الوضعً اللٌبً ،المركز القومً للبحوث والدراسات العلمٌة

   0999،طرابلس ،الطبعة الثالثة 

  السعٌد مصطفى السعٌد ،االحكام العامة فً قانون العقوبات ،القاهرة ،دار المعارف ،الطبعة الثالثة

،0955  

  القسم العام ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ، احمد عوض بالل،مبادئ قانون العقوبات المصري

 بدون تارٌخ

 ، 2112احمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري ، القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة الثانٌة  

  2111-الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات ،القاهرة ،دار الشروق ،الطبعة الثانٌة          

 0982ارٌة ،االسكندرٌة ، منشؤة المعارف ،سامً جمال الدٌن ،اللوابح االد  

 0982لوابح الضرورة ،االسكندرٌة ،منشاة المعارف ،                          

  سلٌمان الطماوي ،النظرٌة العامة للقرارات االدارٌة ،القاهرة ،مطبعة جامعة عٌن شمس ،الطبعة

  0990السادسة  ،

 عمال وقرارت الضبط االداري ،بنغازي ،منشورات عاشور سلٌمان شواٌل ،مسبولٌة االدارة عن ا

  0997جامعة قارٌونس ،الطبعة االولى ،

  محمد عبدهللا الحراري ،اصول القانون االداري اللٌبً،طرابلس ،المركز القومً للبحوث

  0998والدراسات العلمٌة ،الجزء الثانً ،

ة الجامعة الزاوٌة لٌبٌا  الطبعة الخامسة الرقابة على اعمال االدارة فً القانون اللٌبً ،منشورات المكتب

2101   

  ، 0963محمد محً الدٌن عوض ،القانون الجنابً مبادإه االساسٌة ونظرٌاته العامة  

  0955محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة الثالثة  

 ،بٌروت منشورات الحلبً محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات القسم العام المجلد االول

 ،الطبعة الثالثة ،بدون تارٌخ

  محمد رمضان بارة ،شرح القانون الجنابً اللٌبً ،الجزء االول ،طرابلس، الزهراء للطباعة

  2117والنشر ،

 

 

 

 ثانٌا : الرسائل العلمٌة 
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 جستٌر محمد احمودة ابراهٌم ،مبدا شرعٌة الجرابم والعقوبات فً قانون العقوبات اللٌبً،رسالة ما

 2103،كلٌة القانون ترهونة،جامعة الزٌتونة ،غٌر منشورة ،

 :المجالت العلمٌة  لثاثا

  الكونً اعبودة ،رقابة صحة التشرٌع فً لٌبٌا ،مجلة المحامً ،السنة الرابعة ،العدد الثالث

  0986عشر،ٌناٌر مارس

 ًمصادر قانون العقوبات )التجرٌم واالباحة( فً القانون اللٌبً ،مجلة دراسات  طارق الجمل،

  2108قانونٌة تصدر عن كلٌة القانون جامعة قارٌونس ،السنة العشرون،

  عوض محمد عوض ،مدى دستورٌة التدخل باللوابح فً التجرٌم والعقاب ،مجلة الحقوق للبحوث

 2105معة االسكندرٌة ،العدد االول،جا–القانونٌة واالقتصادٌة ،كلٌة الحقوق 

  محمود عمر معتوق ،سلطة عمل اللوابح فً القانون اللٌبً ،مجلة البحوث القانونٌة جامعة مصراته

 ،  2104،السنة االولى نالعدد الثانً ،ابرٌل 

  محسن خلٌل ،عالقة القانون بالالبحة ،مجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة ،جامعة

  0969ة ،السنة الرابعة عشر ،العددان الثالث والرابع ،االسكندرٌ

  محمد نجٌب الكبتً ،النظام القانونً للوابح االدارٌة التنفٌذٌة ،مجلة جامعة مصراته السنة االولى

  2103،العدد االول ،اكتوبر 

 جتماعً مجمد سلٌم العوا ،مبدأ الشرعٌة فً القانون الجنابً المقارن ،المجلة العربٌة للدفاع اال

 0978،العدد السابع ،مارس 


