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:المقدمة  

 

، إال ان ھذا ال یخّل بحق التعلیق على أحكام القضاء وذلك من ي دائما على احترام أحكام القضاءرغم تأكید
ً خال وراً في وفي ھذه الورقة سیكون التعلیق موجزا ومحص .ل البحث والدراسة لإلثراء أوالً، واالطمئنان ثانیا

، وما جاء في التسبیب.ما جاء في صحیفة الدعوى  
 

ولكن ما  .ثنانا... وھذا ال یختلف علیھ رھا ونفاذھاصدون أحكام القضاء واجبة االحترام حال ھي أ القاعدة:
 لسنة 65الطعن االداري رقم  فيحكم محكمة استئناف البیضاء  :أود توضیحھ لمن یرید أن یستوضح ھو اآلتي

ً  القرار المطعون فیھتنفیذ وقف " ینص على:وجاء في الشق المستعجل  2016 ھو قرار الھیئة و".. مؤقتا
:وعلینا أن نتفھم جیدا التواریخ اآلتیةالتأسیسیة بشأن تعدیل الالئحة الداخلیة.   

 

التأسیسیة لصیاغة الدستور تقّر بالتصویت تعدیل الالئحة الداخلیة.الھیئة : 16/04/2016یوم  √  
."مشروع الدستور"بالتصویت أقّرت ئة التأسیسیة لصیاغة الدستور الھی: 19/04/2016یوم √   
الھیئة التأسیسیة تحیل نسخة إلى مجلس النواب الصدار قانون االستفتاء.  :26/04/2016یوم √   
الھیئة التأسیسیة تحیل نسخة إلى المفوضیة التخاذ اجراءات االستفتاء.  :03/05/2016یوم √   
المحكمة تصدر حكمھا في الشق المستعجل بوقف نفاذ قرار تعدیل الالئحة. :09/05/2016وم ی√   

 
أصبح "مشروع ، قبل صدور حكم المحكمة الموقرةیوماً)  21(ي قرابة أ م19/04/2016 الثالثاء الموافق یوم

وتم إعالم السلطة التشریعیة ". ملك خالص للشعب اللیبي" اللیبي" الذي أقّرتھ الھیئة التأسیسیة ھوالدستور 
الصدار قانون االستفتاء، كما تم إعالم المفوضیة الوطنیة العلیا لالنتخابات التخاذ االجراءات الالزمة لتمكین 

صاحب ھذا المشروع ومالكھ أن یقبلھ أو  وللشعب اللیبيالشعب اللیبي داخل البالد وخارجھا من االستفتاء. 
، وأنا على یقین وثقة في قدرة ستفتاء العام  إن شاء هللا تعالىیرفضھ وذلك من خالل قول كلمتھ الفاصلة في اال

ل لیبیا وخارجھا على كلمة الشعب اللیبي لتقییم ھذا المشروع التوافقي الذي یجمع كل اللیبیین واللیبیات داخ
الجدیدة التي یشارك فیھا كل أبناء لیبیا دون تفرقة أو تمییز. ، لیبیایبیا""بناء ل ھيسواء   

  

إن  أین المخالفة ألحكام القضاء التي یتحّجج بھا المتحججون؟ ؟أین ھي المخالفة للحكم القضائي :ھو السؤال
.نفاذھا ولیس قبل ذلكاصدارھا وأحكام القضاء تكون نافذة وواجبة االحترام بعد   

 

ولكن األمر قد یكون أبعد من ذلك وھو محاولة عرقلة  ،الموضوع لیس التحجج بتعدیل الالئحةأن  في رأیي:
حفظ هللا لیبیا من الفتن  ...يقوھي األ أنا على یقین تام أن إرادة الشعبولكن العملیة الدستوریة برمتھا.. 
.والمحن ومن كید الكائدین  

 
 

قبول الطعن شكال   /أوال( :)اتلطلبا( وفي الصفحة الثانیة 2016/ 9/5جاء في حكم المحكمة الصادر بتاریخ 
موضوع في الشق المستعجل الحكم بوقف القرار الطعین إلى حین الفصل في صولھ في المیعاد. ثانیا/ لح

الطعین مع تحمیل المطعون ضده بصفتھ المصاریف ومقابل اتعاب في الموضوع الغاء القرار  . ثالثا/الطعن
).آالف دینار وفقا لالئحة االتعاب المقدرة بخمسةالمحاماة   

 

تنفیذ القرار قبول الطعن شكالً. وفي الشق المستعجل بوقف ( وجاء في الصفحة الثامنة منطوق الحكم ونّصھ:
 ً ، وإلى حین الفصل في الموضوع. وأرجأت البت في المصاریف. وأمرت بإحالة األوراق المطعون فیھ مؤقتا

الدعوى في موضوعھا). كتاب لتحضیرلقلم ال  
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ورقتین: سأعمل على تقسیم ھذا التعلیق إلى   
 

.كمةالورقة األولى تتناول: موضوع االختصاص الوالئي للمح >  
الورقة الثانیة تتناول: موضوع الحكم في الشق المستعجل). >  

 
االختصاص الوالئي للمحكمة الورقة األولى:  

 

لنظر في ھذا الطعن؟والئیا با بمحكمة استئناف البیضاءالدائرة االداریة تختص ھل السؤال:   
 

سبق وأن تم تناول ھذا الموضوع بالكامل في تعلیق سابق لحكم "محكمة استئناف الجبل األخضر في الدعوى 
كاآلتي:وسأتناول ھذا الموضوع  . "1/2015االداریة رقم   

 

اختصاص القضاء اإلداري :المطلب األول>   

، )يبإنشاء القضاء اإلدار 1971لسنة  88رقم (لى القانون إاختصاص القضاء اإلداري استنادا  جاء
:والذي نص في مواده على اآلتي  

 

" تختص دائرة القضاء اإلداري دون غیرھا بالفصل في المسائل اآلتیة: :)2مادة ( -  
 

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدیة والمكافآت المستحقة للموظفین  .1
العامین أو المستحقین عنھم.   

 

الطلبات التي یقدمھا ذوو الشأن بالطعن في القرارات اإلداریة النھائیة الصادرة  .2
بالتعیین في الوظائف العامة أو بالترقیة أو بمنح العالوات.   

 

الطلبات التي یقدمھا الموظفون العامون بإلغاء القرارات النھائیة للسلطات التأدیبیة.  .3  
 

الطلبات التي یقدمھا الموظفون العامون بإلغاء القرارات النھائیة الصادرة بإحالتھم إلى  .4
التقاعد أو االستیداع أو فصلھم بغیر الطریق التأدیبي.  

 

الھیئات بإلغاء القرارات اإلداریة النھائیة.  الطلبات التي یقدمھا األفراد أو .5  
 

دعاوى الجنسیة.... " .  .6  
 

" ال تختص دائرة القضاء اإلداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة وال تقبل  :)6مادة (
."....الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لھم فیھا مصلحة شخصیة مباشرة  

  

أن اختصاص القضاء  األول: أمرین:على ؤكد ) ت6، 2المادتین ( الواردة في ةالقانونی وصإن النص
االداري ھو الفصل في القرارات االداریة التي یكون محلھا إحداث أثر قانوني. وھذا األثر قد یكون 

استبعاد أعمال السیادة، وضرورة توفّر شرط المصلحة  الثاني:إحداث مركز قانوني أو تعدیلھ أو إلغائھ.
الشخصیة المباشرة في الطاعن.  
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تعریف القرار اإلداري :المطلب الثاني >  
 
 

والقضاء الفقھ كل من لم یّحدد المشّرع اللیبي أي تعریف للقرار اإلداري، وتركھ للقضاء. وسنتعّرف على موقف 
حیث أن موضوع القرار اإلداري قد نال عنایة الكثیر من الفقھاء، كما أسھم القضاء  داري،من تعریف القرار اإل

 اإلداري في الكشف عن الكثیر من مالمحھ، ومع اختالف تعریفات الفقھ والقضاء للقرار اإلداري من حیث
ضاًء) ھو القرار الذي والقرار االداري في مفھوم النظام العام للدولة (فقھاً وق .األلفاظ فأنھ ینم عن مضمون واحد

تصدره جھة االدارة وھي التي تتبع السلطة التنفیذیة، والذي جاء تعریفھ فقھاً وقضاًء كاآلتي:  
 
 

: موقف الفقھ أوالً:  
 

اختلف الفقھ اإلداري، ولكن ھذا االختالف ال یعدو كونھ في إطار الجزئیات، أما ما یتعلق بجوھر ماھیة القرار 
أن ھنالك من فرٍق بینھما.اإلداري فإنھ ال یبدو   

 

عن اإلرادة صادٌر عن سلطة إداریة تصریٌح وحید الطرف یو القرار اإلداري النافذ بأنھ "یُعّرف العمید ھور
كل عمل إداري یصدر بقصد وعّرفھ العمید  دوجي بأنھ " .النفاذ، بقصد إحداث أثر حقوقي" مختصة بصیغة

نما یُعرفھ األستاذ بی ".كما تكون في لحظة مستقبلة معینة صدوره أو تعدیل األوضاع القانونیة كما ھي قائمة وقت
بحد ذاتھ أن وقابٌل  ،ن رجل اإلدارة المختص، بوصفھ ھذاكل عمل حقوقي وحید الطرف صادر عفالین بأنھ "

" بأنھ العمل الذي بواسطتھ تقوم اإلدارة باستعمال سلطتھا في تعدیل وعّرفھ "رفیرو 1". یُحدث آثاراً حقوقیة
اً في األوضاع كل عمل إداري یحدث تغییروعّرفھ  بونار  بأنھ  " .2المراكز القانونیة بإرادتھا المنفردة " 

ارة أثناء أداء ابعة لإلدكل عمٍل صادر من فرد أو ھیئة ت": بأنھد. سلیمان الطماوي  ھعّرفو 3". القانونیة القائمة
عمٌل قانوني نھائي یصدر من سلطة ي عبد هللا، القرار اإلداري بأنھ "وعرَّف د. عبد الغني بسیون 4". وظیفتھا

  5". وتترتب علیھ آثار قانونیة معینة إداریة وطنیة بإرادتھا المنفردة
 

قصد إرادتھا المنفردة والملزمة، بیعّرف الدكتور محمود عاطف البنا القرار اإلداري بأنھ " تعبیر اإلدارة عن 
ویرى د. عبد هللا طلبة بأن القرار اإلداري ھو " إفصاٌح عن إرادة منفردة یصدر  6". إحداث أثر قانوني نھائي

  7عن سلطٍة إداریة ویرتب آثاراً قانونیة ". 
 

لمنفردة لسلطة إداریة بأنھ تعبیر عن اإلرادة ا" :امي جمال الدین  للقرار اإلداري)الدكتور/ سوجاء تعریف (
منشورة على موقع  وفي دراسة بعنوان: ( مفھوم القرار اإلداري وعناصره). 8" د أحداث أثر قانوني معینبقص

بأن اجد راغب الحلو للقرار اإلداري "تضمنّت تعریف الدكتور/ م ،9جامعة المنصورة / منتدى كلیة الحقوق 
در عن سلطة إداریة ویرتب آثاراً قانونیة ". القرار اإلداري ھو إفصاح عن إرادة منفردة یص  
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موقف القضاء: ثانیاً:  
 

في  اإلدارةالقرار اإلداري ھو إفصاح " عّرفت المحكمة العلیا القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء كاآلتي:
بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد  سلطة عامةالشكل الذي یحّدده القانون عن إرادتھا الملزمة بما لھا من 

وھذا  10 إحداث مركز قانوني معیّن متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث علیھ ابتغاء مصلحة عامة".
11التعریف ھو ما استقرت علیھ المحكمة العلیا في أحكامھا الحدیثة.   

 

القرار االداري الذي یقبل الطعن علیھ أمام " :بنغازيء االداري بمحكمة استئناف وجاء في حكم دائرة القضا
قضاء االلغاء ھو كل ما تفصح بھ اإلدارة عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك 

كما عّرفت محكمة القضاء اإلداري  12 عین متى كان ممكنا وجائزا قانونا"بقصد إحداث مركز قانوني م
، واستقرت علیھ في أحكامھا، القرار اإلداري 1955وأیدتھا المحكمة اإلداریة العلیا منذ نشأتھا سنة  ،المصریة
في الشكل الذي یحّدده القانون عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین  اإلدارةإفصاح " بأنھ:

باعث علیھ ابتغاء المصلحة ، وكان النوناوجائزا قا واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معیّن متى كان ممكنا
.13" العامة  

 

:الخالصة  
 

لواجب من خالل التعریفات السابقة للقرار اإلداري سواء من (الفقھ أو القضاء)، یتّضح أنھ ھناك شروطاً من ا
:توافرھا في القرار اإلداري  

 

: أن یصدر القرار من سلطة إداریة وطنیة.أوالً √   
 √ ً باإلرادة المنفردة لإلدارة.: صدور القرار ثانیا  
 √ ً ).إحداث مركز قانونيقانونیة. (: ترتیب القرار آلثار ثالثا  

 

یتوقف على توفّر ثالثة عناصر أساسیة بدونھا تنتفي فكرة القرار اإلداري،  ن تعریف القرار اإلداريأي أ
، ومحدثا آلثارھا إرادتھا المنفردةھا، ومعبرا عن امتیاز تتمتع بھ اإلدارة وحد: (فإصدار القرارات اإلداریة ھو

فھذه الخصائص التي تتوفر علیھا األعمال االنفرادیة  القانونیة والتي تتمثل في منح الحقوق وفرض االلتزامات).
ھي التي بمقتضاھا یمكن أن تمیّز ھذه القرارات عن األعمال اإلداریة األخرى.   

 

ص، الشكل، السبب، المحل، سة أركان أساسیة ھي (االختصامن توفّر خم كما یجب لقیام القرار اإلداري وصحتھ
، والتي تضفي علیھ صبغة الشرعیة وتجعلھ قابال للنفاذ ومحّصنا من كل أشكال الطعن اإلداري الغایة)

والقضائي، كما تصنّف القرارات اإلداریة إلى تصنیفات متعددة تبعا لتكوینھا وأثرھا. أو خضوعھا للرقابة، غیر 
ف یظل ھو ذلك الذي یقّسمھا حسب مداھا إلى (قرارات تنظیمیة وقرارات فردیة).أن أھم تصنی  
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دعوى االلغاء المطلب الثالث:>   
 
 

تعریف دعوى اإللغاء:أوالً:   
 

"ھي دعوى قضائیة یستطیع كل ذي مصلحة شخصیة مباشرة أن یطلب إلى القضاء بواسطتھا التحقق من عدم 
14". بإلغائھیة قرار إداري ما والحكم شرع  

 
 

 ً -ثانیا 15 خصائص دعوى اإللغاء:   
 

تتمیز دعوى اإللغاء عن دعوى القضاء الكامل بعدة خصائص ومنھا:  
 

: ویقصد بذلك تصحیح األوضاع القانونیة بإزالة آثار القرار اإلداري غیر حمایة مبدأ الشرعیة/ 1
القانوني للقرار فھي تستھدف الدفاع عن المشروع . أي إضافة إلى حمایة مصلحة الطاعن بإزالة األثر 

المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ المشروعیة اإلداریة.  
 

موضوع الدعوى: دعوى اإللغاء موجھة ضد قرار إداري وترمي إلى إلغائھ ومحوه من الوجود  /2
ي ار اإلدارالھدف من دعوى اإللغاء ھو إلغاء القرر رجعي.  وتقول المحكمة العلیا "بصورة قطعیة وبأث

     16". المطعون فیھ وإزالة كافة آثاره
 

ا في قرارھا الصادر في إبداء دفوع جدیدة أمام محكمة النقض: وھذا ما أكدتھ المحكمة العلی/ 3
یجوز في دعوى اإللغاء إبداء أسباب وأوجھ دفاع جدیدة، غیر تلك التي "حیث تقول:  ،18/5/1983

عریضة الطعن، متى رأت في ذلك وجھ المصلحة العامة بإنزال حكم  أبدیت أمام المحكمة اإلداریة أو في
17 ....".الصحیح تحقیقاً لمبدأ المشروعیة القانون على المنازعة المطروحة علیھا على الوجھ  

 

محل دعوى اإللغاء: ثالثاً:   
 

بغرض التأثیر  یقصد بالقرارات اإلداریة محل دعوى اإللغاء ھي كل عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة عامة،
في المراكز القانونیة، إنشاًء أو إلغاًء أو تعدیالً.  

 

18الشروط الواجب توافرھا في القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء:  رابعاً:  
 

فالطعن باإللغاء یكون موجھا باألساس ضد كل عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة عامة بإرادتھا المنفردة، 
وعلیھ فإنھ یشترط في العمل  ء كان بإنشاء مراكز قانونیة أو تعدیلھا أو إلغائھا.بقصد إحداث اثر قانوني سوا

عدة شروط حتى یكون محال لدعوى اإللغاء كأن یكون صادرا عن سلطة إداریة عامة، وأن یكون نھائیا  اإلداري
ومن شأنھ إحداث أثر قانوني.  
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19الشروط المتعلقة برافع دعوى اإللغاء:  خامساً:  
 

یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي تم االعتداء علیھ ( / توفر شرط الصفة1
أو المساس بھ) أي (صاحب المركز القانوني المراد حمایتھ).  

 

یجب أن یتمتع المدعي بالصفة الالزمة لرفع الدعوى أي أن "/ شرط المصلحة الشخصیة والمباشرة. 2
القانونیة للتقاضي وأن یثبت وجود مصلحة لھ قائمة للدعوى".یتمتع باألھلیة   

 

  قبول دعوى اإللغاءالمطلب الرابع: > 
 
 

لقبول دعوى االلغاء یجب توافر الشروط االتیة:  
 

 

:/ یجب أن یكون القرار المطعون فیھ صادراً من جھة إداریة عامة تابعة للسلطة التنفیذیة1  
 

العمل اإلداري في عموم " :م5/4/1954قرارھا الصادر بتاریخ  العلیا فيوفي ھذا الشأن تقول المحكمة 
لفظھ ھو عمل من أعمال السلطة التنفیذیة... والفقھ الحدیث على اتفاق بوجود معیارین أحدھما 
موضوعي یعّول على كنھ وطبیعة العمل في ذاتھ، والمعیار الثاني شكلي والمعّول علیھ فیھ السلطة التي 

، فإن كان صادراً من البرلمان فھو عمل تشریعي وإن كان العمل صادراً من فرد أو ھیئة أصدرت العمل
إداریة ذي سلطة تنفیذیة فھو عمل إداري، وإذا كان األمر بھ من أحد الھیئات التابعة للقضاء فھو عمل 

التي قضائي. وجمھور الفقھاء متفق على أن المّمیز الشكلي ھو المعتبر وخاصة في تعرف األعمال 
.20 "جوز للقضاء إلغاؤھا أو إبطالھای  

 
 

  / یجب أن یكون القرار المطعون فیھ تصرفاً قانونیاً:2
 

إفصاح اإلدارة ري القابل للطعن باإللغاء بأنھ "عّرف القضاء اإلداري في العدید من أحكامھ القرار اإلدا
عامة بمقتضى القوانین واللوائح، في الشكل الذي یحّدده القانون عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة 

ویستخلص من ھذا التعریف، أنھ یشترط لقبول دعوى  لك بقصد إحداث مركز قانوني معیّن....".وذ
اإللغاء:   

 

من اإلدارة إلحداث آثار قانونیة:أن یكون القرار المطعون فیھ تصّرف قانوني ) أ  
 

وإذا تبین من مقارنة الشھادة ": م11/1/1971قرارھا الصادر بتاریخ وتقول المحكمة العلیا في 
التي أعطیت للطعن بإثبات قیده في جدول أطباء األسنان بأصلھا في الجدول نفسھ أنھا مخالفة 
ً خاطئاً  لما ثبت بالجدول كانت الشھادة المستخرجة عدیمة الجدوى ال تعدو أن تكون عمالً مادیا

إلى مرتبة القرارات  قانونیاً، كما انھا ال ترقىال یكسب صاحبھ أي حق وال ینشئ لھ مركزا 
. 21" اإلداریة...  
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  یجب أن یكون القرار المطعون فیھ تصّرفاً قانونیاً أحادي الجانب: )ب
 

ان دعوى اإللغاء ال تقبل إال إذا كان القرار المطعون فیھ صادراً عن جھة اإلدارة بإرادتھا  يأ
المنفردة. وتقول دائرة القضاء اإلداري بمحمة استئناف طرابلس في حكمھا الصادر في الدعوى 

القرار اإلداري الذي یقبل الطعن باإللغاء م بأن: "30/8/1973م بجلسة 1972ة لسن 24رقم 
أن یكون من عمل اإلدارة وحدھا ومقصورا علیھا دون مشاركة من شخص آخر....". یجب   

 
 

یجب أن یكون القرار المطعون فیھ مؤثراً في المركز القانوني للطاعن: / 3  
 

یشترط القضاء اإلداري ان یكون القرار المطعون فیھ انشائیاً، أي یولّد آثاراً قانونیة بأن (ینشئ أو یعّدل 
مركزا من المراكز القانونیة لألفراد). أي أن القرار الذي یجوز الطعن فیھ باإللغاء ھو القرار أو یلغي 

وفي ھذا  الذي قد یلحق ضرر بالمركز القانوني للطاعن فیجعل لھ مصلحة شخصیة مباشرة في الطعن.
اري الذي ضابط القرار اإلد: "م28/11/1956الشأن تقول المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

ً یقبل الطعن باإللغاء أن یكون لھ أثر قانوني قبل األفراد، فإذا كان ل وفي . 22 "ھ ھذا األثر ُعّد قراراً إداریا
تصرفات اإلدارة لیست جمیعھا قابلة : "م تقول المحكمة العلیا بأن19/11/1980حكم آخر صادر بتاریخ 

قراراً إداریاً تنفیذیاً من شأنھ أن یحدث تغییراً للطعن باإللغاء، بل یجب ان یكون التصّرف المطعون فیھ 
 في المركز القانوني ألحد األفراد، وكل تصّرف من تصّرفات اإلدارة ال تتوافر فیھ ھذه المقومات ال

: م22/4/1984وتقول المحكمة في حكمھا الصادر بتاریخ . 23" یمكن الطعن علیھ بدعوى اإللغاء
شرة في المركز من شأن القرار المطعون فیھ أن یؤثر بذاتھ مبا یشترط لقبول دعوى اإللغاء أن یكون"

. 24 القانوني للطاعن"  
 
 

یشترط في رافع دعوى اإللغاء أن یكون لھ مصلحة شخصیة ومباشرة:/ 4  
 

یجب أن یكون صاحب الصفة القانونیة في رفع دعوى اإللغاء ھو نفسھ صاحب المصلحة في رفع ھذه 
المصلحة شخصیة ومباشرة بمعنى أن یكون لرافعھا مصلحة شخصیة، أي الدعوى، ویجب أن تكون 

من  6تنص المادة  یكون الطاعن في القرار في حالة قانونیة خاصة یؤثر فیھا القرار تأثیراً مباشراً.
" ال تختص دوائر القضاء اإلداري  :القضاء اإلداري على اآلتيم في شأن 1971لسنة  88القانون 

ست لھم مصلحة علقة بأعمال السیادة، وال تقبل الطلبات المقّدمة من أشخاص لیبنظر الطلبات المت
ھذا االتجاه  وقد أّكدت المحكمة العلیا ودوائر القضاء اإلداري بمحاكم االستئناف ."شخصیة مباشرة

لفقھ والقضاء أن ام: "1965/  1 /16التشریعي، حیث تقول المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
نھ یشترط لقبول دعوى اإللغاء أن تتوافر في المّدعي األھلیة القانونیة للتقاضي وأن داري استقر على أاإل

تكون لھ مصلحة مباشرة وشخصیة في إلغاء القرار المطعون فیھ. ومعنى ھذا أن القانون ال یشترط أن 
شرة في إلغاء یكون لرافعھا حق شخصي یسعى للحصول علیھ، ولكن بأن تكون لھ مصلحة شخصیة مبا

ن یمس القرار بمعنى ان یكون ھذا القرار قد أحدث تغییراً في األوضاع القانونیة السابقة من شانھ أ
م إلى المركز 17/3/1977وأشارت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ . 25 مصالح المّدعي"

یكفي ان یكون للطاعن مصلحة شخصیة حتھ الشخصیة المباشرة، بقولھا: "القانوني للطاعن ومصل
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مباشرة.... وذلك بأن یكون في مركز قانوني خاّص بالنسبة للقرار المطعون فیھ من شأنھ أن یجعلھ 
.26 مباشراً في مصلحة ذاتیة الطاعن"مؤثراً تأثیراً   

  

انتفاء المصلحة بسحب القرار المطعون فیھ باإللغاء:/ 5  
 

وحیث ان مؤّدى ھذه البیانات أن القرار م: "21/6/1970الصادر بتاریخ رھا تقول المحكمة العلیا في قرا
المطعون فیھ قد سحب وأن ھذا السحب قد أعدم القرار المطعون فیھ منذ صدوره فلم یعد محل للطعن فیھ 

وتؤكد المحكمة العلیا على . 27"یتأدى معھ الحكم بانتھاء الخصومةوتصبح المصلحة في إلغائھ منتفیة مما 
أن المصلحة في دعوى اإللغاء ال ": م27/2/1980قرارھا الصادر بتاریخ التجاه، حیث تقول في ھذا ا

ذا سحبت قرارھا المطعون إارة بتصحیح الوضع المعیب، فترقى إلى درجة الحق وتنتھي إذا قامت اإلد
.28"بذي یھدف إلى إزالة القرار المعیفیھ قبل صدور الحكم باإللغاء انتفت المصلحة من الطعن ال  

 

مبدأ المشروعیة اإلداریة :خامسالالمطلب >   
 
 

) في مقدمة ساسیة لمبدأ المشروعیة اإلداریةالمالمح األخلیفة الجھمي في دراسة بعنوان ( یقول المستشار د/
(تمارس الدولة أوجھ نشاطھا اإلداري في شتي مناحي الحیاة العامة، عن طریق اإلدارة، التي ھي فرع  الدراسة:

 ویقول المستشار د/ خلیفة الجھمي في تعریفھ لمبدأ المشروعیة اإلداریة: 29السلطة العامة في الدولة).من 
یقصد بمبدأ المشروعیة من زاویة القانون اإلداري، خضوع جمیع األعمال القانونیة والمادیة الصادرة عن "

ً كان شكلھا أو مصدرھا.  وفي  30السلطة التنفیذیة في الدولة، ممثلة بأداتھا اإلداریة، للقواعد القانونیة القائمة أیا
یذیة).اإلدارة ھي جزء من السلطة التنف(ھذا یعني أن  رأیي أن  

 

ً  المطلب السادس:>  التعلیق على قول المحكمة باختصاصھا والئیا  
 

التأسیسیة تكییف المحكمة للطبیعة القانونیة للھیئة :أوالً   
 

حول الدفع بأن "اختصاص القضاء االداري جاء على سبیل  ) من حكم المحكمة5، 4جاء في الصفحتین (
الحصر وأن الھیئة المطعون ضدھا ھیئة تشریعیة وعمالً بالمعیار الشكلي تكون مخرجاتھا تشریعیة ال یختص 

ھو الطبیعة  فصل الخطاب" أن ھذا الدفاع قد جانبھ الصواب، ذلك أن  :المحكمةجاء قول والقضاء بالنظر فیھا". 
وجاء قول ة للھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، تلك الھیئة التي أتى بھا اإلعالن الدستوري...".  القانونی

ا تشریعیاً أو إحدى ھیئاتھ، بل ھي ھیئة مستقلة، وال یصح الحاقھا مسومن ھنا، فھذه الھیئة لیست ج..." المحكمة:
تحت أیاً من السلطات الثالث (التشریعیة، التنفیذیة، فال تندرج ھذه الھیئة بالسلطة التشریعیة (مجلس النواب) ، 

، وإنما ھي ھیئة مكلّفة وفق اإلعالن الدستور المذكور  "بصیاغة"  "مشروع" الدستور ثم تحیلھ إلى القضائیة)
الجسم التشریعي لیطرح بعده على الشعب لالستفتاء علیھ...".      

  

أ الفصل بین السلطات، وبالتالي عدم اخضاع السلطة "....ومن ضمنھا الحفاظ على مبد وتقول المحكمة:
-... والحقیقة أن كل المعاییر التي أتى بھا الفقھ في ھذا المقام وتقول المحكمة: "التشریعیة للسلطة القضائیة..".   
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-الذي ال یتسع لھا جسم ال تنطبق على الھیئة المطعون ضدھا، كما أن اإلعالن الدستوري الذي جاء بھا لم یلحقھا ب 
تشریعي، وبالتالي فإن القول بأنھا ھیئة تشریعیة تعوزه الدقة والسند، وتبقى ھیئة عامة ذات شخصیة اعتباریة 
عامة مستقلة تخضع قراراتھا للطعن علیھا وھي قرارات اداریة ، وبالتالي ینعقد االختصاص لھذه الدائرة بالنظر 

للقرار المطعون فیھ، وبالتالي تلتفت المحكمة عن عدم في الطعن الماثل عمال بالمعیارین الشكلي والموضوعي 
اختصاصھا والئیاً بنظر الطعن...".  

 

 ً للطبیعة القانونیة للھیئة التعلیق على تكییف المحكمة: ثانیا  
 

لى ما جاء في المطلب األول من ھذه الورقة (اختصاص القضاء اإلداري) والتي تضمنت استنادا إ /1
ً للقانونباختصالنص الكامل المتعلق  ء بإنشاء القضا 1971لسنة  88رقم  اص القضاء االداري وفقا

حصریا فیما نص علیھ  یقع). فإن اختصاص القضاء االداري 6، 2، وذلك في المادتین (اإلداري
. إن كل 1971لسنة  88القانون، وال یختص القضاء االداري والئیا بأي دعاوى لم ینص علیھا القانون 

إلدارة  والمراكز القانونیة للموظفین العامین).اما نص علیھ القانون ھو ما یتعلّق (بقرارات   
 

ً لم یكن تكییفا مبنی ن تكییف المحكمة للطبیعة القانونیة "للھیئة التأسیسیة"إ /2 على أسانید قانونیة أو  ا
حیث حاولت  ،سلطة تشریعیة"كون الھیئة التأسیسیة " ھو ما حاولت المحكمة أن تنفیھفقھیة. ألن 

ذلك من ذلك لقولھا أن جازمة یست سلطة تشریعیة ولم تكن بداء الحجج التي تثبت أن الھیئة لإالمحكمة 
ى أي أسانید تقریرھا لطبیعة الھیئة باعتبارھا ھیئة عامة یستند عللم یكن و ."تعوزه الدقة والسند"
د ھیئة عامة ذات شخصیة ألن انتفاء الصفة التشریعیة عن الھیئة ال یعني أنھا مجرّ  صریحة وواضحة،

الواردة في االعالن الدستوري وتعدیالتھ  إلى النصوص الدستوریة تستند المحكمةولماذا لم  ،اعتباریة
   الطبیعة الدستوریة للھیئة). (ثالثا الفقرة  انظر ؟لھیئةالطبیعة الدستوریة لالتي تقرر 

 

تحت أیاً من السلطات الثالث (التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة)، ال تندرج ھذه الھیئة أن المحكمة قالت  /3
  ..!!ولم تبین مسؤولیتھا أمام أي جھة .ةثم صنّفتھا بأنھا ھیئة عامة ذات شخصیة اعتباری

 

 ً الطبیعة الدستوریة للھیئة التأسیسیة: :ثالثا  
 

 وصللنصلم تلتفت  محكمةالالنص الدستوري یقع في أعلى مراتب النظام القانوني للدولة، ومن الواضح أن 
ً واضحاً والتي  وتعدیالتھ، ،م3/8/2011ي اإلعالن الدستوري الصادر یوم ف ةالوارد ً دستوریا جاء فیھا تعریفا
جسم دستوري مستقل منتخب من الشعب مھمتھ االنتقال بالبالد من مرحلة انتقالیة إلى  الھیئة أن(مفاده   للھیئة

 (الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور)وتسّمى: مرحلة استقرار من خالل صیاغة مشروع دستور دائم للبالد، 
وذلك على النحو اآلتي:  

 

:2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر یوم   
 

(( یقوم المؤتمر الوطني العام في مدة ال تتجاوز ثالثین یوماً من أول  ) نصھا كاالتي:2فقرة ( 6) بند 30المادة (
" تسمى الھیئة التأسیسیة / اختیار ھیئة تأسیسیة لصیاغة مشروع دستور للبالد 2  /.......1ھ باآلتي: .اجتماع ل

،...)).لصیاغة الدستور"  
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):30بشأن تعدیل بعض فقرات المادة ( 2012الدستوري األول لسنة التعدیل   
 

((یقوم المؤتمر الوطني " :2 فقرة 6، وجاء في البند 2012مارس  13ستوري األول بتاریخ صدر التعدیل الد
ائھ أعض/ اختیار ھیئة تأسیسیة من غیر 2/.......  1اجتماع لھ باآلتي: العام في مدة ال تتجاوز ثالثین یوماً من أول

))...."تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور" لصیاغة مشروع دستوراً للبالد  
 

من التعدیل األول): 2/ف6(تعدیل نص البند 2012التعدیل الدستوري الثالث لسنة   
 

من  2تعدیل الفقرة ((م ، وجاء في المادة األولى: 2012یولیو  5بتاریخ عن المجلس االنتقالي التعدیل ھذا صدر 
انتخاب م. المشار إلیھ بحیث یجري نصھا على النحو االتي: 2012) لسنة 1من التعدیل الدستوري رقم ( 6البند 

"تسمى  لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد بطریق االقتراع الحر المباشر من غیر أعضائھھیئة تأسیسیة 
...)).الھیئة التأسیسیة"  

 

(التعدیل الخامس لإلعالن الدستوري المؤقت): 2013الخامس لسنة التعدیل الدستوري   
 

وجاء في المادة الثالثة من ھذا التعدیل النص  م.2013أبریل  11أصدر المؤتمر الوطني العام ھذا التعدیل بتاریخ 
النحو اآلتي:  م على 2012یُعّدل نص الفقرة السادسة من المادة األولى التعدیل الدستوري األول لسنة (( اآلتي:

-1 ن یوما من أول اجتماع لھ باآلتي:یقوم المؤتمر الوطني العام في مدة ال تتجاوز تسعی    .......  
 

بطریق االقتراع الحر المباشر من غیر أعضائھ  النتخاب ھیئة تأسیسیةإعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا  .2
.أسیسیة لصیاغة الدستور""تسمى الھیئة التلصیاغة مشروع دستور دائم للبالد   
): 30( تعدیل المادة   2014التعدیل الدستوري السادس لسنة   

 

وجاء في  ) بالكامل.30م ، وھو معّدال للمادة (2014فبرایر  5أصدر المؤتمر الوطني العام ھذا التعدیل بتاریخ  
بحیث یجري نصھا على النحو ) من اإلعالن الدستوري 30تُعّدل المادة (((: ) من التعدیل السادس1المادة (
یتم استكمال المجلس الوطني االنتقالي المؤقت.....،.....،....)). : 1نص الفقرة  االتي:  

 

ً من أول اجتماع لھ باآلتي:(( :10نص الفقرة   تعیین   أ) یقوم المؤتمر الوطني في مدة ال تتجاوز تسعین یوما
إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا النتخاب ھیئة تأسیسیة بطریقة االقتراع الحر  )ب رئیس وزراء.....

...)).الدستور"تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة "المباشر من غیر أعضائھ لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد   
 

): 30( تعدیل المادة   2014التعدیل الدستوري السابع لسنة   
 

 :حیث جاء في المادة األولى م.2014مارس  11العام التعدیل الدستوري السابع بتاریخ أصدر المؤتمر الوطني 
-/ ب10وجاءت الفقرة ) من اإلعالن الدستوري بحیث یجري نصھا على النحو اآلتي: ..... "30تعّدل المادة ("  

االقتراع الحر المباشر من غیر إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة العلیا النتخاب ھیئة تأسیسیة بطریقة " :كاآلتي
...))."تسمى الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور"  أعضائھ لصیاغة مشروع دستور دائم للبالد  
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ة:ــــــالخالص  
 

تعریف الھیئة وأنھا منشأة بنص دستوري تحت مسمى  كل ھذه النصوص الدستوریة تؤكد على/ 1
مھمتھا ھي اصدار مشروع دستور بكل استقاللیة وحیاد ، وأن "الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور"

یملك  دون خضوعھا ألي أجسام قائمة خالل المرحلة االنتقالیة وال تخضع ألي سلطة أو قوانین، وأن من
  ، ثم الشعب اللیبي.محاسبتھا ھو هللا عّز وجلّ 

 

 ) على اآلتي:48( بشأن انتخاب الھیئة التأسیسیة في المادة 2013لسنة  17نص القانون رقم / 2
على مؤسسات الدولة وأجھزتھا تقدیم الدعم الكامل للھیئة كلما طلب منھا ذلك، وللھیئة في سبیل انجاز "

مھامھا الحق في الحصول على البیانات والمعلومات والمستندات التي تساعدھا على أداء عملھا أو 
االستعانة بمن تراه لتحقیق أھدافھا".  

 

وأن تدعمھا بالكامل إلنجاز  ،ؤسسات الدولة القائمة أال تعرقل عمل الھیئة التأسیسیةأنھ على م یعني، وھذا
و! مھمتھا المكلّفة بھا من قبل الشعب اللیبي وھي صیاغة "مشروع الدستور اللیبي"، والذي تم إقراره 

بمقر الھیئة التأسیسیة بمدینة البیضاء العریقة. 19/4/2016الحمد بتاریخ   
 

 ً 31أسالیب صناعة الدساتیر  :رابعا  
 

یتفق الفقھ الدستوري على أن اآللیة الحدیثة لصناعة الدساتیر تتمثل في أسلوبین ھما:  
 

أسیسیة (ھیئة منتخبة من الشعب)الجمعیة الوطنیة التاألسلوب األول:   
 

تحوز على ثقتھ تقوم السلطة الحاكمة المؤقتة بالعمل على أن ینتخب الشعب جمعیة وطنیة (ھیئة تأسیسیة) 
. الدائم للبالد ویخّولھا كافة السلطات من أجل وضع الدستور  

 

: یتم انتخابھم من مختلف أنحاء البالد وفقاً لقانون االنتخاب، ویكون أعضاؤھا من أعضاء ھذه الجمعیة (الھیئة)
وما لم یشترط قانون االنتخابات  توجھات مختلفة، وثقافات متباینة.فئات مختلفة ویحملون رؤى وافكار و

محّددة، فقد یكون أعضاء الجمعیة الوطنیة (الھیئة التأسیسیة) من عامة الشعب أو مؤھالت علمیة تخّصصات 
ولیس بالضرورة أنھم یحملون أي مؤھالت لھا عالقة بالشأن الدستوري.    

   

كافة السلطات من الشعب وھي السلطة العلیا  ھي (ھیئة تأسیسیة أصلیة) مخّولة ھذه الجمعیة الوطنیة التأسیسیة:
في البالد، وتعلو كل السلطات، وتقوم بتسییر شؤون الدولة وتعمل على وضع دستور تعتمده وتصادق علیھ، 

حال التأسیسیة وتصدر قانون انتخابات عامة وفق أحكام الدستور، وتشرف على االنتخابات، وتنحل الجمعیة  
(وھذا ھو األصل في مفھوم . واستالمھا مقالید السلطة ت العامة وفق أحكام الدستوراالنتھاء من انتخاب السلطا

( السلطة على أن  ائماكما أن الفقھ أكد د الجمعیة الوطنیة التأسیسیة أو الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور).
وتعلو كل السلطات، وال تخضع  على سلطة في الدولة وال تخضع لرقابة أي جسم في البالدھي أالتأسیسیة) 

للقوانین النافذة.  
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(المجلس الوطني  2011: حیث انتخب الشعب التونسي سنة مؤخرا في تونس وھذا األسلوب تم اتباعھ
التأسیسي) والذي اصبح ھو السلطة العلیا في الدولة وقام بتكلیف رئیس للدولة وحكومة، كما أصدر المجلس 

بعد ذلك والرئاسیة. وتم تسلیم السلطة ن االنتخابات العامة التشریعیة، صدر قانو، وأ2014التأسیسي دستور سنة 
. المنتخبة وفقاً ألحكام الدستور للسلطات الدستوریة  

 

لجنة تختارھا السلطة الحاكمة)االستفتاء الدستوري (ب الثاني: األسلو  
 

بتحضیر مشروع دستور وعرضھ على ) تقوم لجنة أو ھیئةبتعیین أو وضع آلیة النتخاب (تقوم السلطة الحاكمة 
الشعب الستفتائھ وموافقتھ علیھ حتى یصبح دستورا نافذ المفعول. وال یكون لھذا المشروع أي قیمة قانونیة إال 

ً لألغلبیة المطلوبة.  لجنة الدستور علیھ والمعمول بھ ھو أن أعضاء ( ومن المتفقبعد موافقة الشعب علیھ وفقا
الذین یتم تعیینھم من قبل السلطة الحاكمة ھم عادة من المتخصصین األكفاء في الشأن الدستوري.  أو الھیئة)

لسنة ، وأیضا الدستور المعّدل 2012لسنة المصري  يوھذا األسلوب تم العمل بھ في مصر بإصدار الدستور
م.2014  

 
 

قیّدة بإصدار مشروع یتم االستفتاء علیھ.یدمج بین االسلوبین، ھناك ھیئة منتخبة من الشعب وم  :األسلوب اللیبي  
 
 

بالخصائص التالیة: ( الھیئة المنتخبة من الشعب) تتمیز السلطة التأسیسیة األصلیة   
 

فھي تضع الدستور الذي ینشئ كل السلطات في  ،األخرى اتبمعنى أنھا تسبق السلط / سلطة أولى:1
الدولة أي تلك السلطات التي تسمى سلطات مؤسسة.     

 

تتمتع بحریة تامة وغیر مشروطة في مجال ضبط محتوى الدستور الجدید فھي سلطة  / سلطة مطلقة:2
دة تستطیع أن تختار نظام الحكم الذي تراه صالحا وتقیم االیدولوجیا السیاسیة التي تتالءم مع غیر مقیّ 

اتجاھاتھا.   
 

التأسیسیة بوضع الدستور لكن یمكن لھا : تختص السلطة /  سلطة یمكن أن تكون متعددة االختصاصات3
مثال أن المجلس التأسیسي التونسي تجاوز  ،في بعض األحیان أن تتعدى ھذه المھمة الدستوریة

صالحیاتھ الدستوریة.  
 

أحكام القضاء المقارن :السابعالمطلب >   
 

من أي سلطة.تؤكد أحكام القضاء المقارن عدم خضوع الھیئات التأسیسیة ألي رقابة من القضاء أو   
 

:)حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة( أوال: موقف القضاء المصري:  
 

32 قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا "دستوریة" 34لسنة  166قضیة رقم   
 

رجب سنة من م، الموافق الثالث والعشرین 2013بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم األحد، الثاني من یونیھ سنة 
) 115السلطة التشریعیة بَسن القوانین طبقًا للمادة (وحیث إن اختصاص  ".. في حكم المحكمة: وجاء ھـ.1434

-ثم فال یكون لھا ال یخولھا التدخل في أعمال غیرھا من السلطات، ومن من الدستور التدخل في  من باب أولى 
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بط والمعاییر التي تنظم كیفیة أعمال السلطة التأسیسیة التي تضع دستور البالد، والتي تملك وحدھا وضع الضوا
.أدائھا للمھمة المنوطة بھا..."  

 

"... وھذا المسلك یؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن یُخرج جمیع مراحل  كما جاء في الحكم قول المحكمة:
إعداد مشروع الدستور الجدید ابتداًء من اجتماع الھیئة االنتخابیة التي ُعھد إلیھا بمھمة اختیار الجمعیة التأسیسیة 

لجمعیة ومباشرتھم والتي تتمثل في األعضاء غیر المعینین بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختیار أعضاء ھذه ا
دون تدخل من أیة سلطة من سلطات الدولة الثالث التشریعیة لمھامھم وفق الضوابط التي یضعونھا ألنفسھم، 

والتنفیذیة والقضائیة، وحتى تمام ھذه المھمة بوضع مشروع الدستور، وبمراعاة أن عمل ھذه السلطة التأسیسیة 
در السلطات جمیًعا، یمارسھا عند عرض مشروع الدستور بجمیع مراحلھ سیخضع لرقابة الشعب باعتباره مص

.لالستفتاء، إن شاء وافق علیھ، وإن شاء أعرض عنھ..."  
 

یؤكد ما تقّدم أن السلطة التأسیسیة التي تختص بوضع "...  وتقول المحكمة ما یؤكد استقالل السلطة التأسیسیة:
ن نتاج عملھا باعتبار أنھا السلطة الُمنشئة لغیرھا من الوثیقة الدستوریة تعلو على جمیع سلطات الدولة، إذ ھي م

أن تخضع ھذه السلطة في تكوینھا أو مباشرة أعمالھا لرقابة أیة سلطة من  السلطات، وال یتصور تبًعا لذلك
إنشائھا..."   

 
 

 ً 33 موقف القضاء االداري بتونس ( المحكمة االداریة ): :ثانیا  
 

أصدرت المحكمة االداریةً، ... 415936تحت عدد  2013جوان  26بتاریخ  / صدر قرار المحكمة االداریة1
حكمھا في الشكایة التي رفعھا الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس ومحّمد فوزي اللومي ومحّمد رؤوف 

ّررت الخماسي، التي طلبوا فیھا تأجیل وتوقیف التنفیذ على المسوّدة لمشروع قانون التحصین السیاسي للثورة، وق
« من قانون المحكمة االداریة ینّص على أن  )3("...أن الفصل  :ورأت المحكمة .المحكمة رفض شكایتھم

تختص المحكمة االداریة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء المقررات الصادرة في المادة 
أن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني التأسیسي في اطار مھامھ "... :كما رأت المحكمة، »االداریة

داري و التشریعیة أو الرقابیة أو غیرھا في المسائل المتصلة بھا تخرج بطبیعتھا عن والیة القاضي اإلأالتأسیسیة 
"...مطلب تأجیل وتوقیف التنفیذ، خارجا عن مجال اختصاص  :نأورأت المحكمة . عمال بمبدإ تفریق السلط،..."

".التخلي عن النظر في المطلب لعدم االختصاص...المحكمة االداریة واتجھ على ھذا االساس إلى   
 
 

ذن بتأجیل وطلب فیھ المّدعون اإل ،415903تحت عدد  2013جوان  26یخ بتار/ صدر قرار المحكمة االداریة 2
القرار الصادر عن رئیس المجلس الوطني التأسیسي القاضي بدعوة الھیئة المشتركة للتنسیق وتوقیف تنفیذ 
تختص المحكمة «المحكمة االداریة ینّص على أن: من قانون  )3("... أن الفصل  رأت المحكمة:  والصیاغة.

ورأت  ».المادة االداریةاالداریة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء المقررات الصادرة في 
أن القرارات الصادرة عن المجلس التأسیسي في اطار مھامھ التأسیسیة أو التشریعیة أو الرقابیة أو " المحكمة:

ویتضح  غیرھا من المسائل المتصلة بھا تخرج بطبیعتھا عن والیة القاضي االداري عمال بمبدإ تفریق السلط،
مختلف مراحل الدستور انطالقا من صیاغة مشروع الفصول وصوال الى  باالطالع على النظام الداخلي أنھ نظم

من القانون التأسیسي  3عرض الصیغة النھائیة على الجلسة العامة لمناقشتھا والمصادقة علیھا وفق الفصل 
 أن القرارات التي تسبق المصادقة على"... واعتبرت المحكمة: المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة...".

مشروع دستور ھي قرارات متصلة بالوظیفة التأسیسیة للمجلس باعتبارھا تنصھر في نطاق تسییر أعمال 
وطالما  "... كما قالت المحكمة: .الھیاكل التابعة للمجلس التأسیسي وتمثل بذلك احدى حلقات وضع الدستور.."
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ارجة عن والیة القاضي االداري مما ان القرارات المطلوب توقیف تنفیذھا صدرت في ھذا االطار فإنھا تكون خ
  .یتجھ معھ رفض المطلب إلى عدم االختصاص..."

 

تؤكد بما ال یدع مجاال للشك أن السلطة التأسیسیة التي تقوم بصیاغة  ن أحكام القضاء المقارنأ :الخالصة
حیث أن  القضائیة).مشروع الدستور ال تخضع أعمالھا ألي رقابة من السلطات الثالث (التشریعیة، التنفیذیة، 

وحیث السلطة التأسیسیة تسمو على كل السلطات وال یسمو علیھا إال هللا سبحانھ وتعالى، ثم الشعب الذي انتخبھا. 
فال یجوز ھي ھیئة منتخبة من الشعب اللیبي لصیاغة مشروع الدستور،  أن الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور

المكلّفة بھا من الشعب اللیبي والمتمثّلة في اصدار مشروع دستور  ألي سلطة قائمة أن تعرقل عملھا ومھمتھا
بـــ(نعم) وقبولھ یكون للشعب اللیبي داخل البالد وخارجھا كلمة الفصل فیھ حال طرحھ لالستفتاء علیھ وإقراره 

وعرضھ مرة  وإعادتھ إلى الھیئة التأسیسیة إلجراء التعدیالت الالزمة أم رفضھ بـــ(ال)لیكون دستوراً نافذاً، 
أخرى لالستفتاء.  

 
 
 

 ً ):5الحكم التقریري لمحكمة الدائرة االداریة بمحكمة استئناف البیضاء الوارد في الصفحة( :ثالثا  
 

فال تندرج ھذه الھیئة  ال تندرج تحت أي من السلطات العامة في الدولة بقولھا: "... بأن الھیئة أقّرت المحكمة
ً من السلطات الثالث "التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة" وإنما ھي ھیئة مكلفة وفق اإلعالن الدستوري  تحت أیا

وھذا یعتبر حكم تقریري من المحكمة بأن الھیئة ال تخضع ألي من السلطات الثالث (التشریعیة، المذكور...". 
: "... وتبقى ھیئة عامة ذات شخصیة مة وتناقض حكمھا التقریري بقولھاالتنفیذیة، القضائیة). ثم تعود المحك

اعتباریة عامة مستقلة تخضع قراراتھا للطعن علیھا وھي قرارات اداریة...".    
 

وحیث أن المحكمة أقّرت أن الھیئة ال تندرج تحت أي من السلطات الثالث، فھذا حكم تقریري من المحكمة 
لصیاغة  ھیئة تأسیسیة أصلیة  منتخبة من الشعب، ألنھا ى مرتبة من ھذه السلطاتیجعل الھیئة التأسیسیة أعل
یطرح على الشعب لالستفتاء علیھ بقبولھ أو رفضھ.  مشروع دستور دائم للبالد  

 

وھذه الھیئة التأسیسیة استنادا إلى حكم المحكمة التقریري ال تخضع ألي من السلطات الثالث (التشریعیة، 
ضائیة). واستنادا إلى ذلك فإن قرارات الھیئة التأسیسیة التي یتم اتخاذھا بالتصویت لیست قرارات التنفیذیة، الق

حیث أن العمل االداري ھو من صمیم عمل السلطة التنفیذیة،   إداریة وال تخضع لرقابة القضاء اإلداري.  
 

م : 5/4/1954وفي ھذا الشأن تقول المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ   
 

34 " ...العمل اإلداري في عموم لفظھ ھو عمل من أعمال السلطة التنفیذیة"  
 

ً (اختصاص القضاء االداري وتعریف القرار االداري فقھتتعلّق بـ ما تم طرحھ من أسانید وحججمن خالل   ا
والحكم التقریري وأحكام القضاء المقارن وتعریف االدارة، والطبیعة الدستوریة للھیئة التأسیسیة ، وقضاءً 

عدم االختصاص ب دفع)، فإنھ من الصائب ومن سدید القول الریة بمحكمة استئناف البیضاءلمحكمة الدائرة االدا
 2016/  65رقم المسجلة تحت داریة محكمة استئناف البیضاء للنظر في الدعوى االلدائرة االداریة بل الوالئي

"الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور". المقامة ضد   
 

ً من سدید القول و / 5بتاریخ رفع دعوى أمام محكمة البیضاء االبتدائیة والتي كان لھا حكم تاریخي یتم أن   أیضا
بالمحكمة العلیا لعدم قررت فیھ انعدام حكم الدائرة الدستوریة ، و237/2014في الدعوى رقم  2015/ 2

  ).ق 17/61( اختصاصھا والئیاً في الطعن الدستوري رقم
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في ناف البیضاء بانعدام حكم محكمة استئور قرار "ھي الطلب بصد وأن تكون الدعوى المرفوعة
كما أنھ من الصائب التمّسك بعدم  لعدم االختصاص الوالئي.وذلك " 65/2016ي رقم الطعن االدار
الوالئي أمام محكمة النقض.االختصاص   

 

منطوق الحكم في الشق المستعجل الورقة الثانیة:  
صلحة الشخصیة والمباشرة للطاعنینانتفاء الم :المطلب األول  

 
ذلك أن الطاعنین ثالثتھم أعضاء في الھیئة المطعون ضدھا، ... " :) من الحكم5في الصفحة ( تقول المحكمة

مباشرة من أي تحول في طریقة عمل الھیئة المطعون ضدھا على نحو مباشر،  یتأثر مركزھم وصالحیاتھمو
على نحو ما" أنھا  مصلحتھم الشخصیة والمباشرة التي ال ینفیھا "ومن ھنا فصفاتھم في الطعن متوافرة،  وكذلك 

.المطعون ضدھا وبھم وبالبالد قاطبة"ھیئة متأتیة من مآل العمل المناط بال تشترك مع مصلحة عامة  
 

" ... وبالرجوع للقرار المطعون فیھ وجد أنھ من شأنھ التأثیر على  ) قولھا:6جاء في حكم المحكمة الصفحة (
نحو مباشر بالطاعنین كأعضاء بالھیئة المطعون بقرارھا.. وال شك ان التصویت ھو مركز قانوني شخصي 

 2014) لسنة 1( الصادر بھا القرار رقم ) من الالئحة الداخلیة للھیئة التأسیسیة58ومباشر بحسب نص المادة (
 حق التصویت شخصي وال یصح باإلنابة وال بالتفویض وال بالمراسلة"التي تنص على أن  .30/4/2014بتاریخ 

وال شك في أن المساس بھذا المركز "الحق" یعد في أدنى  "...ولكل عضو صوت واحد بما في ذلك الرئیس
...."لكل واحد من الطاعنین حاالتھ مساساً بمصلحة شخصیة مباشرة  

 

  :الرد على ما جاء في تسبیب المحكمة
 

 التأسیسیة الھیئة انتخاب بشأن 2013 لسنة 17 قانون من) 46( المادة نص إلى اإلشارة الواجب من أ)
 وذلك عملھا آلیة تنظم التي الداخلیة الئحتھا وضع غیرھا دون التأسیسیة الھیئة تتولّى: " فیھا جاء والتي
"الھیئة  بأن ھذا النص ھو إعالن صریح". لھا جلسة أول تاریخ من أیام عشرة أقصاھا مدة خالل

 النص، ھذا خالل التأسیسیة ھي المختصة وحدھا دون غیرھا بوضع واصدار الالئحة الداخلیة". ومن
 مناسبة الھیئة تراھا تعدیالت أي الالئحة على تجري بموجب اختصاصھا األصیل أن للھیئة یكون

.  الدستوري النص إطار في وذلك اللیبي الشعب من علیھا المؤتمنة مھمتھا وضروریة إلنجاز  
 

م بطلب (ادخال تعدیالت على الالئحة 2016/ 3/ 6أن تقّدم عدد من األعضاء بتاریخ وسبق  )ب
، 6، 5، 2الداخلیة) ومن ضمن المواد المطلوب تعدیلھا (التعریفات فیما یتعلق بتعریف األغلبیة، المواد 

). كما تضمن الطلب 89، 88، 87، 68، 64، 60، 53، 46، 37، 36، 33، 30، 22، 16، 11، 8، 7
فة مواد إلى الالئحة تمكن الھیئة حسب الئحتھا الداخلیة المنقحة الجدیدة من اتباع سبیل التمریر أو إضا

لألعضاء الراغبین في التوقیع...). ومن ضمن أسماء الموقعین على طلب التعدیل (اثنان فتح باب التوقیع 
ً لما تنص علیھ الال وبناء على ھذا الطلب،من الطاعنین الثالثة).  ئحة الداخلیة تم عرضھ على ووفقا

الھیئة وقبولھ، ومن ثم تم تشكیل لجنة إلعداد التعدیالت الواردة في الطلب. وقد تم التصویت وإقرار ما 
بمقر الھیئة بمدینة البیضاء.   67تم التوافق علیھ خالل الجلسة رقم   

 

ً  ؤثرال یتعدیل الالئحة ن ب/ إ مما تضمنھ كأعضاء في الھیئة. وال شيء  الطاعنین مركزعلى  سلبا
حاضرین ومتفرغین  كل األعضاء یكون، إذ أن القانون یتطلب أن التعدیل یمس أي عضو من األعضاء 

ً لنص  بشأن  2013لسنة  17) من القانون رقم 47المادة (للعمل على انجاز مشروع الدستور وفقا
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غ التام ل أعضاء الھیئة التأسیسیة على سبیل التفرّ "یكون عم ونصھا كاآلتي: انتخاب الھیئة التأسیسیة 
إن مفھوم التفّرغ  حكام ھذا القانون وال یحق لھم ممارسة أي نشاط آخر خالل فترة عضویتھم".أبموجب 

التام الوارد في النص القانوني یعني تواجد األعضاء بمقّر الھیئة التأسیسیة، وحضور الجلسات، ومن 
ثّم حق التصویت.  

 

و ولكن لیس بالضرورة كل عضو فھو لیس إجباري. ھو حق لكل عض ،فیما یتعلق بالتصویتأما  ج)
ت ضد القرار وھناك من یصوت مع وھناك من یمتنع عن التصویت، ن یصّوت، وھناك من یصوّ أیجب 

منھ أحد، ولكن الطاعنین أنفسھم أو بعضھم  وتلك حاالت مّرت بھا الھیئة. إن حق التصویت لم یحرم
والتي  نیة،(الطاعنة الثاوھي ضرین التصویت على تعدیل الالئحة ومنھم من صّوت ضد القرار كانوا حا

أما الطاعنان اآلخران األول والثالث،  حرم من ممارسة حقھا في التصویت طالما كانت حاضرة).لم تُ 
یمنعھما  فھما مقیمان بالبیضاء ولم یحضرا جلسة الھیئة التي أجري خاللھا التصویت على القرار، ولم

أحد من حضور الجلسة والمشاركة في التصویت سواء بالموافقة أو الرفض.  
 

ولم یتم حرمان أي أحد من  األعضاء ویتطلّب تواجدھم بجلسات الھیئة،إن حق التصویت ھو حق مكفول لجمیع 
األعضاء منھ، ولكن إن كان بعض األعضاء غائبین في الوقت الذي یجب أن یكونوا فیھ متفرغین لعمل الھیئة 

أو بعذر أو ب عمدا فإن الھیئة لن تكون رھینة لمن یتغیّ م، 2013لسنة  17) من القانون رقم 47وفقا لنص المادة (
أن تستمر في مھمتھا المكلّفة بھا من الشعب اللیبي  ویجب على الھیئةا، عن أعمالھا بھدف تعطیل نصابھبدونھ 

الذي انتخبھا لھذه المھمة وھي صیاغة مشروع الدستور.  
 

لم یمس أي مركز قانوني ولم یحرم أي أحد من مباشرة مھامھ، قرار تعدیل الالئحة  ونخلص من ھذا كلھ إلى أن
مما  ،اشرة للطاعنین انتفاء تاماً، ولھذا یكون الطعن غیر مقبولإلى انتفاء المصلحة الشخصیة المب كما نخلص
بحكم القانون  ن. إن انتفاء مصلحة الطاعنین تحولنتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة للطاعنیالمعیباً  لحكمیجعل ا

اري بشأن القضاء االد 1971لسنة  88) من القانون رقم 6المادة ( استنادا إلىدون اختصاص المحكمة، وذلك 
وال تقبل الطلبات المقدمة من "ال تختص دائرة القضاء اإلداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة  :نصھاو

.  أشخاص لیست لھم فیھا مصلحة شخصیة مباشرة"  
 

في قرارھا  وتقول المحكمة العلیا ومن الواضح أن القرار الطعین لم یسبب أي ضرر لمصلحة الطاعنین،
ولكن بأن تكون لھ مصلحة شخصیة مباشرة في إلغاء القرار بمعنى أن "...  35م 16/1/1965الصادر بتاریخ 

   ". نھ أن یمس مصالح المّدعيأیكون ھذا القرار قد أحدث تغییراً في األوضاع القانونیة السابقة من ش
ما ھي مصالح الطاعنین التي تأثرت؟). (السؤال ھو:  

 

تصرفات اإلدارة لیست جمیعھا قابلة : "م تقول المحكمة العلیا بأن19/11/1980آخر صادر بتاریخ وفي حكم 
ً من شأنھ أن یحدث تغییراً في للطعن باإللغاء، بل یجب ان یكون التصّرف المطعون فیھ  ً تنفیذیا قراراً إداریا

ر فیھ ھذه المقومات ال یمكن الطعن وكل تصّرف من تصّرفات اإلدارة ال تتواف المركز القانوني ألحد األفراد،
في  العلیا وتقول المحكمة ما ھو المركز القانوني الذي تغیر للطاعنین؟). السؤال:( .36علیھ بدعوى اإللغاء " 

یشترط لقبول دعوى اإللغاء أن یكون من شأن القرار المطعون فیھ أن یؤثر بذاتھ " :م22/4/1984حكمھا بتاریخ 
(ما ھو التأثیر المباشر للقرار؟). .37مباشرة في المركز القانوني للطاعن"   
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بأن المصلحة الشخصیة والمباشرة للطاعنین تشترك مع مصلحة عامة، وقیام المحكمة  أما قول المحكمة
بتقریر أن "مشروع الدستور اللیبي" الذي أقّرتھ الھیئة التأسیسیة ھو عبارة عن لملمة نصوص تصیب 

 1971لسنة  88عندما أصدر القانون رقم  المشّرع فھذا القول مردود علیھ بأن:البالد كلھا بالضرر، 
) على عدم اختصاص القضاء اإلداري بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص لیست 6ونص في المادة (

فإن المشّرع نص على المصلحة الشخصیة المباشرة حصریاً، ولم یقل لھم فیھ مصلحة شخصیة مباشرة، 
یس وإال كان لكل مواطن أن یطعن في أي قرار إداري ألنھ بمقای، اذا اشتركت مع مصلحة عامة

المصلحة العامة وبكل تأكید ستكون مصلحتھ متأثرة سلباً أم ایجاباً.  
 

 لذي أقّرتھ الھیئة التأسیسیة المنتخبة من الشعب اللیبي بأنھاإن قول المحكمة في "مشروع الدستور اللیبي" 
"لملمة نصوص وتصیب البالد بالضرر" وباإلضافة إلى أنھ یعتبر نوع من االیحاء والتوجیھ، فإنھ وبال شك 

ً  المحكمة من تجاوزا یعتبر ً على لسلطتھا وتعدیا إرادة الشعب اللیبي الذي انتخب الھیئة  واضحا وصریحا
الذي  العمل ھذا قیمة یقّدر أن لھ الذي یدالوح وھو یملكھ الشعب اللیبي وحده، أصیل التأسیسیة، وتعّدیاً على حق

تقریر نفع ھذا المشروع  من انجزتھ الھیئة التأسیسیة وھو "مشروع الدستور اللیبي"، وللشعب اللیبي وحده سلطة 
رفضھ بـــ (ال)  أو بقبولھ بــ (نعم) إما العام قول كلمتھ الفاصلة القاطعة في االستفتاء خالل وذلك من ضرره،
توجیھات أو شروط أو ایحاءات.دون أي   

 

الخالصة:   
 

انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة للطاعنین في الغاء قرار تعدیل الالئحة، كما لم یتم سرد أي التأكید على 
ضرر من صدور قرار تعدیل الالئحة، مع العلم أن (طلب تعدیل الالئحة ض الطاعنین ألي حجج لتبرھن على تعرّ 

والمشار الیھ كان موقعاً من اثنین من الطاعنین الثالثة)، مما تنتفي معھ مصلحتیھما.م 2016م 3/ 6بتاریخ   
 

" ال تختص دائرة القضاء اإلداري بنظر ونصھا: 1971لسنة  88) من القانون رقم 6لى نص المادة (واستنادا إ
ا مصلحة شخصیة الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة وال تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لھم فیھ

،  فیكون على المحكمة رفض قبول الدعوى النتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة للطاعنین.مباشرة...."  
 

انتفاء االستعجال والجدیة :المطلب الثاني>   
 

وحیث أنھ عن الطلب المستعجل الذي أبداه الطاعنون بصحیفة ..." :المحكمة ) من حكم6جاء في الصفحة (
ن االستمرار في تنفیذ القرار أذا الحكم"، والذي اردفوه بالقول دفاعھم  "الذي ھو مناط ھالطعن وتمسك بھ 

الطعین یترتب علیھ نتائج ال یمكن تداركھا إذا ألغي القرار الحقا ألن الھیئة التأسیسیة المطعون ضدھا عازمة 
مما یوفّر عنصر االستعجال، على التصدیق حول مشروع الدستور خالل أیام قلیلة عمال بالقرار المطعون فیھ 

ویترجح الغاؤه معھ، وكان الحاضر عن وعن عنصر الجدیة فإن ما بني علیھ الطعن یؤدي إللغاء القرار الطعین 
وقال أن التصدیق قد تم بالفعل على مشروع الدستور وأحیل مشروعھ إلى مجلس المطعون ضده قد رفض ذلك 

الطعن أقیم على دفاع مرسل ال أساس لھ"وأن أي ضرر لم یتحقق مما ذكر، وأن النواب   
 

في محاولة لتأكید طابع افتراضات تسبیب حكمھا من خالل طرح ) دخلت المحكمة في 7وفي الصفحة (
على  ال یمكن الركونالتصویت على مشروع الدستور  ".. قول المحكمة  ومن ھذه االفتراضاتاالستعجال 
فإن عمل الھیئة التأسیسیة ال ینتھي بھذا التصویت  حصول ذلكعلى فرض "... كما أنھ  وقولھا:. حصولھا.."
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لم یوافق الشعب اللیبي بعد االستفتاء على الدستور، وعندھا ستكلف الھیئة ماذا لو "...  وقولھا:األخیر...". 
، سیتم ذلك (في حال عدم الغاء القرار الطعین) وال شكالتأسیسیة بإعادة صیاغتھ وطرحھ مرة أخرى لالستفتاء، 

عبر ھذا القرار وھذا التعدیل...".    
 

یفترض  أو ھكذا"... وإن طرح ھذا الدستور لالستفتاء ال یأخذ وقتا  وتسترسل المحكمة في افتراضاتھا وتقول:
"...أن عنصر الجدیة قد توافر  :وتقول المحكمة مما یجعل عنصر االستعجال متوافرا من ھذه الزاویة كذلك ...".

ا الغاء القرار ھرجح معتالطعن أنھ یقوم على أسباب جدیة، قانونیة ودستوریة یظاھر  وبحسبفي ھذا الطعن 
ھو اختصاص أصیل للشعب الذي وخلصت المحكمة إلى إبداء رأیھا في مشروع الدستور ذاتھ و الطعین...".

ن إ".. وإن كان من شيء یمكن تسجیلھ في ھذا المقام ،  ة:موجاء رأي المحكاللیبي یقولھ في االستفتاء العام،  
التسرع ولملمة النصوص الذي یصیب االحتیاط واالنتظار بعض الوقت في إصدار دستور دائم للبالد، خیر من 

   !!! ...".بضرره البالد كلھا
 

".. ولھذه األسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكال وفي الشق  )8وجاء منطوق الحكم في الصفحة (
المستعجل بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ مؤقتاً، وإلى حین الفصل في الموضوع...".  

 
 

أحكام القضاء في ركني الجدیة واالستعجال:  
 

موقف القضاء اللیبي (المحكمة العلیا):  
 

-ق 20/ 13/ طعن اداري رقم 1 م.23/5/1974جلسة    
 

كھا إذا ما قضى ببطالنھ، "...ومن ثم فلیس من شأن الحكم أن یترتب علیھ نتائج یتعذر تدار :العلیا تقول المحكمة
ن ذلك مما یمكن تداركھ وبذلك یكون ركن االستعجال غیر متوافر في طلب وقف التنفیذ مما یتعین معھ بل أ

  38بعد تخلف ركن االستعجال..". بحثھرفضھ دونما حاجة لبحث ركن الجدیة لعدم جدوى 
-ق 44/ 10/  طعن إداري رقم 2 م.2000/ 6/ 18جلسة    

 

: "...إن األصل في القرار اإلداري النفاذ، وال یسوغ وقف تنفیذه إال حیث تدعو الضرورة العلیاتقول المحكمة 
لتفادي نتائج قد یتعذر تداركھا فیما لو ألغي وأن یقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاھر على أسباب جدیة تحمل على 

اري إال عند قیام ركني االستعجال ومن ثم یتعین على القضاء االداري أال یقف تنفیذ قرار ادترجیح الغاء القرار، 
 والجدیة معاً، وھما من الحدود القانونیة التي تحد من سلطة القضاء اإلداري وتخضعھ لرقابة المحكمة العلیا.
وحیث أن الحكم المطعون فیھ وھو بصدد التدلیل على قیام ركني الجدیة واالستعجال، اكتفى بالقول فیما یتعلق 

یستند في طلبھ إلى أسباب مبعثھا مبدا المشروعیة وتطبیق أحكام القانون" وبخصوص بركن الجدیة "أن الطاعن 
% 35% إلى 45ركن االستعجال ذكر أن القرار المطعون فیھ ینقص العالوة المقررة لھ في عملھ السابق من 

تداركھا وھذه العالوة جزء من المرتب وانقاصھ یرتب ضررا یلحق بھ واسرتھ ویعد من النتائج التي یتعذر 
المطعون فیھ بشأن ركن وحیث أن ما أورده الحكم وتالفیھا بتوقي الضرر وذلك بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ. 

% على افتراض أن 10الجدیة ال یبین منھ أنھ استظھر ھذا الركن، كما ان انقاص عالوة التمییز المقررة بنسبة 
فیما لو الغي قرار الندب وھو  من النتائج التي یتعذر تداركھا فإن ذلك ال یعدجھة االدارة قامت بتخفیضھا بالفعل 

مؤقت بطبیعتھ وبإمكانھ استرجاعھا...".   
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"...وبالقدر الالزم للفصل في طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ ودون المساس بأصل  :العلیا وتقول المحكمة

طلب الغائھ أن ندب المطعون ضده للعمل بالنیابة جائز، مما یكون معھ ركنا االستعجال والجدیة غیر متحققین في 
ف جانبھ الصواب وخال طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ، والحكم المطعون فیھ إذ ذھب إلى خالف ذلك قد

  .39 القانون مما یتعین معھ نقضھ.."
 

 

المحكمة اإلداریة العلیا):القضاء المصري (  
 

:   ق 49 لسنة 8913&  7356 رقمي الطعنین/ حكم المحكمة االداریة العلیا المصریة 1  
 

توافر  اإلداريومن حیث إن قضاء ھذه المحكمة قد استقر على أنھ یشترط لوقف تنفیذ القرار " تقول المحكمة
القرار قائما بحسب الظاھر من األوراق على أسباب  فيبأن یكون الطعن  األول: ركن الجدیةركنین مجتمعین، 

أن یترتب على تنفیذ ب والثاني: ركن االستعجال جدیة یرجح معھا القضاء بإلغائھ عند الفصل في الموضوع،
القرار نتائج یتعذر تداركھا فیما لو قضى بإلغائھ بعد ذلك، وفیما یتعلق بركن االستعجال فإنھ یقتضي أن تكون 

طلب وقف التنفیذ، فإذا انقضت ھذه الحالة  فيحالة االستعجال أو الضرورة مازالت مستمرة وقائمة وقت البت 
لمطعون فیھ، فإن طلب وقف التنفیذ یفقد مبرره األساسي ویضحى غیر ذي كأن زالت أسبابھا أو تم تنفیذ القرار ا

موضوع، مما یستوجب القضاء برفض ھذا الطلب...".   

ومن ثم فإن قرار التفویض المطعون فیھ یكون قد تم تنفیذه كامالً قبل صدور الحكم  "...وتقول المحكمة 
بحسبان أن وقف ، التنفیذ بعد أن فقد محلھولیس ثمة جدوى لوقف م ، 27/3/2003المطعون فیھ بتاریخ 

أن  اإلداريالواقع واستنفد أغراضھ، وبالتالي كان یتعین على محكمة القضاء  فيالتنفیذ ال یرد على قرار نفذ 
وإذ ذھبت المحكمة  الطلب. فيترفض طلب وقف التنفیذ لتخلف أحد ركنیھ وھو ركن االستعجال وقت الفصل 

ً ویتعین الحكم المذكورة غیر ھذا المذھب  وقضت بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ، فإن قضاءھا یكون معیبا
.40 بنقضھ وبرفض طلب وقف تنفیذ ھذا القرار.."  

 

:  ق 48 لسنة 3781 رقم الطعن المصریة العلیا االداریة المحكمة حكم/ 2  
 

 القرارات تنفیذ وقف في الدولة مجلس والیة أن على جرى المحكمة ھذه قضاء أن حیث من" المحكمة تقول
 اإلداري القضاء یسلطھا التي القانونیة الرقابة إلى ومردھما منھا ومنح اإللغاء في والیتھا من مشتقة اإلداریة
 اإلداري القضاء على فوجب المشروعیة مبدأ مناطھ وزنا القانون بمیزان وزنھ أساس على اإلداري القرار على
 عند اإللغاء طلب بأصل المساس عدم ومع األوراق من الظاھر حسب على لھ تبین إذا إال إداریا قرارا یوقف أال

 القرار تنفیذ شأن من یكون بأن: االستعجال ركن: أولھما  ركنین: على یقوم التنفیذ وقف طلب أن فیھ الفصل
بإلغائھ. لو قضي فیما  تداركھا یتعذر نتائج  

 

 حیث من جدیة أسباب على األوراق من الظاھر بحسب القرار على الطعن قیام في ویتمثًّل الجدیة ركن: وثانیھما
الموضوع...".  نظر عند بإلغائھ الحكم ترجیح على تحمل القانون أو الواقع  

 

 تنفیذ وقف إجراءات أن بھ المسلم من فإنھ االستعجال لركن بالنسبة أنھ حیث ومن "... وتقول المحكمة:
 وقف إجراءات بین والعالقة اإلداري القضاء أمام المستعجلة اإلجراءات طوائف إحدى تعد اإلداریة القرارات
 الذي أو لإلصالح القابل غیر الضرر بین الوثیقة للعالقة مرجعھ وذلك منطقیة مسألة االستعجال وفكرة التنفیذ
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 فإن ولذلك سریعة، بإجراءات التدخل یستلزم مؤقت مركز وجود عن الحقیقة في یعبران فھما إصالحھ، یصعب
اء من جسیم ضرر بوجود التنفیذ وقف إجراءات في عنھ یعبِّر االستعجال  ضرر أو فیھ المطعون القرار تنفیذ جرَّ
ً  یعدُّ  فیھ المطعون القرار تنفیذ فإن تقدم مما ھدي وعلى  إصالحھ. یستحیل أو یتعذَّر ً  ركنا  تقدیر في أساسیا
 طلب قبول دون یحول ال) كلیةً ( علیھ المتنازع القرار تنفیذ كان إذا أنھ اعتبار على وذلك االستعجال شرط توافر
 لھ لیس الحكم ھذا أن إذ التنفیذ، بوقف الصادر الحكم حالة في ذلك من العكس على األمر فإن بھ، والحكم إلغاؤه
 للقضاء سبب ھناك یكون لن فإنھ القانونیة آثاره كل علیھ المتنازع القرار ینتج عندما فإنھ ثمًّ  ومن رجعي، أثر

ً  علیھ المتنازع القرار آثار شل إلى یرمي التنفیذ وقف حكم أن بحسبان التنفیذ بوقف  للمستقبل بالنسبة مؤقتا
 ھذا وعلى"..  وتقول المحكمة: اإللغاء..". طلب في الفصل لحین علیھ ھو كما الراھن الوضع على والحفاظ
 یوجب "مما وأخیرا تقول المحكمة:..". القرار تنفیذ وقف طلب في االستعجال ركن بانتفاء قضي األساس
41 ".دفاع أوجھ من فیھ أثیر وما الجدیة ركن بحث إلى الحاجة دون تنفیذه وقف طلب برفض الحكـــم  

 

:  ق 39 لسنة 1274 رقم الطعن المصریة العلیا االداریة المحكمة حكم/ 3  
 

 اإلداریة القرارات تنفیذ بوقف الحكم أن المحكمة ھذه قضاء في علیھ المستقر من إنھ "... وحیث المحكمة تقول
 طلب یقوم بأن الجدیة ركن أولھما مجتمعین ركنین توافر على یقوم الدولة مجلس قانون من 49 المادة لنص طبقا
 عند فیھ المطعون القرار بإلغاء الحكم معھا یرجح جدیة أسباب على األوراق من الظاھر حسب التنفیذ وقف
 في تداركھا یتعذر أثار اإلداري القرار تنفیذ على یترتب بأن االستعجال ركن والثاني النزاع موضوع في الفصل
 ینفي فیھ القرار بتنفیذ اإلدارة جھة قیام إن "...وحیث وتقول المحكمة:موضوعا...".    بإلغائھ القضاء حالة
 للقضاء معنى ثمة یكون ال وبالتالي التنفیذ وقف طلب في الفصل قبل بالفعل القرار آثار لتحقق االستعجال ركن
42 ". بالفعل تنفیذه بعد القرار تنفیذ بوقف للقضاء معنى ثمة یكون ال وبالتالي التنفیذ بوقف  

 
 

:  ق 34 لسنة 379 رقم الطعن المصریة العلیا االداریة المحكمة حكم/ 4  
 

یتعین لوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ توافر ركني الجدیة واالستعجال معاً، بحیث إذا انقضى " المحكمة تقول
-أحدھما تعین الحكم برفض طلب وقف التنفیذ  ال ریب أنھ في مجال وقف التنفیذ یتعین استمرار ركن االستعجال  

- حتى تاریخ الفصل في النزاع و تفادي النتائج التي یتعذر أن القصد من الحكم بوقف التنفیذ ھ أساس ذلك: 
إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة  لو یتم تنفیذ القرار المطعون فیھتداركھا فیما 
.43" فقد طلب وقف التنفیذ أحد ركنیھ األساسیین االستعجال  

 

    :)االستعجال والجدیة(ركني على حجة  التعلیق
 

الھیئة التأسیسیة وقد قامت  .9/5/2016محكمة استئناف البیضاء بتاریخ ب االداریةالدائرة / صدر الحكم  من 1
م ، كما تم 2016/ 4/ 16بالتصویت على قرار تعدیل الالئحة یوم لصیاغة الدستور المنتخبة من الشعب اللیبي 

قبل یوماً)  21( ثالثة أسابیع أي قرابة، 19/4/2016"مشروع الدستور" یوم قد تصویت الھیئة التأسیسیة على 
م، مما یؤكد أن القرار الطعین تم تنفیذه وال معنى للقضاء بوقف تنفیذه، 9/5/2016یوم  صدور حكم المحكمة

وھذا ما استقر علیھ القضاء اللیبي والقضاء المقارن.  
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وقد تم ي"، ملك خالص للشعب اللیبلذي أقّرتھ الھیئة التأسیسیة ھو"" ايوبھذا أصبح "مشروع الدستور اللیب
).2016من شھر أبریل   21و   19(یومي التأسیسیة  اصدار البیانات الرسمیة بذلك من الھیئة  

 

خوفھم من مصادقة الھیئة على مشروع الدستور مما یؤدي إلى وقوع نتائج ال تھو  كان ما دفع بھ الطاعنون/ 2
 ،إن النتیجة ھي إقرار الھیئة لمشروع الدستور اللیبي الذي ینتظره الشعب اللیبي بكل ترقّب وأمل !.یمكن تداركھا

  من صدور الحكم. یوماً)  21م أي قبل (19/4/2016یوم فعلیاً بالتصویت علیھ  وقد تم إقرار المشروع
   

وما ھي إلى الشعب اللیبي؟ الدستور ما ھي النتائج التي ال یمكن تداركھا بعد خروج مشروع  :السؤال ھو
؟لیقول كلمتھ إلى الشعب اللیبي"مشروع الدستور"  غایة من عدم خروجال  

 

إلى افتراضات قد تصل مددھا إلى أشھر عدیدة بما في ذلك  / استندت المحكمة في اثباتھا لطابع االستعجال3
.!! ھل كل ھذا یقع تحت طائلة وافتراض عدم قبولھ من الشعب وإعادتھ مرة أخرى للھیئة..العام االستفتاء 
؟حتى یتم الفصل فیھ بصورة عاجلة االستعجال  

 

تلك  لم تذكرالمحكمة أنھا تستند إلى أسباب قانونیة ودستوریة، ولكن  المحكمة ، قالت/ أما بشان الجدیة4
معاً).بالرغم من ضرورة توافر (ركني االستعجال والجدیة ، التي تقول أنھا تثبت جدیة الطعن األسباب  

 

ستور" ذاتھ، ووصفتھ بأنھ قد والمتعلّق بإبداء المحكمة لرأیھا حول "مشروع الد / أما ما جاء في حكم المحكمة5
یعتبر إفصاح عن عقیدة المحكمة التسرع فیھ ولملمة نصوصھ الذي یصیب بضرره البالد كلھا"، فإن ھذا تم "
ن قول المحكمة أنھا لم تطّلع على مشروع الدستور وایحاء لرفض "مشروع الدستور" بالرغم م ھاحكم مسبق منو

.سابقة لصدور ھذا الحكم یوماً) 21(لھیئة التأسیسیة منذ الذي أقّرتھ ا  
 

 المحكمة على نظر طلبات الطاعنین كما جاءت في صحیفة الدعوى، بل تجاوزت ذلك،ھیئة / لم تقتصر 6
ذاتھا (حیث أن موضوع الدعوى ھو قرار  الخوض في موضوع لیس مطروحا في صحیفة الدعوىبقامت و

الوالیة الحقیقیة لقبول "مشروع الدستور" أو  بكما أن صاح، ولیس "مشروع الدستور"تعدیل الالئحة) 
 وكل ما أبدتھ المحكمة .عندما یتم طرح المشروع لالستفتاء علیھ إن شاء هللا ھو الشعب اللیبي رفضھ

"بأنھ جاء متسرعا، وأنھ لملمة قولھا  وأفصحت فیھ عن حكمھا المسبق حول مشروع الدستور من خالل
وھو   ،یوحي بأن محل الدعوى ھو مشروع الدستور ولیس قرار تعدیل الالئحة نصوص، وأنھ ضرر للبالد"

علقة بوقف تنفیذ یتعارض مع اختصاصھا للفصل في الدعوى المطروحة في الشق المستعجل والمتاألمر الذي 
حالیا الناظرة للدعوى بمحكمة استئناف البیضاء أن تتنحى ھیئة الدائرة االداریة  ن معھمما یتعیّ القرار الطعین، 

بالمحكمة. نظر الدعوى من قبل ھیئة أخرىوأن تُ   
 

/ ما جاء في قضاء المحكمة العلیا اللیبیة واالحكام المقارنة، یؤكد على أن ركن االستعجال في الدعوى محل 7
"بأن االستمرار في تنفیذ القرار الطعین یترتب علیھ نتائج ال یمكن   محكمةوأن قول الالطعن غیر متوفر، 

حول مشروع الدستور عازمة على التصویت تداركھا إذا الغي القرار الحقاً ألن الھیئة التأسیسیة المطعون ضدھا 
مشروع  التصویت على: " وقولھا بأن. خالل أیام قلیلة عمال بالقرار المطعون فیھ مما یوفر عنصر االستعجال"

  ..".على فرض حصول ذلك"... كما أنھ  وقولھا:. على حصولھا.." ال یمكن الركونالدستور 
 

 یة،ما جاء في أحكام المحكمة العلیا اللیبیة وأحكام المحكمة االداریة العلیا المصر قول یتعارض مع كلوھذا ال
كدت وقد أ .)عنصر االستعجال اینتفي معھ على مشروع الدستورالفعلیة حیث أن (حصول عملیة التصویت 
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على أن تنفیذ القرار الطعین ینفي ركن المحكمة العلیا اللیبیة وأحكام المحكمة االداریة العلیا المصریة، حكام أ
. االستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل  

 

ما تم ك م،16/4/2016بالتصویت على قرار تعدیل الالئحة یوم قامت الھیئة التأسیسیة من المعلوم أن و
یوماً) من تاریخ صدور حكم 21م، أي قبل (19/4/2016تصویت الھیئة التأسیسیة على مشروع الدستور یوم 

/ 26كما تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب یوم  بوقف تنفیذ القرار الطعین،م 9/5/2016الدائرة االداریة یوم 
وكل ھذه التواریخ من یوم إقرار تعدیل  م.3/5/2016لوطنیة العلیا لالنتخابات یوم م وإلى المفوضیة ا2016/ 4

النواب م إلى احالتھ إلى مجلس 19/4/2016م إلى التصویت على المشروع 16/4/2016الالئحة 
وقد استقر  قبل صدور حكم المحكمة.م، 3/5/2016وم م إلى إحالة المشروع إلى المفوضیة ی26/4/2016

ال یرتب أي آثار ولیس لھ أي أثر رجعي، وحیث أن القرار تم  على أن الحكم بالنفاذ المعجل القضاء االداري
تنفیذه فیكون ال معنى للقضاء بوقف تنفیذ القرار الطعین بعد تنفیذه بالفعل.  

 
 
 

:ـةالخالصالخاتمة و  
 

أوالً  :طبیعة الدستوریة للھیئةلا بسبب ىلدعواي عدم االختصاص الوالئي للمحكمة للنظر ف -  
 

وتستمد شرعیتھا من الشعب اللیبي وھدفھا / الھیئة التأسیسیة ھي ھیئة منتخبة من الشعب اللیبي 1
((الھیئة  وتسّمىصیاغة مشروع دستور یكون للشعب اللیبي كلمة الفصل فیھ بــ(نعم) أم (ال). 

كما ورد ذلك في اإلعالن الدستوري وتعدیالتھ.. التأسیسیة لصیاغة الدستور))  
 

بل ھي ھیئة تأسیسیة منتخبة من / الھیئة التأسیسیة لیست جسما "إداریا" یخضع للسلطة التنفیذیة.. 2
الشعب اللیبي وأن القرارات التي تتخذھا الھیئة التأسیسیة بالتصویت ھي قرارات سیادیة ال تخضع 

ري. كما بینت المادة بشان القضاء االدا 1971لسنة  88) من القانون رقم 6لرقابة القضاء وفقا للمادة (
بما تصدره اإلدارة من االختصاصات الحصریة للقضاء االداري وھي متعلقة  88) من القانون رقم 2(

.(قرارات اداریة)  
 

على أن الطبیعة الدستوریة للسلطة المختصة بإصدار مشروع دستور  یتفق الفقھ والقضاء المقارن/ 3
، الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) وال تخضع ألي منھاأعلى من السلطات الثالث في للبالد ھي 

ن والذي حصّ  المشار الیھ ق) 166/34رقم ( دستوریة المصریة في الطعنكما جاء في حكم المحكمة ال
ً ، من الشعب المصري أعمال الجمعیة التأسیسیة والتي لم تكن منتخبة مباشرة أحكام المحكمة  أیضا

الحكم التقریري لھیئة المحكمة بقولھا "ال تندرج  وكذلك مضمون، والمشار إلیھااالداریة التونسیة 
.."السلطات الثالث.ھذه الھیئة تحت إي من   

 

 ً قبول الدعوى  لألسباب اآلتیة: عدم  :ثانیا  
 

ً حیث أنھم  :/ انتفاء أي ضرر بمراكز الطاعنین1  بالھیئة التأسیسیةأعضاء ك باقون ومستمّرونجمیعا
، رغم أن )حضروا التصویت ورفضوا القرار أو لم یحضروا أصال وتغیبوا بعذر أو بدونھسواء (

غ التام لعمل الھیئة التأسیسیة ) ینص على وجوب التفرّ 47في المادة( 2013لسنة  17القانون رقم 
 ھذه راكز القانونیة للطاعنین من رفعھمبعدم اإلخالل بالم ولیس ھناك برھانا أسطع لصیاغة الدستور.

كما لم یتم اتخاذ أي إجراءات جزائیة ضّدھم  بصفتھم أعضاء الھیئة التأسیسیة،الدعوى أمام المحكمة 
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منھم من یقوم بصفتھ بعقد لقاءات وندوات حول ھناك أن  م یتم المساس بحقوقھم كأعضاء، كماول
مشروع الدستور داخل البالد وخارجھا.  

 
حیث لم یتحقّق أي ضرر ألي من الطاعنین ، حیث  :/ انتفاء أي مصلحة شخصیة ومباشرة للطاعنین2
كما أن  ،وال یلغیھا والتصویت في حد ذاتھ ال ینشئ مراكز ،نھم ال یزالون أعضاء بالھیئة التأسیسیةأ

، كما أن ھناك حاالت كثیرة ب عن اجراءات التصویت وأبدت رأیھا بكل حریةلم تتغیّ  (الطاعنة الثانیة)
أن (یصوت مع أو ضد أو یمتنع). المھم في األمر كلھ ھو حضور یكون للعضو الحاضر كل الحق 

ولیس من المتعارف علیھ في الھیئات التأسیسیة عذر أو بدون عذر،  یتغیب عنھا بالعضو للجلسة واّال 
أن یكون للمتغیّب عن الجلسة "حق التصویت".  

 

سواء كانت قانونیة أو دستوریة لتحقیق  جدیةلم تكن ھناك أي أسباب   :/ انتفاء الجدیة في الطعن3
. كما أن صدور مما ینتفي معھا ركن الجدیة جدیةولم تتوفّر أي أسباب بوقف التنفیذ،  الجدیة في الطعن

تم ، وم19/4/2016علیھ بتاریخ  القرار لم ینتج عنھ أي ضرر حیث أن "مشروع الدستور" تم التصویت
ستفتاء م التخاذ االجراءات الالزمة إلصدار قانون اال26/4/2016ریخ إحالتھ إلى مجلس النواب بتا
بداء رأیھ بحریة وقول كلمتھ الفاصلة بالقبول أو الرفض.لتمكین الشعب اللیبي من إ  

 

فھذا ینفي ركن  ذه فعالً قبل صدور الحكم بإیقافھ،أن القرار الطعین تم تنفیبما  / انتفاء ركن االستعجال:4
قامت ھ أحكام المحكمة العلیا اللیبیة والمحكمة االداریة العلیا المصریة. حیث وھذا ما أكدت االستعجال.

على التصویت كما تم  م،2016/ 4/ 16م الھیئة التأسیسیة بالتصویت على قرار تعدیل الالئحة یو
 ال معنىبالتالي و، فعالً  م، مما یؤكد أن القرار الطعین تم تنفیذه2016/ 4/ 19مشروع الدستور یوم 

  .(وھذا ما استقر علیھ القضاء االداري) م2016/ 5/ 9یوم الجلسة بتاریخ  بوقف تنفیذه للحكم
 

ي"، وأن الشعب ملك خالص للشعب اللیبلذي أقّرتھ الھیئة التأسیسیة "" اي"مشروع الدستور اللیب وبھذا أصبح
  اللیبي ھو الذي یملك وحده قبول المشروع أو رفضھ في االستفتاء العام.

 

صبح قرار الطعین أن الفإ لى ما جاء في أحكام المحكمة العلیا اللیبیة والمحكمة االداریة العلیا المصریة،إواستنادا 
وبھذا یكون ركن یوماً) قبل صدور الحكم،  21م أي منذ (2016/ 4/ 19والعمل بھ یوم تم تنفیذه نافذا فعالً، و

ً النعدامھاالستعجال منتفی ً تعارضالوارد في حكم الدائرة االداریة میكون التسبیب و، ا مع كل ما جاء في أحكام  ا
على دت أحكام القضاء اللیبي والمصري وقد أك المحكمة العلیا اللیبیة وأحكام المحكمة االداریة العلیا المصریة. 

. )لتحقق آثار القرار بالفعلوذلك ركن االستعجال تماماً معھ في تتنفیذ القرار الطعین ین(أن   
 

وقد استقر القضاء االداري على أن الحكم بالنفاذ المعجل ال یرتب أي آثار ولیس لھ أي أثر رجعي، 
وحیث أن القرار تم تنفیذه فیكون ال معنى للقضاء بوقف تنفیذ القرار الطعین بعد تنفیذه بالفعل.  

 

قبول الدعوى من حیث الموضوع: عدم  ثالثاً:  
 

االختصاص الوالئي./ لذات األسباب الواردة في عدم 1  
 

خصیة المباشرة للطاعنین كما ورد توضیح ذلك./ النتفاء المصلحة الش2  
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/ ضرورة ترجیح المصلحة العلیا للوطن وعدم ادخال البالد في مزید من االنقسامات.3  
 

، وھذا المشروع اآلن "ملكا 19/4/2016راره من الھیئة التأسیسیة یوم م إقت/ أن مشروع الدستور 4
خالصا للشعب اللیبي". وقد تم احالتھ إلى الجھات ذات العالقة لتمكین الشعب اللیبي داخل لیبیا 
وخارجھا من قول كلمتھ الفاصلة إما بقبولھ أم رفضھ.  ومن المعلوم أن الشعب اللیبي ینتظر بكل أمل 

اللیبیین واللیبیات على كلمة سواء وھي  خروج ھذا المشروع والذي ھو توافقي بامتیاز ویجمع كل
... دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة.. دولة الحقوق " دولة القانون والعدالةء لیبیابنا"

والحریات.. الدولة التي تخضع لحكم القانون.  
 

 ً بخصوص اتعاب المحاماة :رابعا  

المصاریف ومقابل اتعاب المحاماة المقّدرة بمبلغ خمسة ون ضده بصفتھ جاء في طلبات الطاعنین تحمیل المطع
آالف دینار وفقاً لالئحة.  

وھذا ضده بأتعاب المحاماة  طعونالمتتضمن تحمیل  إن طلبات الطاعن  وفي ھذا الشأن تقول المحكمة العلیا:
مخالف لما أستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا من أن المتقاضین الذین یستعینون بالمحاماة الخاصة یتحملون 
وحدھم أتعاب محامیھم ذلك أنھ كان في إمكانھم توكیل محامي من إدارة المحاماة الشعبیة في الدفاع عنھم مجاناٌ 

وھذا ما قرره قضاء تعین علیھم تحمل أتعابھم فإذا ما تنحوا عن ھذا الطریق واختاروا محامین خاصین فأنھ ی
  44 :المحكمة العلیا حیث جاء في أحد أحكامھا

بشأن إنشاء إدارة المحاماة  1981لسنة  4وحیث أن مفاد نص المادة األولى من القانون رقم ...(
الدفاع عنھ وسع أي مواطن أن یطلب من إدارة المحاماة الشعبیة أن تندب محامیا یتولى بالشعبیة أنھ 
، وبالتالي فإن المواطن إذا لم یرغب في سلوك ھذا الطریق بل في أیة قضیة ترفع منھ أو علیھدون مقا

ورأى أن یستعین بالمحاماة الخاصة بمقابل فإنھ یكون وحده الملزم بتحمل ذلك المقابل ویتعین لذلك 
المتعلّق بالمصاریف واتعاب رفض الطلب بھذا یتعین و ..).رفض الطلب المتعلق بأتعاب المحاماة

المحاماة.  

حفظ هللا لیبیا....  

أ. عمر النعاس  
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