دستـور لـٌبٌـا
بتعدٌالت 3691

بسم هللا الرحمن الرحٌم

مقـدمة
نحن ممثلً شعب لٌبٌا من برقة وطرابلس الؽرب ّ
وفزان المجتمعٌن بمدٌنة طرابلس
فمدٌنة بنؽازي فً جمعٌة وطنٌة تؤسٌسٌة بإرادة هللا .
بعد االتفاق وعقد العزم على تؤلٌؾ اتحاد بٌننا تحت تاج الملك محمد ادرٌس المهدي
السنوسً الذي باٌعه الشعب اللٌبً ونادت به هذه الجمعٌة الوطنٌة التؤسٌسٌة ملكا
دستورٌا على لٌبٌا .
()3

وعلى تكوٌن دولة دٌمقراطٌة مستقلة ذات سٌادة تإمن الوحدة القومٌة وتصون الطمؤنٌنة
الداخلٌة وتهٌا وسابل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرٌة
والمساواة واإلخاء وترعى الرقً االقتصادي واالجتماعً والخٌر العام .

وبعد االتكال على هللا مالك الملك  ،وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة اللٌبٌة المتحدة
____________________________________
()1

ألغى النظام االتحادي بالقانون رقم  1لسنة . 1963

( )2عدل اسم الدولة إلى " المملكة اللٌبٌة " بالقانون رقم  1لسنة . 1963

الفصـل األول

()2

شكل الدولة ونظام الحكم فٌها
المادة ()1
لٌبٌا دولة حرة مستقلة ذات سٌادة  .ال ٌجوز النزول عن سٌادتها وال عن أي جزء من
أراضٌها.

المادة ()2
لٌبٌا دولة ملكٌة وراثٌة ونظامها نٌابً وتسمى " المملكة اللٌبٌة " .

المادة ()3
المملكة اللٌبٌة جزء من الوطن العربً وقسم من القارة االفرٌقٌة .

المادة ()4
حدود المملكة اللٌبٌة هً :
شماال  :البحر األبٌض المتوسط .
شرقا  :الجمهورٌة العربٌة المتحدة وجمهورٌة السودان .
جنوبا  :جمهورٌات السودان وتشاد والنٌجر والجزابر .
غربا  :تونس و الجزائر

المادة ()5
اإلسالم دٌن الدولـة .

المادة ()6
ٌعٌن شعار الدولة ونشٌدها الوطنً بقانون .

المادة ()7
ٌكون العلم الوطنً على الشكل واألبعد اآلتٌة :
طوله ضعفا عرضه وٌقسم على ثالثة ألوان متوازٌة أعالها األحمر فاألسود فاألخضر .
على أن تكون مساحة اللون األسود تساوي مجموع مساحة اللونٌن اآلخرٌن وأن ٌحتوي فً
وسطه على هالل أبٌض بٌن طرفٌه كوكب أبٌض خماسً األشعة .

الفصـل الثانـً

حقوق الشعب
المادة ()8
ٌعتبر لٌبٌا كل شخص مقٌم فً لٌبٌا ولٌس له جنسٌة أو رعوٌة أجنبٌة اذا توفر فٌه أحد
الشروط اآلتٌة :
.1

أن ٌكون قد ولد فً لٌبٌا ،

.2

أن ٌكون أحد أبوٌه ولد فً لٌبٌا ،

.3

أن ٌكون قد أقام فً لٌبٌا مدة ال تقل عن عشر سنوات إقامة عادٌة .

المادة ()9

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط الالزمة الكتساب
الجنسٌة اللٌبٌة وتمنح به تسهٌالت للمؽتربٌن الذٌن هم من أصل لٌبً وألوالدهم وألبناء
األقطار العربٌة ولألجانب الذٌن أقاموا فً لٌبٌا إقامة عادٌة لمدة ال تقل عن عشر سنوات
عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقٌمٌن فٌها  ،فٌجوز لهإالء األخٌرٌن اختٌار الجنسٌة
اللٌبٌة طبقا للشروط المبٌنة فً القانون على أن ٌطلبوا اكتسابها خالل ثالث سنوات تبتدئ
من أول ٌناٌر . 3692

المادة ()11

ال ٌجوز الجمع بٌن الجنسٌة اللٌبٌة وأٌة جنسٌة أخرى .

المادة ()11

اللٌبٌون لدى القانون سواء  ،وهم متساوون فً التمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وفً
تكافإ الفرص وفٌما علٌهم من الواجبات والتكالٌؾ العامة ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب
الدٌن أو المذهب أو العنصر أو اللؽة أو الثروة أو النسب أو اآلراء السٌاسٌة واالجتماعٌة
.

المادة ()12

الحرٌة الشخصٌة مكفولة وجمٌع األشخاص متساوون فً الحماٌة أمام القانون .

المادة ()13

ال تفرض السخرة على أحد إال بموجب القانون فً حاالت الطوارئ أو النوازل أو
الظروؾ التً قد تعرض سالمة السكان أو بعضهم إلى خطر .

المادة ()14

لكل شخص الحق فً االلتجاء للمحاكم وفقا ألحكام القانون .

المادة ()15

كل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برٌبا إلى أن تثبت إدانته قانونا فً محاكمة تإمن له فٌها
الضمانات الضرورٌة للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنٌة إال فً األحوال االستثنابٌة
التً ٌنص علٌها القانون .
المادة ()16

ال ٌجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتٌشه إال فً األحـوال التً ٌنص علٌها
القانون  ،وال ٌجوز إطالقا تعذٌب أحد وال إنزال عقاب مهٌن به .

المادة ()17

ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على قانون وال عقاب إال على األفعال الالحقة لصدور
القانون الذي ٌنص علٌها  ،كذلك ال توقع عقوبة أشد من العقوبة التً كانت نافذة وقت
ارتكاب الجرٌمة .

المادة ()18

ال ٌجوز بؤي حال إبعاد لٌبً من الدٌار اللٌبٌة وال ٌجوز أن تحظر علٌه اإلقامة فً جهة
ما أو أن ٌلزم باإلقامة فً مكان معٌن أو منعه من التنقل فً لٌبٌا إال فً األحوال التً
ٌبٌنها القانون .

المادة ()19

للمساكن حرمه  ،فال ٌجوز دخولها وال تفتٌشها إال فً األحوال المبٌنة فً القانون
وبالكٌفٌة المنصوص علٌها فٌه .

المادة ()21

تكفل سرٌة الخطابات والبرقٌات والمواصالت التلٌفونٌة وجمٌع المراسالت على اختالؾ
صورها ووسابلها  ،وال ٌجـوز مراقبتها أو تؤخٌرها إال فً الحاالت التً ٌنص علٌها
القانون .

المادة ()21

حرٌة االعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جمٌع األدٌان والمذاهب وتكفل للٌبٌٌن ولألجانب
المقٌمٌن فً أرضها حرٌة العقٌدة والقٌام بشعابر األدٌان على أن ال ٌخل ذلك بالنظام
العام وال ٌنافً اآلداب .

المادة ()22

حرٌة الفكر مكفولة ولكل شخص اإلعراب عن رأٌه وإذاعته بجمٌع الطرق والوسابل
ولكن ال ٌجوز إساءة استعمال هذه الحرٌة فٌما ٌخالؾ النظام العام أو ٌنافً اآلداب .

المادة ()23

حرٌة الصحافة والطباعة مكفولة فً حدود القانون .

المادة ()24

لكل شخص الحرٌة فً استعمال أٌة لؽة فً المعامالت الخاصة أو األمور الدٌنٌة أو
الثقافٌة أو الصحافٌة أو مطبوعات أخرى أو فً االجتماعات العامة .

المادة ()25

حق االجتماع السلمً مكفول فً حدود القانون .

المادة ()26

حق تكوٌن الجمعٌات السلمٌة مكفول وكٌفٌة استعمال هذا الحق ٌبٌنها القانون .

المادة ()27

لألفراد أن ٌخاطبوا السلطات العامة فٌما ٌعرض لهم من الشبون وذلك بكتابات موقعة
بؤسمابهم  ،أما مخاطبة السلطات باسم المجامٌع فال تكون إال للهٌبات النظامٌة أو
األشخاص المعنوٌة .

المادة ()28

التعلٌم حق لكل لٌبً وتعمل الدولة على نشره بما تنشبه من المدارس الرسمٌة وبما تسمح
بإنشابه تحت رقابتها من المدارس الخاصة للٌبٌٌن ولألجانب .

المادة ()29

التعلٌم حر ما لم ٌخل بالنظام العام أو ٌناؾ اآلداب  ،وٌكون تنظٌم أمور التعلٌم العام
بالقانون .

المادة ()31

التعلٌم األولً إلزامً للٌبٌٌن من بنٌن وبنات  .والتعلٌم األولً واالبتدابً مجانً فً
المدارس الرسمٌة .

المادة ()31

للملكٌة حرمة فال ٌمنع المالك من التصرؾ فً ملكه اال فً حدود القانون وال ٌنزع من
أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة فً األحوال المبٌنة فً القانون وبالكٌفٌة المنصوص
علٌها فٌه وبشرط تعوٌضه عنه تعوٌضا عادال .

المادة ()32

عقوبة المصادرة العامة لألموال محظورة .

المادة ()33

األسرة هً الركن األساسً للمجتمع وهً فً حمى الدولة  .وتحمً الدولة الزواج
وتشجع علٌه.

المادة ()34

العمل عنصر من العناصر األساسٌة للحٌاة االقتصادٌة وهو مشؽول بحماٌة الدولة وحق
لجمٌع اللٌبٌٌن  .ولكل فرد ٌقوم بعمل الحق فً أجر عادل .

المادة ()35

تعمل الدولة على أن ٌتوفر بقدر اإلمكان لكل لٌبً مستوى البق من المعٌشة له وألسرته
.

الفصـل الثالـث
( الغي ىذا الفصل بفرعيو األول والثاني بالقانون رقم 1
لسنة  ، 1691ويشمل المواد  19و  13و  13و 16
)

الفصـل الرابـع

السلطات العامة
المادة ()41

السٌادة هلل وهً بإرادته تعالى ودٌعة األمة  ،واألمة مصدر السلطات .
المادة ()41

السلطة التشرٌعٌة ٌتوالها الملك باالشتراك مع مجلس األمة  .وٌصدر الملك القوانٌن بعد
أن ٌقرها مجلس األمة على الوجه المبٌن فً هذا الدستور .

المادة ()42

السلطة التنفٌذٌة ٌتوالها الملك على حدود هذا الدستور .

المادة ()43

السلطة القضابٌة تتوالها المحكمة العلٌا والمحاكم األخرى التً تصدر أحكامها فً حدود
الدستور وفق القانون وباسم الملك .

الفصـل الخامـس

المـلـك
المادة ()44

مع مراعاة ما جاء بالمادة  04فان السٌادة أمانة األمة للملك محمد ادرٌس المهدي
السنوسً ثم ألوالده الذكور من بعده األكبر فاألكبر طبقة بعد طبقة .

المادة ()45
عرش المملكة وراثً طبقا لألمرٌن الملكٌٌن الصادرٌن فً  22من صفر 3130هـ  ،و 29
من ربٌع الثانً 3139هـ .

وٌعتبر كل من هذٌن األمرٌن المنظمٌن لوراثة العرش ذا صبؽة دستورٌة .
المادة ()46

فً حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من ٌخلؾ الملك أو لعدم تعٌٌن خلؾ له
ٌجتمع مجلسا الشٌوخ والنواب فً جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعٌٌن خلؾ له فً
مدة ال تتجاوز عشرة أٌام بحضور ثالثة أرباع أعضاء كل من المجلسٌن على األقل .
وٌجري التصوٌت علنا بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن فإذا لم ٌتسن االختٌار فً
المٌعاد المتقدم ففً الٌوم الحادي عشر ٌشرع المجلسان مجتمعٌن فً االختٌار بحضور
األكثرٌة المطلقة ألعضاء كل من المجلسٌن وباألؼلبٌة النسبٌة  .وان كان مجلس النواب
منحال فٌجتمع المجلس القدٌم فورا حتى ٌتم تعٌٌن الملك .

المادة ()47

قبل أن ٌباشر الملك سلطته الدستورٌة ٌقسم الٌمٌن اآلتٌة أمام مجلس الشٌوخ والنواب فً
جلسة مشتركة :

" أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينيا وأن أبذل كل ما
لدي من قوة لممحافظة عمى استقالل ليبيا والدفاع عن سالمة
أراضييا "

المادة ()48

ٌجوز للملك إذا أراد التؽٌب عن لٌبٌا أو حدث ما ٌعوقه أو ٌمنعه مإقتا من ممارسة
سلطاته الدستورٌة أن ٌعٌن ناببا عنه أو أكثر للقٌام بالواجبات وممارسة الحقوق
والسلطات التً ٌرى الملك تفوٌضها إلى من ٌنوب عنه .

المادة ()49

سن الرشد للملك تمام ثمانٌة عشر عاما هاللٌا .

المادة ()51

إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما ٌعوقه أو ٌمنعه من ممارسة سلطاته الدستورٌة ولم
ٌتمكن بنفسه من تعٌٌن نابب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس األمة أن ٌعٌن
وصٌا أو مجلس وصاٌة للقٌام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن ٌبلػ سن
الرشد أو إلى أن ٌصبح قادرا على ممارسة سلطاته  .وإذا كان مجلس األمة ؼٌر منعقد
وجبت دعوته لالجتماع  ،أما إذا كان مجلس النواب منحال فٌجتمع المجلس القدٌم فورا
حتى ٌتم تعٌٌن الوصً أو مجلس الوصاٌة .

المادة ()51

ال ٌجوز تعٌٌن أي شخص ناببا للعرش أو وصٌا أو عضوا فً مجلس الوصاٌة إال إذا
كان لٌبٌا مسلما وقد أتم األربعٌن من عمره بحساب التقوٌم المٌالدي  ،ؼٌر أنه ٌجوز
تعٌٌن أحد الذكور من أعضاء البٌت المالك إذا كان قد أتم الحادٌة والعشرٌن من عمره
بحساب التقوٌم المٌالدي .

المادة ()52

من حٌن وفاة الملك إلى أن ٌإدى خلفه أو الوصً أو أعضاء مجلس الوصاٌة الٌمٌن
الدستورٌة ٌزاول مجلـس الوزراء تحت مسبولٌته سلطات الملك الدستورٌة باسم األمة
اللٌبٌة .

المادة ()53

ال ٌتولى الوصً أو عضو من أعضاء مجلس الوصاٌة منصبه ما لم ٌقسم الٌمٌن اآلتٌة
أمام مجلسً الشٌوخ والنواب فً جلسة مشتركة :

" أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينيا وأن أبذل كل ما لدي من
قوة لممحافظة عمى استقالل ليبيا والدفاع عن سالمة أراضييا وأن أكون مخمصا
لمممك "

أما نابب العرش فٌقسم هذه الٌمٌن أمام الملك أو أمام شخص ٌعٌنه الملك .

المادة ()54

ال ٌجوز للوزٌر أو أي عضو فً هٌبة تشرٌعٌة أن ٌكون وصٌا أو عضوا فً مجلس
الوصاٌة .وإذا كان نابب العرش عضوا فً هٌبة تشرٌعٌة فال ٌشترك فً أعمال تلك
الهٌبة أثناء قٌامه بنٌابة العرش .

المادة ()55

فً حالة وفاة الوصً أو عضو مجلس الوصاٌة المعٌن بموجب المادة  ، 94أو اذا حدث
ما ٌمنعه من القٌام بمهام أعماله كوصً أو كعضو فً مجلس الوصاٌة فلمجلس الوزراء
بموافقة مجلس األمة أن ٌعٌن شخصا آخر بدال عنه بالشروط المذكورة فً المواد  93و
 91و  ، 90واذا كان مجلس األمة
ؼٌر منعقد وجبت دعوته لالجتماع  .أما اذا كان مجلس النواب منحال فٌجتمع المجلس
القدٌم فورا حتى ٌتم تعٌٌن الوصً أو عضو مجلس الوصاٌة .

المادة ()56

تعٌن مخصصات الملك والبٌت المالك بقانون  .وال ٌجوز نقصها فً مدة حكمه ولكن
ٌمكن زٌادتها بقرار من مجلس األمة  .وٌحدد القانون مرتبات وأوصٌاء العرش على أن
تإخذ من مخصصات الملك .

المادة ()57

تنظم بقانون قواعد اإلجراءات القضابٌة التً ٌجب أن تتبع فً حالة رفع قضاٌا من جانب
الخاصة الملكٌة أو ضدها .

المادة ()58

الملك هو الربٌس األعلى للدولة .

المادة ()59

الملك مصون وؼٌر مسبول .

المادة ()61

ٌتولى الملك سلطته بواسطة وزرابه وهم المسبولون .

المادة ()61

ال ٌتولى الملك عرشا خارج لٌبٌا إال بعد موافقة مجلس األمة .

المادة ()62

الملك ٌصدق على القوانٌن وٌصدرها .

المادة ()63

الملك ٌضع اللوابح الالزمة لتنفٌذ القوانٌن بما لٌس فٌه تعدٌل أو تعطٌل لها أو إعفاء من
تنفٌذها.

المادة ()64

إذا طرأت أحوال استثنابٌة تتطلب تدابٌر مستعجلة ولم ٌكن مجلس األمة منعقدا فللملك
الحق أن ٌصدر بشؤنها مراسٌم ٌكون لها قوة القانون على أن ال تكون مخالفة ألحكام
الدستور  .وتعرض هذه المراسٌم على مجلس األمة فً أول اجتماع له  ،فإذا لم تعرض
أو لم ٌقرها أحد المجلسٌن زال ما كان لها من قوة القانون .

المادة ()65

ٌفتتح الملك دورات مجلس األمة وٌفضها وٌحل مجلس النواب وفقا ألحكام الدستور وله
عند الضرورة ان ٌجمع المجلسٌن معا لبحث أمر هام .

المادة ()66

للملك أن ٌدعو مجلس األمة إلى اجتماعات ؼٌر عادٌة إذا رأى ضرورة ذلك  .وٌدعوه
أٌضا متى طلب ذلك بعرٌضة تمضٌها األؼلبٌة المطلقة ألعضاء المجلسٌن ،وٌعلن الملك
فض االجتماع ؼٌر العادي .

المادة ()67

للملك تؤجٌل انعقاد مجلس األمة على أنه ال ٌجوز أن تزٌد مدة التؤجٌل عن ثالثٌن ٌوما
وال أن ٌتكرر فً دور االنعقاد الواحد بدون موافقة المجلسٌن .

المادة ()68

الملك هو القابد األعلى لجمٌع القوات المسلحة فً المملكة اللٌبٌة  ،ومهمتها حماٌة سٌادة
البالد وسالمة أراضٌها وأمنها  ،وتشتمل الجٌش وقوات األمن .

المادة ()69

ٌعلن الملك الحرب وٌعقد الصلح وٌبرم المعاهدات وٌصدق علٌها بعد موافقة مجلس
األمة.

المادة ()71

الملك ٌعلن األحكام العرفٌة وحالة الطوارئ على أن ٌعرض إعالن األحكام العرفٌة على
مجلس األمة لٌقرر استمرارها أو إلؽاءها  ،وإذا وقع ذلك اإلعالن فً ؼٌر دور االنعقاد
وجب دعوة مجلس األمة لالجتماع على وجه السرعة .

المادة ()71

الملك ٌنشا وٌمنح األلقاب واألوسمة وؼٌر ذلك من شارات الشرؾ .أما إنشاء الرتب
المدنٌة فمحظور .

المادة ()72

الملك ٌعٌن ربٌس الوزراء وله ان ٌقٌله أو ٌقبل استقالته من منصبه وٌعٌن الوزراء
وٌقٌلهم أو ٌقبل استقالتهم بناء على ما ٌعرضه علٌه ربٌس الوزراء .

المادة ()73

الملك ٌعٌن وٌقٌل الممثلٌن بناء على ما ٌعرضه علٌه وزٌر الخارجٌة وٌقبل اعتماد
رإساء البعثات السٌاسٌة األجنبٌة لدٌه .

المادة ()74

الملك ٌنشا المصالح العامة وٌعٌن كبار الموظفٌن وٌعزلهم وفقا ألحكام القانون .

المادة ()75

تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .

المادة ()76

ال ٌنفذ حكم اإلعدام الصادر من أٌة محكمة لٌبٌة إال بموافقة الملك .

المادة ()77

للملك حق العفو وتخفٌؾ العقوبة .

الفصـل السادس

الـوزراء
المادة ()78

ٌإلؾ مجلس الوزراء من ربٌس الوزراء ومن الوزراء الذٌن ٌرى الملك تعٌٌنهم بناء
على ما ٌعرضه علٌه ربٌس الوزراء .

المادة ()79

ٌقسم ربٌس الوزراء والوزراء قبل تولٌهم أعمال مناصبهم الٌمٌن اآلتٌة أمام الملك :

" اقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصا لموطن والممك ،وان
احترم الدستور والقانون ،وأرعى مصالح الشعب رعاية

كاممة "
المادة ()81

للملك أن ٌعٌن عند الضرورة وزراء بدون وزارة .

المادة ()81
ال ٌلً الوزارة إال لٌبً.

المادة ()82
ال ٌلً الوزارة أحد أعضاء البٌت المالك .

المادة ()83
ٌجوز الجمع بٌن الوزارة وعضوٌة مجلس األمة .

المادة ()84
ُتناط بمجلس الوزراء إدارة جمٌع شبون الدولة الداخلٌة والخارجٌة .

المادة ()85

توقٌعات الملك فً شبون الدولة ٌجب لنفاذها أن ٌوقع علٌها ربٌس الوزراء والوزراء
المختصون  .وٌعٌن ربٌس الوزراء وٌعفى من منصبه بؤمر ملكً ،أما الوزراء فٌكون
تعٌٌنهم وإعفاإهم من مناصبهم بمراسٌم ٌوقعها الملك وربٌس الوزراء .

المادة ()86
الوزراء مسبولون تجاه مجلس النواب مسبولٌة مشتركة عن السٌاسة العامة للدولة وكل
مسبول عن أعمال وزاراته .

المادة ()87

إذا قرر مجلس النواب بؤؼلبٌة جمٌع األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم المجلس عدم الثقة
بالوزارة وجب علٌها أن تستقٌل  ،واذا كان القرار خاصا بؤحد الوزراء وجب علٌه
اعتزال الوزارة .
وال ٌنظر مجلس النواب فً طلب االقتراع بعدم الثقة صرٌحا كان أو ضمنا اال اذا تقدم
به خمسة عشر ناببا فؤكثر  .وال ٌجوز أن ٌطرح هذا الطلب للمناقشة إال بعد ثمانٌة أٌام
من ٌوم تقدٌمه  ،وال تإخذ اآلراء عنه إال بعد ٌومٌن من تمام المناقشة فٌه .

المادة ()88
للوزراء أن ٌحضروا جلسات المجلسٌن  ،وٌجب أن ٌسمعوا كلما طلبوا الكالم  ،وال
ٌجوز أن ٌشتركوا فً التصوٌت إال اذا كانوا أعضاء  ،ولهم االستعانة بمن ٌختارون من
موظفً وزارتهم أن ٌنٌبوهم عنهم  ،ولكل مجلس أن ٌطلب من أي وزٌر حضور جلساته
عند الضرورة .

المادة ()89
فً حالة إقالة ربٌس الوزراء أو استقالته ٌعتبر جمٌع الوزراء مقالٌن أو مستقٌلٌن .

المادة ()91
ال ٌجوز للوزراء أن ٌتولوا أٌة وظٌفة عامة أخرى فً أثناء تولٌهم الحكم أو أن ٌمارسوا
أٌة مهنة أو أن ٌشتروا أو ٌستؤجروا شٌبا من أمالك الدولة أو ٌإجروها أو ٌبٌعوها شٌبا
من أموالهم أو ٌقاٌضوها علٌه ،وال أن ٌدخلوا بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً
التعهدات والمناقصات التً تعقدها اإلدارة العامة أو المإسسات الخاضعة إلدارة الدولة أو
مراقبتها  ،كما ال ٌجوز لهم أن ٌكونوا أعضاء فً مجلس إدارة أٌة شركة أو أن ٌشتركوا
اشتراكا فعلٌا فً عمل تجاري أو مالً

المادة ()91
تحدد مرتبات ربٌس الوزراء بقانون .

المادة ()92

تحدد بقانون مسبولٌات الوزراء المدنٌة والجزابٌة  ،وطرٌقة اتهامهم ومحاكماتهم فٌما ٌقع
منهم من جرابم فً تؤدٌة وظابفهم .

الفصـل السابع

مجلس األمة
المادة ()93
مجلس األمة ٌتكون من مجلسٌن  :مجلس الشٌوخ ومجلس النواب .

الفرع األول

مجلس الشٌوخ
المادة ()94
ٌإلؾ مجلس الشٌوخ من أربعة وعشرٌن عضوا ٌعٌنهم الملك .

المادة ()95
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المادة ()96
ٌشترط فً عضو مجلس الشٌوخ  ،زٌادة على الشروط المقررة فً قانون االنتخاب  ،أن
ٌكون لٌبٌا وأال تقل سنه ٌوم التعٌٌن عن أربعٌن سنة مٌالدٌة .

المادة ()97
ٌعٌن الملك ربٌس مجلس الشٌوخ  ،وٌنتخب المجلس وكٌلٌن وتعرض نتٌجة االنتخاب
على الملك للتصدٌق علٌها وٌكون تعٌٌن الربٌس وانتخاب الوكٌلٌن لمدة سنتٌن وٌجوز
إعادة تعٌٌن الربٌس وانتخاب الوكٌلٌن .

المادة ()98
مدة العضوٌة فً مجلس الشٌوخ ثمانً سنوات ،وٌجدد اختٌار نصؾ الشٌوخ كل أربع
سنوات ،ومن انتهت مدته من األعضاء ٌجوز إعادة تعٌٌنه.

المادة ()99
ٌجتمع مجلس الشٌوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقؾ جلساته معه .

الفرع الثانً

مجلس النواب
المادة ()111
ٌإلؾ مجلس النواب من أعضاء ٌجرى انتخابهم باالقتراع السري العام على مقتضى
أحكام قانون االنتخاب .

المادة ()111
ٌحدد عدد على أساس نابب واحد عن كل عشرٌن ألفا من السكان أو عن كل جزء من
هذا العدد ٌجاوز نصفه .

المادة ()112
االنتخاب حق للٌبٌٌن البالؽٌن إحدى وعشرٌن سنة مٌالدٌة على الوجه المبٌن فً القانون،
وٌجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التً ٌضعها القانون .

المادة ()113
ٌشترط فً النابب :
 )1أن ٌكون قد أتم الثالثٌن سنة من عمره حسب التقوٌم المٌالدي .
 )2أن ٌكون اسمه مدرجا بؤحد جداول االنتخاب .
 )3أن ال ٌكون من أعضاء البٌت المالك .
وذلك باإلضافة إلى الشروط األخرى المنصوص علٌها فً قانون االنتخاب .

المادة ()114
مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم ٌحل المجلس قبل ذلك .

المادة ()115
ٌنتخب مجلس النواب ربٌسا ووكٌلٌن فً أول كل دور انعقاد عادي وٌجوز إعادة
انتخابهم.

المادة ()116
اذا حل مجلس النواب فً أمر فال ٌجوز حل المجلس الذي ٌلٌه من أجل نفس األمر.

المادة ()117
األمر الصادر بحل مجلس النواب ٌجب أن ٌشتمل على دعوة الناخبٌن إلجراء انتخابات
جدٌدة فً مٌعاد ال ٌتجاوز ثالثة أشهر وعلى تحدٌد مٌعاد الجتماع المجلس الجدٌد فً
العشرٌن ٌوما التالٌة لتمام االنتخاب .

الفرع الثالث

أحكام عامة للمجلسٌن
المادة ()118
عضو مجلس األمة ٌمثل الشعب كله وال ٌجوز لناخبٌه وال للسلطة التً تعٌنه تحدٌد
وكالته بقٌد أو شرط .

المادة ()119
ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة مجلس الشٌوخ وعضوٌة مجلس النواب  ،وفٌما عدا ذلك
ٌحدد قانون االنتخاب أحوال عدم الجمع األخرى .

المادة ()111
قبل أن ٌتولى أعضاء مجلسً الشٌوخ وعضوٌة والنواب عملهم ٌقسم كل منهم علنا ً فً
قاعة جلسات الٌمٌن األتٌة :

" أقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصا لموطن ولمممك
ومحترما لمدستور ولقوانين البالد وأن أؤدي أعمالي

باألمانة والصدق ".

المادة ()111
ٌفصل كل مجلس فً صحة انتخاب أعضابه وفقا لنظامه الداخلً وال تعتبر النٌابة باطلة
إال بقرار ٌصدر بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم المجلس وٌجوز أن ٌعهد بهذا
االختصاص إلى سلطة أخرى بقانون .

المادة ()112
ٌدعو الملك مجلس األمة سنوٌا إلى عقد جلساته العادٌة خالل األسبوع األول من شهر
نوفمبر ،فإذا لم ٌدع إلى ذلك ٌجتمع بحكم القانون فً الٌوم العاشر من الشهر نفسه .
وٌدوم دور انعقاده العادي إذا لم ٌحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على األقل وٌعلن
الملك فض انعقاده .

المادة ()113
أدوار االنعقاد واحدة للمجلسٌن فإذا اجتمع أحدهما أو كالهما فً ؼٌر الزمن القانونً
فاالجتماع ؼٌر شرعً والقرارات التً تصدر فٌه باطلة بحكم القانون .

المادة ()114
جلسات المجلسٌن علنٌة على أن كال منهما ٌنعقد بهٌبة سرٌة بناء على طلب الحكومة أو
عشرة من األعضاء لٌقرر ما إذا كانت المناقشة فً الموضوع المطروح أمامه تجري فً
جلسة سرٌة أو علنٌة.

المادة ()115
لٌس لمجلس األمة بؽٌر موافقة الحكومة أن ٌنظر فً دوراته ؼٌر العادٌة فً ؼٌر
الموضوعات التً دعً لالجتماع من أجلها .

المادة ()116
ال تعتبر جلسات المجلسٌن صحٌحة إال إذا حضر أؼلبٌة األعضاء عند افتتاح الجلسة وال
ٌجوز ألي من المجلسٌن أن ٌتخذ قرارا إال إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أؼلبٌة
أعضابه .

المادة ()117
تصدر القرارات فً كل من المجلسٌن بؤؼلبٌة الحاضرٌن فً ؼٌر األحوال المشترط فٌها
أؼلبٌة خاصة  ،وإذا تساوت األصوات عد األمر الذي حصلت المداولة فٌه مرفوضا .

المادة ()118
ٌكون تصوٌت كل من المجلسٌن فً المسابل المعروضة علٌه وفقا للطرٌقة التً ٌبٌنها
نظامه الداخلً.

المادة ()119
ال ٌناقش كل من المجلسٌن مشروع قانون قبل أن تنظر فٌه اللجان المختصة بمقتضى
النظام الداخلً.

المادة ()121
كل مشروع قانون ٌقره أحد المجلسٌن ٌبعث به ربٌسه إلى ربٌس المجلس اآلخر .

المادة ()121
كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسٌن ال ٌجوز تقدٌمه ثانٌة فً الدورة ذاتها.

المادة ()122
لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن ٌوجه إلى الوزراء أسبلة واستجوابات وذلك على
الوجه الذي ٌبٌن بالنظام الداخلً لكل مجلس  .وال تجري المناقشة فً استجواب ما إال
بعد ثمانٌة أٌام على األقل من ٌوم تقدٌمه وذلك فٌما عدا حالة االستعجال وبشرط موافقة
من وجه إلٌه االستجواب .

المادة ()123
لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلً أن ٌجري تحقٌقا فً مسابل معٌنة تدخل فً حدود
اختصاصه .

المادة ()124

ال ٌجوز مإاخذة أعضاء مجلس األمة فٌما ٌبدون من اآلراء فً المجلسٌن أو فً اللجان
التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلً .

المادة ()125
ال ٌجوز أثناء دورة االنعقاد اتخاذ إجراءات جنابٌة أو االستمرار فٌها إذا كانت قد بدأت
نحو أي عضو من أعضاء مجلس األمة وال القبض علٌه إال بإذن المجلس التابع هو له،
وذلك فٌما عدا حالة التلبس بالجناٌة .

المادة ()126
ال ٌمنح أعضاء مجلس األمة أوسمة أو نٌاشٌن أثناء مدة عضوٌتهم  ،وٌستثنى من ذلك
األعضاء الذٌن ٌتقلدون مناصب حكومٌة ال تتنافى مع عضوٌة مجلس األمة  ،الرتب
واألوسمة والنٌاشٌن العسكرٌة .

المادة ()127
ٌحدد قانون االنتخاب أحوال سقوط عضوٌة أحد أعضاء مجلس األمة وٌصدر قرار
السقوط بؤؼلبٌة جمٌع األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم المجلس التابع له العضو.

المادة ()128
إذا خال مقعد أحد أعضاء مجلس األمة ٌختار له عضو بطرٌق التعٌٌن أو االنتخاب طبقا
ألحكام هذا الدستور وذلك خالل ثالثة أشهر من ٌوم إشعار المجلس الحكومة بخلو
المقعد ،وال تدوم نٌابة عضو مجلس الشٌوخ الجدٌد إال إلى نهاٌة مدة سلفه ،وتنتهً نٌابة
العضو الجدٌد فً مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس .

المادة ()129
تجري االنتخابات لمجلس النواب خالل األشهر الثالثة السابقة النتهاء مدته وفً حالة
عدم إمكان إجراء االنتخابات فً المٌعاد المذكور فان مدة نٌابة المجلس القدٌم تمتد إلى
حٌن االنتخابات المذكورة  ،وذلك بالرؼم من األحكام الواردة فً المادة . 340

المادة ()131
ٌجب تجدٌد نصؾ أعضاء مجلس الشٌوخ خالل األشهر الثالثة السابقة لتارٌخ انتهاء مدة
عضوٌة األعضاء الذٌن تنتهً مدتهم ،فإن لم ٌتٌسر التجدٌد فً المٌعاد المذكور امتدت
عضوٌة األعضاء الذٌن انتهت مدتهم الى حٌن تعٌٌن األعضاء الجدد .

المادة ()131
تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس األمة على أن كل زٌادة فٌها ال تسري إال بعد انتهاء
مدة مجلس النواب الذي قررها .

المادة ()132
ٌضع كل مجلس نظامه الداخلً مبٌنا فٌه طرٌقة السٌر فً تؤدٌة أعماله .

المادة ()133
ٌقوم ربٌس كل من المجلسٌن بحفظ النظام فً داخل مجلسه وال ٌجوز ألٌة قوة مسلحة
دخول المجلس أو االستقرار على مقربة من أبوابه اال بطلب من ربٌسه .

المادة ()134
ال ٌجوز ألحد أن ٌتقدم بطلب إلى مجلس األمة إال كتابة وللمجلس أن ٌحٌل إلى الوزراء
ما ٌقدم إلٌه من العرابض  .وعلى الوزراء أن ٌقدموا اإلٌضاحات الالزمة عما تضمنته
هذه العرابض كلما طلب المجلس ذلك .

المادة ()135
ٌصدق الملك على القوانٌن التً ٌقرها مجلس األمة وٌصدرها خالل ثالثٌن ٌوما من
إبالؼها إلٌه

المادة ()136

للملك خالل المدة المحددة إلصدار القانون أن ٌطلب من مجلس األمة إعادة النظر فٌه،
وعلى المجلس فً هذه الحالة بحث القانون من جدٌد  ،فإذا أقره ثانٌة بموافقة ثلثً
األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم كل من المجلسٌن صدق علٌه الملك وأصدره خالل ثالثٌن
ٌوما من إبالغ القرار األخٌر إلٌه  .فإذا كانت األؼلبٌة أقل من الثلثٌن امتنع النظر فٌه فً
دور االنعقاد نفسه فإذا عاد مجلس األمة فً دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع
بؤؼلبٌة جمٌع األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم كل من المجلسٌن صدق علٌه الملك وأصدره
خالل ثالثٌن ٌوما من إبالغ القرار إلٌه.

المادة ()137
تصبح القوانٌن التً أصدرها الملك نافذة فً المملكة اللٌبٌة بعد انقضاء ثالثٌن ٌوما من
تارٌخ نشرها فً الجرٌد الرسمٌة  .وٌجوز نقص هذا المٌعاد أو إطالته بنص خاص فً
هذه القوانٌن  .وٌجب نشر القوانٌن فً الجرٌدة الرسمٌة خالل خمسة عشر ٌوما من
تارٌخ إصدارها .

المادة ()138
للملك ولمجلسً الشٌوخ والنواب حق اقتراح القوانٌن عدا ما كان منها خاصا بالمٌزانٌة
أو بإنشاء الضرابب أو بتعدٌلها أو اإلعفاء من بعضها أو إلؽابها فاقتراحه للملك ولمجلس
النواب .

المادة ()139
كلما اجتمع المجلسان بهٌبة مإتمر تكون الرباسة لربٌس مجلس الشٌوخ وفً حالة ؼٌابه
ٌتولى الرباسة ربٌس مجلس النواب .

المادة ()141
ال تعد جلسات المإتمر صحٌحة إال إذا توفرت األؼلبٌة المطلقة ألعضاء كل من
المجلسٌن اللذٌن ٌتؤلؾ منهما المإتمر .

الفصل الثامن

السلطة القضائٌة
المادة ()141
تشكل المحكمة العلٌا من ربٌس وقضاة ٌعٌنون بمرسوم  .وٌإدون الٌمٌن أمام الملك قبل
تولٌهم مناصبهم.

المادة ()142
ٌحال ربٌس المحكمة العلٌا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستٌن سنة مٌالدٌة .

المادة ()143
ٌحدد القانون اختصاصات المحكمة العلٌا  ،وٌرتب جهات القضاء األخرى وٌعٌن
اختصاصاتها.

المادة ()144
جلسات المحاكم علنٌة ،إال إذا قررت المحكمة جعلها سرٌة مراعاة للنظام العام واآلداب.

المادة ()145
القضاة مستقلون وال سلطان علٌهم فً قضابهم لؽٌر القانون ،وهم ؼٌر قابلٌن للعزل وذلك
على الوجه المبٌن فً القانون .

المادة ()146
ٌعٌن القانون شروط تعٌٌن القضاة ونقلهم وتؤدٌبهم .

المادة ()147
ٌنظم القانون وظٌفة النٌابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء .

المادة ()148
ٌكون تعٌٌن أعضاء النٌابة العامة فً المحاكم وتؤدٌبهم وعزلهم وفقا للشروط التً ٌقررها
القانون .

المادة ()149
ٌنظم القانون ترتٌب المحاكم العسكرٌة وٌبٌن اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فٌمن
ٌتولون القضاء فٌها .
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الفصـل التاسـع

النظام المالً
المادة ()159
ٌجب تقدٌم مشروع المٌزانٌة العامة إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالٌة بشهرٌن على
األقل لفحصها واعتمادها وتقر المٌزانٌة بابا ً بابا ً  ،وٌحدد بدء السنة المالٌة بقانون .

المادة ()161
تكون مناقشة المٌزانٌة وتقرٌرها فً مجلس النواب أوال .
المادة ()161
ال ٌجوز فض دور انعقاد مجلس األمة قبل الفراغ من تقرٌر المٌزانٌة .

المادة ()162
فً جمٌع األحوال التً ال تقر فٌها المٌزانٌة قبل بدء السنة المالٌة تفتح بموجب مرسوم ملكً
اعتمادات شهرٌة مإقتـة على أساس جزء من اثنً عشر من اعتمادات السنة السابقة ،وتجبى
اإلٌرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانٌن النافذة فً نهاٌة السنة المالٌة السابقة .

المادة ()163
كل مصروؾ ؼٌر وارد بالمٌزانٌة أو زابد على التقدٌرات الواردة بها ٌجب أن ٌؤذن به
مجلس األمة  ،وٌجب استبذانه كذلك كلما أرٌد نقل مبلػ من باب إلى آخر من أبواب
المٌزانٌة .

المادة ()164
ٌجوز فٌما بٌن أدوار االنعقاد وفً فترة حل مجلس النواب تقرٌر مصروفات جدٌدة ؼٌر
واردة بالمٌزانٌة ونقل مبلػ من باب إلى آخر من أبواب المٌزانٌة إذا كان ذلك لضرورة
مستعجلة وعلى شرط أن ٌكون بمراسٌم ملكٌة تعرض على مجلس األمة فً مٌعاد ال ٌتجاوز
الشهر من اجتماعه التالً .

المادة ()165
ٌجوز فً حالة الضرورة وضع مشروع مٌزانٌة استثنابٌة ألكثر من سنة تتضمن موارد
ونفقات استثنابٌة وال تنفذ إال إذا أقرها مجلس األمة .

المادة ()166
ٌقوم دٌوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة وٌقدم إلى مجلس األمة تقرٌرا بنتٌجة هذه
المراقبة  .وتحدد بقانون اختصاصات الدٌوان وتشكٌله وقواعد المراقبة التً ٌمارسها .

المادة ()167
ال ٌجوز فرض ضرٌبة أو تعدٌلها أو إلؽاإها إال بقانون  .وال ٌجوز إعفاء أحد من أداء
الضرابب فً ؼٌر األحوال المبٌنة فً القانون  .كما ال ٌجوز تكلٌؾ أحد بتؤدٌة شا من
األموال والرسوم إال فً حدود القانون .

المادة ()168
ال ٌجوز تقرٌر معاش على خزانة الحكومة أو تعوٌض أو إعانة أو مكافؤة إال فً حدود
القانون.

المادة ()169
ال ٌجوز عقد قرض عمومً وال تعهد ٌترتب علٌه إنفاق مبالػ من الخزانة فً سنة أو
سنوات مقبلة إال بموافقة مجلس األمة .

المادة ()171
ٌحدد نظام النقد بقانون.

المادة ()171
إذا استحكم الخالؾ بٌن مجلس النواب ومجلس الشٌوخ على تقرٌر باب من أبواب المٌزانٌة
ٌحل بقرار ٌصدر من المجلسٌن مجتمعٌن بهٌبة مإتمر باألؼلبٌة المطلقة .

المادة ()172
تإول للخزانة العامة جمٌع إٌرادات الدولة بما فٌها حصٌلة الضرابب والرسوم وؼٌر ذلك
من األموال وفقا ألحكام الدستور والقوانٌن .
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الفصـل العاشـر

اإلدارة المحلٌة

المادة ()176
تقسم المملكة اللٌبٌة إلى وحدات إدارٌة وفقا للقانون الذي ٌصدر فً هذا الشؤن  ،وٌجوز أن
تشكل فٌها مجالس محلٌة ومجالس بلدٌة  ،وٌحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ٌنظم هذه
المجالس .
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الفصل الحادي عشر

أحكام عامة
المادة ()186
اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة للدولة .

المادة ()187
تحدد بقانون األحوال التً ٌجوز فٌها استعمال لؽة أجنبٌة فً المعامالت الرسمٌة.

المادة ()188
للمملكة اللٌبٌة عاصمتان هما طرابلس وبنؽازي .

المادة ()189

تسلٌم الالجبٌن السٌاسٌٌن محظور ،وتحدد االتفاقات الدولٌة والقوانٌن قواعد تسلٌم المجرمٌن
العادٌٌن.
المادة ()191
ال ٌجوز إبعاد األجانب إال طبقا ألحكام القانون .

المادة ()191
ٌحدد بقانون الوضع القانونً لألجانب وفقا لمبادئ القانون الدولً .

المادة ()192
تضمن الدولة لؽٌر المسلمٌن احترام نظام أحوالهم الشخصٌة .

المادة ()193
ال ٌمنح العفو العام إال بقانون .

المادة ()194
تحدد بقانون طرٌقة إنشاء وتنظٌم القوات البرٌة والبحرٌة والجوٌة .

المادة ()195
ال ٌجوز بؤٌة حال تعطٌل حكم من أحكام هذا الدستور إال أن ٌكون ذلك وقتٌا فً زمن
الحرب أو فً أثناء قٌام األحكام العرفٌة  ،وعلى الوجه المبٌن فً القانون  ،وعلى أي حال
ال ٌجوز تعطٌل انعقاد مجلس األمة متى توفرت فً انعقاده الشروط المقررة فً هذا الدستور
.

المادة ()196
للملك ولكل من المجلسٌن اقتراح تنقٌح هذا الدستور بتعدٌل أو حذؾ حكم أو أكثر من
أحكامه أو إضافة أحكام أخرى .

المادة ()197
ال ٌجوز اقتراح تنقٌح األحكام الخاصة بشكل الحكم الملكً وبنظام وراثة العرش وبالحكم
النٌابً وبمبادئ الحرٌة والمساواة التً ٌكفلها هذا الدستور.

المادة ()198
ألجل تنقٌح هذا الدستور ٌصدر كل من المجلسٌن باألؼلبٌة المطلقة ألعضابه جمٌعا قرارا
بضرورته وبتحدٌد موضوعه  ،ثم بعد بحث المسابل التً هً محل للتنقٌح ٌصدر المجلسان
قرارهما فً شؤنها ،وال تصح المناقشة واالقتراع فً كل من المجلسٌن إال إذا حضر ثالثة
أرباع عدد أعضابه  ،وٌشترط لصحة القرارات أن تصدر بؤؼلبٌة ثالثة أرباع األعضاء
الحاضرٌن فً كل من المجلسٌن وأن ٌصدق علٌها الملك .

المادة ()199
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المادة ()211
تنظم بقانون المهاجرة إلى لٌبٌا .

الفصل الثانً عشر

أحكام انتقالٌة وأحكام وقتٌة
المادة ()211
إلى أن ٌصدر قانون اإلدارة المحلٌة تقسم المملكة اللٌبٌة إلى عشر وحدات إدارٌة ربٌسٌة
تسمى بقرار من مجلس الوزراء  .وٌرأس كل منها موظؾ ٌعٌن بمرسوم ملكً .

المادة ()212
ٌظل مجلس الشٌوخ قابما بتشكٌله الحالً إلى أن تنتهً عضوٌة كل عضو من أعضابه .

المادة ()213

( ألغٌت هذه المادة بالقانون رقم  1لسنة ) 1963

المادة ()214
جمٌع القوانٌن والتشرٌعات واألوامر واإلعالنات المعمول بها فً أي جزء من لٌبٌا وقت
نفاذ هذا القانون تظل سارٌة بالقدر الذي ال ٌتعارض مع أحكام التعدٌل الدستوري المستحدث
 ،وذلك إلى أن تنقضً أو تلؽى أو تعدل أو تستبدل بها تشرٌعات أخرى تسن وفقا للقواعد
المبٌنة فً هذا الدستور.
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وضعت الجمعٌة الوطنٌة اللٌبٌة وأقرت هذا الدستور فً جلستها المنعقدة بمدٌنة بنؽازي فً
ٌوم األحد  9المحرم الحرام  3133الموافق  3أكتوبر  3693وعهدت إلى ربٌسها وناببٌه
بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم وبنشره فً الجرٌدة الرسمٌة بلٌبٌا
.
تنفٌذا لقرار الجمعٌة الوطنٌة قد أصدرنا هذا الدستور بمدٌنة بنؽازي فً ٌوم األحد  9المحرم
الحرام  3133الموافق  3أكتوبر . 3693

نابب الربٌس

أبوبكر بن أحمد أبوبكر

نابب الربٌس

عمر فائـق شنٌب

ربٌس الجمعٌة الوطنٌة

محمد أبو األسعاد العالم

