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1
ببنغازي  30/30/1322. ينظر في ذلك: اإلعالن الدستوري وتعديالته ، الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي المؤقت، الصادر في  

 لك مشروع الدستور الليبي، الصادر عن الهيئة التأسيسية والمقدم لمجلس النواب.. وكذ1322ليبيا، طبعة وزارة العدل  -
2
 وما بعدها. 03، ص 0/1332مصر، ط -. ينظر في ذلك: أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة  
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1
العقوبات والقوانين المكملة له، طبعة وزارة العدل، . موسوعة القوانين الجنائية والقوانين المكملة لها، الجزء األول، قانون  

 .0، ص2/1332ط
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1
وما بعدها. أحمد  62، ص 1322/  2األردن، ط -. ينظر: رفعت غازي ، البعد الدستوري في التدرج التشريعي، دار صادر، عمان  

 .03فتحي سرور، مرجع سابق، ص
2
جامعة  -)الواقع الليبي أنموذجا(، مجلة القانون، تصدر عن كلية القانون ينظر: شعبان محمد عكاش ، قراءة في متطلبات العدالة  - 

 .022، ص1321طرابلس، العدد الثالث، 
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1
مارس  23ينظر على سبيل المثال ال الحصر: اتفاقية تجريم األعمال غير المشروعة ضد أمن المالحة البحرية الصادرة في  - 

. وأيضا 2300ديسمبر  13رة غير المشروعة في المخدرات الصادرة في فيينا في . وكذلك اتفاقية األمم المتحدة ضد التجا2300

 ، وغيرها.1330اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
2
 وما بعدها. 62وما بعدها. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 33ينظر: رفعت غازي، مرجع سابق، ص  - 
3
 .2330يوليه  23المؤرخة بـ  AlCONF.183l9الوثيقة  ينظر: نصوص نظام روما األساسي المعمم بوصفه - 
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1
مصر،  -ينظر: محمود طه جالل، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة  - 

 وما بعدها. 222، ص2/1336ط
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1
 -رتقب، مجلة القانون، تصدر عن كلية القانون ينظر: مصطفى مصباح دبارة، وضع الشريعة اإلسالمية في الدستور الليبي الم - 

 .012، ص1322جامعة طرابلس،العدد السادس 
2
ينظر: شعبان محمد عكاش، قراءة في نصوص اإلحالة وموقف المحكمة العليا منها، مجلة الجامعة األسمرية، السنة الرابعة، العدد  - 

 وما بعدها. 266،ص1333الثامن، 
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1
 .222. وكذلك محمود طه جالل، مرجع سابق، ص200مرجع سابق، صينظر: أحمد فتحي سرور،  - 



                        212 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                           
1
، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم  -فيينا -ينظر: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شعبة شؤون المعاهدات  - 

 . 1321/  1المتحدة لمكافحة الفساد، ط
2
 (تشرفنا بعضويتها)ية لمكافحة الفساد قد شكلت لجنة إلعداد مشروع قانون مكافحة الفساد ومما تجدر اإلشارة إليه أن الهيئة الوطن - 

 .1330وهي عاكفة على صياغة مشروع من شأنه المواءمة مع ما ورد في نصوص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
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1
 روع الدستور على الشبكة الدولية للمعلومات.ينظر: مشروع الدستور الليبي، منشور بموقع الهيئة التأسيسية لصياغة مش - 
2
 وما بعدها. 13، ص0/2330مصر، ط -ينظر: عبدالرحيم صدقي، فلسفة القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة  - 
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1
 .262. محمود طه جالل، مرجع سابق، ص03ينظر: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 
2
 .222في نصوص اإلحالة وموقف المحكمة العليا منها، مرجع سابق، ص ينظر: شعبان محمد عكاش، قراءة - 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                           
1
وما بعدها.  21، ص1331/  0ليبيا، ط -ينظر: معمر الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، دار أويا، طرابلس  - 

، 2/1333ليبيا، ط -جامعة قاريونس، بنغازي  موسى مسعود ارحومة، األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، الجزء األول، منشورات

 وما بعدها. 22ص
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1
 .03. رفعت غازي، مرجع سابق، ص262محمود طه جالل، مرجع سابق،  ينظر: - 
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1
 وما بعدها. 32موسى مسعود ارحومة ، مرجع سابق، ص ينظر:  - 
2
 وما بعدها. 21محمد معمر الرازقي، مرجع سابق، صينظر:  - 
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1
وما بعدها. محمد ناصف الواجدي، أساسيات الفكر الجنائي، مركز البحوث  20عبدالرحيم صدقي، مرجع سابق، صينظر:  - 

 وما بعدها. 213، ص1320/  2المغرب، ط -العلمية، الرباط 
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1
 وما بعدها. 202محمد ناصف الواجدي، مرجع سابق، صينظر:  - 
2
 وما بعدها. 30عبدالرحيم صدقي، مرجع سابق، صينظر:  - 
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1
 وما بعدها 201ينظر: محمود طه جالل، مرجع سابق، ص  - 
2
 وما بعدها. 233ينظر: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  - 
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1
ينظر: صالح الطيب محسن، أثر تالحق التعديالت )السيولة التشريعية( وندرة التفسيرات..، مجلة الجامعة األسمرية، السنة  - 

 .20، ص1333، 0الرابعة، العدد
2
 وما بعدها. 133. محمود طه جالل، مرجع سابق، 231ظر: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ين - 
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1
 وما بعدها. 133ينظر: محمود طه جالل، مرجع سابق، ص  - 
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1
 وما بعدها. 233وما بعدها. محمود طه جالل، مرجع سابق،  232ينظر: أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 
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1
 وما بعدها. 103ع سابق، صالرازقي، مرجمعمر ينظر: محمد  - 
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1
 وما بعدها. 002ينظر: شعبان محمد عكاش، قراءة في متطلبات العدالة ) الواقع الليبي أنموذجا (، مرجع سابق، ص - 
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