
 
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 3 

 بشأن قىاعذ تطهٍر األجهزة اإلدارٌة 1985لسىة (  3) قاوىن رقم 

 

 مؤتمر الشعب العام، 

يٍ ٔـبح  91/1392رُفٛزاً نقشاساد انًؤرًشاد انشعجٛخ األعبعٛخ ـٙ دٔس اَعقبدْب انعبد٘ انثبنش نهعبو 

ٔانهجبٌ انشعجٛخ ٔانزٙ طبؼٓب انًهزقٗ انعبو نهًؤرًشاد انشعجٛخ األعبعٛخ . و1982انشعٕل انًٕاـق 

ـٙ دٔس اَعقبدِ انعبد٘ انثبيٍ ـٙ انفزشح ( يؤرًش انشعت انعبو ) ٔانُقبثبد ٔاالرحبداد ٔانشٔاثظ انًُٓٛخ 

ـجشاٚش  17إنٗ  12يٍ ٔـبح انشعٕل انًٕاـق يٍ  1392جًبد٘ األٔل  3سثٛع اٜخش إنٗ  28يٍ 

 .و1983

 

 صٍغ القاوىن اَتً

 

 المادة األولى

أحكبو انًبدح انثبَٛخ يٍ ْزا انقبٌَٕ، ال ٚجٕص رشؽٛم أ٘ يغزخذو إال ـٙ انًُٓخ أٔ يع عذو اإلخالل ة

انحشـخ انزٙ أعذ نٓب أٔ رخظض ـٛٓب، كًب ال ٚجٕص َقهّ أٔ َذثّ عهٗ عجٛم انزفشغ أٔ إعبسرّ نهقٛبو 

 .ثؤعًبل يُٓخ أٔ حشـخ أخشٖ

 

 المادة الثاوٍة

نك إرا أطجح ؼٛش الئق طحٛبً نهعًم ـٙ يُٓزّ أٔ ٚجٕص َقم انًغزخذو إنٗ يُٓخ أٔ حشـخ أخشٖ، ٔر

 .حشـزّ األطهٛخ، أٔ إرا أطجحذ عُّ ال رزُبعت ٔيزطهجبد ْزِ انحشـخ أٔ انًُٓخ

ٔرظذس انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ نهخذيخ انعبيخ قشاساً ٚحذد انششٔط ٔانضٕاثظ انالصيخ نزطجٛق أحكبو ْزِ 

رجبٔص انغٍ انًالئًخ ألداء انعًم أٔ انحشـخ، ٔرنك انًبدح، ٔرحذٚذ أحٕال عذو انهٛبقخ انظحٛخ، ٔ

 .ألؼشاع رطجٛق أحكبو انفقشح انغبثقخ

كًب ٚحذد انقشاس انًزكٕس األحٕال األخشٖ انزٙ رقزضٙ ـٛٓب انضشٔسح أٔ انظبنح انعبو أٔ يظهحخ انعًم 

ٖ، ٔانششٔط َقم انًغزخذو أٔ َذثّ عهٗ عجٛم انزفشغ، أٔ إعبسرّ نهقٛبو ثؤعًبل يُٓخ أٔ حشـخ أخش

 .ٔانضٕاثظ انًُظًخ نزنك

 

  المادة الثالثة

ٚجت عهٗ كم يغزخذو أٚبً كبَذ جٓخ عًهّ أٌ ٚحًم ثطبقخ يُٓٛخ رخظظٛخ رثجذ ثبإلضبـخ إنٗ اعًّ 

انكبيم ٔيكبٌ ٔربسٚخ يٛالدِ ٔجُغٛزّ، عًهّ أٔ يُٓزّ ٔيؤْهّ انعهًٙ ٔربسٚخ انحظٕل عهّٛ ٔيكبٌ 

 .ر٘ ُٚزًٙ إنّٛٔجٓخ عًهّ ٔانًؤرًش انًُٓٙ ال

 .ٔٚجت عهٗ جٓبد انعًم أٌ رزؤكذ يٍ رقٛذ جًٛع يغزخذيٛٓب ثزُفٛز أحكـبو انفقشح انغبثقخ

 

 المادة الرابعة

رحذد انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ نهخذيخ انعبيخ أشكبل ٔأنٕاٌ انجطبقبد انًُٓٛخ انزخظظٛخ انًشبس إنٛٓب، 

اَبد انًزعهقخ ثئطذاس رهك انجطبقبد ٔاألحكبو َٕٔعٛخ انًُبرج ٔانغجالد انخبطخ ثقٛذْب ٔحفع انجٙ

 .انخبطخ ثئَشبء ْزِ انغجالد ٔؼٛش رنك يٍ إجشاءاد إطذاسْب
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  المادة الخامسة

رزٕنٗ انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ نهخذيخ انعبيخ إطذاس رظُٛؿ يُٓٙ ٔطُٙ نجًٛع انٕظبئؿ ٔانًٍٓ ٔانحشؾ 

 .ـٙ جًٛع األَشطخ

نعبيخ ـٙ انجهذٚبد إطذاس انجطبقبد انًُٓٛخ انزخظظٛخ نهعبيهٍٛ ـٙ دائشح ٔرزٕنٗ انهجبٌ انشعجٛخ نهخذيخ ا

اخزظبطٓب، ٔـقبً نهزظُٛؿ انًُٓٙ انٕطُٙ انًُظٕص عهّٛ ـٙ انفقشح انغبثقخ، ٔرنك ثعذ اعزٛفبء 

 .انجٛبَبد ٔانًغٕؼبد انالصيخ نهحظٕل عهٛٓب

 

 المادة السادسة

ٔـقبً نًب رحذدِ انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ  –عٕؼبد انالصيخ عهٗ جًٛع جٓبد انعًم رضٔٚذ انعبيهٍٛ ثٓب ثبنى

ٔرنك العزخشاج ثطبقبرٓى انًُٓٛخ انزخظظٛخ يٍ انجٓخ انًخزظخ ثئطذاسْب، ٔـقبً  –نهخذيخ انعبيخ 

 .ألحكبو ْزا انقبٌَٕ

 

 المادة السابعة

شعجٛخ نهخذيخ ٚجت عهٗ جًٛع جٓبد انعًم ـٕس رعُٛٛٓب أل٘ يغزخذو أجُجٙ، أٌ رجهػ ثزنك انهجُخ ال

انعبيخ ـٙ انجهذٚخ انٕاقعخ ـٙ َطبقٓب يع رضٔٚذْب ثبنجٛبَبد ٔانًغٕؼبد انزٙ رحذدْب انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ 

 .نهخذيخ انعبيخ، نززٕنٗ إطذاس انجطبقخ انًُٓٛخ انزخظظٛخ انالصيخ

 .ْبٔرعـبد انجطبقخ يـٍ قجم جٓخ انعًم إنٗ انجٓخ انزٙ أطذسرٓب ــٕس اَزٓبء خذيـبد حبيم

 

 المادة الثامىة

عهٗ كم جٓخ يٍ جٓبد انعًم إعذاد عجالد نقٛذ انعبيهٍٛ ثٓب ٔـقبً نزخظظبرٓى ٔيُٓٓى ٔيؤْالرٓى 

انعهًٛخ ٔخجشارٓى انعًهٛخ، كًب رزٕنٗ إعذاد ثٛبٌ عُٕ٘ ثعذد انعبيهٍٛ نذٚٓب حغت رخظظبرٓى ٔيُٓٓى 

خالل  –ساد انالصيخ نشؽهٓب، ٔإحبنزّ ٔيؤْالرٓى ٔخجشارٓى ٔعذد انٕظبئؿ انشبؼشح ٔانًؤْالد ٔانخت

إنٗ انهجُخ انشعجٛخ نهخذيخ انعبيخ ـٙ انجهذٚخ انٕاقعخ ـٙ  –أجم ال ٚجبٔص َٓبٚخ شٓش يبسط يٍ كم عبو 

 .َطبقٓب

 

 المادة التاسعة

يع عذو اإلخالل ثحكى انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا انقبٌَٕ عهٗ كم جٓخ يٍ جٓبد انعًم إخطبس انهجُخ انشعجٛخ 

انعبيخ ـٙ انجهذٚخ انًخزظخ ثئطذاس انجطبقخ انًُٓٛخ ثبنُغجخ نًغزخذيٙ رهك انجٓخ، ٔرنك عُذ  نهخذيخ

حذٔس رؽٛٛش ـٙ انًُٓخ أٔ انحشـخ ثبنُغجخ أل٘ يغزخذو نززٕنٗ إجشاء انقٛذ انالصو ثغجالرٓب ٔرعذٚم 

 .انجطبقخ انًُٓٛخ انزخظظٛخ ٔـقبً نهششٔط ٔانضٕاثظ انًُظًخ نزنك

 

 المادة العاشرة

ٚعبقت كم يخبنؿ ألحكبو انًبدح األٔنٗ يٍ ْزا انقبٌَٕ ثبنحجظ يذح ال رجبٔص شٓشاً ٔثؽشايخ ال رجبٔص 

 .يبئخ دُٚبس أٔ ثئحذٖ ْبرٍٛ انعقٕثزٍٛ
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 المادة الحادٌة عشرة

رغش٘ أحكبو ْزا انقبٌَٕ عهٗ جًٛع انعبيهٍٛ ثبأليبَبد ٔانٓٛئبد ٔانًؤعغبد ٔانًظبنح انعبيخ ٔؼٛشْب 

 .د اإلداسٚخ انعبيخ، ٔكزنك انششكبد ٔانًُشآد انًًهٕكخ نهًجزًعيٍ انٕحذا

 

 المادة الثاوٍة عشرة

ٚكٌٕ نًٕظفٙ أيبَخ انخذيخ انعبيخ انزٍٚ ٚظذس ثزحذٚذْى قشاس يٍ انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ نهخذيخ انعبيخ 

اد انظبدسح طفخ يؤيٕس٘ انضجظ انقضبئٙ، ـًٛب ٚزعهق ثزطجٛق أحكبو ْزا انقبٌَٕ ٔانهٕائح ٔانقشاس

 .ثًقزضبِ

 

 المادة الثالثة عشرة

 .رظذس انهجُخ انشعجٛخ انعبيخ نهخذيخ انعبيخ انهٕائح ٔانقشاساد انزُفٛزٚخ نٓزا انقبٌَٕ

 

 المادة الرابعة عشرة

 .ٚعًم ثٓزا انقبٌَٕ يٍ ربسٚخ َششِ ـٙ انجشٚذح انشعًٛخ

 

 مؤتمر الشعب العام

 الرسىلمه وفاة  1392جمادي األولى  19: صذر فً

 مٍالدي  1983مارس  3: المىافق


