
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 2 

 رارــق

 ر الوطني العاممتؤملا

 .م2013لسنت ( 27)رقم 

 الشرعيت ريسلحت غملظاهر املمدينت طرابلس من اء شأن إخال يف

 

 :امالعر الوطني متؤملا

  :علىبعد االطالع 

  ٌٔتؼسٚالتّو 2011/أغؽطغ/3ؽتٔض٘ انًؤقت انمازض فٙ نسااإلػال.  

 اوـٙ انؼـانٔطُ انُظاو انساذهٙ نهًؤتًطٗ ـٔػه.  

 بفأٌ األيٍ ٔانفططة ٔتؼسٚالتّ. و1992نؽُة ( 10) ضقى إٌَانقٗ ـٔػه.  

 ٙـنهجٛؾ انهٛب ةـانقٛازٛ تحسٚس انًؽتٕٚاتبفأ . و2012نؽُة ( 11) انقإٌَ ضقىٗ ـٔػه.  

 و2013/ ياضغ/ 17بتاضٚد زة ـانًُؼقجهؽتّ انٔطُٙ انؼاو فٙ  تًطّ انًؤـإنٛ يا ذهكٗ ـٔػه. 

 

 :صدر القرار اآلتي

 

 (1)مادة 

إذالء يسُٚة ططابهػ انكبطٖ ٔضٕاحٛٓا يٍ جًٛغ انتفكٛالت انًؽهحة غٛط انفطػٛة ٔٚؼاز تًطكع  يتم

كافة انقٕات انتابؼة نٕظاضتٙ انسفاع ٔانساذهٛة ذاضج حسٔز انًٛسَة انًفاض إنٛٓا ٔٚؽتثُٗ يٍ شنك انقٕات 

 .ق نٓاانتابؼة نًسٚطٚة أيٍ ططابهػ ٔانقٕاػس انبحطٚة ٔانجٕٚة ٔيطاكع انتسضٚب انًطخ

 

 (2)مادة 

إذالء جًٛغ انًٕاقغ ٔانًقطات انتٙ ٚفغهٓا أـراق أٔ يجًٕػات يؽهحة ؼٕاء كاَت ػقاضات أٔ  ٚتى

يؼؽكطات أٔ يقاض إزاضٚة أٔ أضاضٙ فضاء أٔ يعاضع كاَت يًهٕكة نجٓة ػاية أٔ ذالة أٔ أحس ضيٕظ 

. نًرتمة قإََاً انُظاو انؽابق ٔٚؼتبط ـاغهٓا أٔ يٍ ٚؽتغهٓا يرانفاً نهقإٌَ، ٔتؽهى جًٛؼٓا إنٗ انجٓات ا

 

( 3)مادة 

انؼؽكطٚة غٛط  زذٕل ٔذطٔج انؽالح يٍ يسُٚة ططابهػ انكبطٖ ٔتمازض جًٛغ األؼهحة ٔانًؼساتًُٚغ 

. انفطػٛة ٔتؽهى إنٗ ضئاؼة أضكاٌ انجٛؿ انهٛبٙ
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( 4)مادة 

ٔظضتا انسفاع ٔانساذهٛة بانتؼأٌ يغ انؽهطات انًرتمة بًسُٚة ططابهػ تُفٛص أحكاو ْصا انقطاض  تكهف

ٌٔ اإلؼتؼاَة بّ ، ٔكصنك نٓى انحق فٙ اؼتؼًال انقٕة انجبطٚة نتُفٛصِ ػُس ضٔنٓى حق اإلؼتؼاَة بًٍ ٘

 .انهعٔو

 

( 5)مادة 

كم يٍ ٚؽتفٓس يٍ األـراق انقائًٍٛ ػهٗ تُفٛص أحكاو ْصا انقطاض يؼايهة جطحٗ ٔـٓساء انثٕضة  ٚؼايم

 .ٔٔفقاً نهتفطٚؼات انُافصة

 

( 6)مادة 

ٔظاضة انًانٛة ترمٛك انًبانغ انالظية نسػى انجٓات انتٙ تؼُٛٓا ٔظاضتا انساذهٛة ٔانسفاع نتُفٛص  تتٕنٗ

 .نقطاضأحكاو ْصا ا

 

( 7)مادة 

. لسٔضِ ، ٔػهٗ كم فًٛا ٚرمّ تُفٛصِ ُٔٚفط فٙ انجطٚسة انطؼًٛة أحكاو ْصا انقطاض يٍ تاضٚد بٚؼًم 

 

ليبيا  -المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس 

. هـــ 1434/جمادى األول/08بتاريخ 

 2013/مارس/ 20الموافق 

 


