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  م2012لسنة ) 17(قانون رقم 
  والعدالة االنتقالية بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية

 
 

  .م2011 فرباير 22تصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف نعلى بيان ا -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .سوعلى الالئحة الداخلية للمجل -
  .وعلى القانون املدين -
  .وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية -
  .لى قانون العقوبات والقوانني املكملة لهوع -
  .وعلى التشريعات العسكرية النافذة -
بشأن إقرار مزايـا لقتلـى العمليـات        . م1989لسنة  ) 19(وعلى القانون رقم     -

  .العسكرية واملفقودين واألسرى
  .، بشأن نظام القضاء وتعديالتهم2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
  .، بشأن التوفيق والتحكيمم2010لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
وعلى ما أصدره الس الوطين االنتقايل املؤقت من بيانات بشأن احلريات العامة             -

  .وحقوق اإلنسان
  .وبناء على ما عرضه مسؤول شؤون العدل وحقوق اإلنسان باملكتب التنفيذي -
  .م26/02/2012ق وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املواف -

 
 
 

1 

 

  -:يف هذا القانون تعين املصطلحات اآلتية املعاين املبينة قرين كل منها
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:-     جمموعة من اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلداريـة 
لنظام السابق يف ليبيا وما قامـت بـه         واالجتماعية اليت تعاجل ما حدث خالل فترة ا       

الدولة من انتهاكات حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية والعمل على إصـالح ذات            
  .البني بالطرق الودية بني بعض فئات اتمع

: هي هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة املنصوص عليها يف هذا القانون.  
:قوق اإلنسانكل فعل يشكل جرماً أو انتهاكاً حل.  

2 

 سـبتمرب  1حكام هذا القانون على الوقائع اليت حـدثت منـذ تـاريخ     أتسري  
 وال تسري على األشخاص ، إىل حني حتقق األهداف املرجوة من هذا القانون       م1969

كما ال تسري على املنازعات اليت صدرت        أمتوا الصلح يف ظل النظام السابق        ذينال
  . تنفيذهابشأا أحكام قضائية مت

3 

 

  

  . االجتماعيمترسيخ السل -1
  .ردع انتهاكات حقوق اإلنسان -2
  .بث الطمأنينة يف نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة -3
  .حتديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان -4
ع موضع العدالة االنتقالية وحفظها مث تسليمها للجهـات الوطنيـة   توثيق الوقائ  -5

  .املختصة
  .تعويض الضحايا واملتضررين -6
  .حتقيق مصاحلات اجتماعية -7
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4 

تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي احلقائق واملصاحلة تتبع الس الوطين االنتقايل   
ؤقت مقرها مدينة طرابلس ويكون هلا الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة           امل

  -:على أن يكون هلا فرع يف كل دائرة جملس حملي وختتص مبا يلي
 يف الفترة املشار    اإلنسانتقصى احلقائق حول الوقائع املتعلقة بانتهاكات حقوق         -1

ت بشأا مبا يف ذلـك التوصـية   واختاذ ما يلزم من إجراءا   ) 2(إليها يف املادة    
  .بإحالة املسؤولني عن ارتكاا إىل القضاء املختص

دراسة وحتقيق الوقائع ذات الطبيعة اجلماعية وأعمال العنف واالعتداء املمنهج           -2
أو العشوائي من مجاعات أو تشكيالت نظامية أو غري نظامية واألضرار الـيت             

  .ببها باألرواح واألعراض أو األموال بستحلق
  -:إعداد تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي -3

  .بياناً وافيا بالوقائع مدعوما باألدلة -أ
النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة والتحقيـق متـضمنة             -ب

  .حتديداً دقيقاً للمسؤولية واألشخاص ذوي العالقة ا
  .ل حماوالت الصلح بني األطرافمت به اهليئة يف سبياما ق -ت
توصيات اهليئة بشأن طرق معاجلة األمر أو حل املنازعات مبا يف ذلك             -ث

  .التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إىل احملاكم املختصة
عن مصري املخـتفني  مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القسري والكشف         -4

  .ت وفام تثب ملمع إجياد احللول املناسبة بالنسبة ملن
  . نزع السالح وتسريح املقاتلني ودجمهم يف اتمعتقدمي مقترحات بتفعيل عملية -5
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تنمية وإثراء سلوك احلوار وإرساء مقومات املصاحلة دعماً للتحول الدميقراطي           -6
  .والتواصل مع مؤسسات اتمع املدين والتعريف بأداء اهليئة واختصاصاا

5 

يس وعدد ستة أعضاء ويصدر بتسميتهم      ئلس إدارة يتكون من ر    يكون للهيئة جم  
هيئة للقرار من الس الوطين االنتقايل املؤقت ويعترب جملس اإلدارة هو السلطة العليا       

  .يتوىل إدارة شؤوا ومتثيلها يف عالقاا بالغري وأمام القضاء
6 

  

  . اللجان الفرعية يف نطاق دائرة االس احملليةتسمية رئيس وأعضاء -1
  .وضع الالئحة الداخلية لعمل اهليئة واللجان التابعة هلا -2
  .مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها -3

7 

  

  .اجلنسيةأن يكون لييب  -1
يدة والدراية واحلكمة والقدرة علـى      حلأن يكون من ذوي اخلربة والكفاءة وا       -2

  .اجناز العمل
  .أن يكون حسن السرية والسلوك -3
أال يكون ممن إخنرط يف حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد احلرس الثوري               -4

  .السابقأو احلرس الشعيب أو األجهزة األمنية السرية التابعة للنظام 
ة ـة أو املهن  ـق بالوظيفة العام  ـة تتعل ـه يف جرمي  ـاً علي ـون حمكوم ـأال يك  -5

  .رفـة بالشـة خملـأو أي جرمي
  .أال يكون قد فصل من الوظيفة أو املهنة بقرار تأدييب -6
  .أال يقل عمره عن أربعني سنة -7
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8 

فرعية التابعة هلا قبـل     حيلف رئيس وأعضاء جملس إدارة اهليئة وأعضاء اللجان ال        
  -:ةمباشرة أعماهلم اليمني القانونية بالصيغة التالي

 

 الوطين االنتقـايل     أمام الس  ويكون أداء اليمني بالنسبة لرئيس وأعضاء الس      
  .يئةاملؤقت وحلف أعضاء اللجان أمام رئيس جملس إدارة اهل

9 

تبادر اهليئة وجلاا الفرعية القيام مبا يلزم للنظر يف املنازعات كما يتوىل عـرض              
  :املنازعات على اهليئة كل من

  .النائب العام -2                .وزير العدل أو وزير الداخلية -1
ص أطراف املنازعة أو أحدهم وجيوز أن يكون العرض من وكالئهم وفقاً ملا تـن             -3

عليه أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية وللهيئة سلطة تقـدير صـفة            
  .وأهلية أطراف املنازعة

10 

للهيئة وللجان اليت تشكلها حق اإلطالع على كافة املستندات واألدلة حتت أي            
  .يد كانت واالستماع إىل أقوال من ترى حاجة لالستماع إليهم

11 

هليئة واللجان الفرعية التابعة هلا علنية ما مل يتقـرر العتبـارات            تكون جلسات ا  
  .تتعلق بالنظام العام أو اآلداب إجراءاها يف السرية

12 

كليـه يف سـلوك سـبل       وليس يف أحكام هذا القانون ما خيل حبق املتضرر أو           
 يف كيلهحق واإلنصاف القضائي جلرب األضرار عن االنتهاكات املرتبكة يف حقه أو يف    
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 غل يد النيابة العامة عن رفع ومباشرة الدعوى اجلنائية جتاه املتهمني بارتكاب تلـك             
  .االنتهاكات

13 

تعتمد اهليئة قرارات اللجان الفرعية املسببة ومتنحها قوة السند الواجب النفـاذ            
أن تعيـد   وإذا تبني هلا أن هناك نقصاً أو قصوراً يف التحقيقات أو تناقصاً يف النتائج               

التقرير إىل اللجنة الفرعية املختصة ملزيد من الدراسة والتقصي ومجع األدلـة مـع              
األخذ يف االعتبار ما تراه مناسباً بشأن املوضوع املعروض وختتص اهليئة بـالنظر يف              

  .املنازعات املثار بشأا تنازع يف اختصاص أكثر من جلنة فرعية
14 

، واملشار إليه لكل من     م1989لسنة  ) 19(لقانون رقم   مع عدم اإلخالل بأحكام ا    
تضرر بسبب جرائم النظام السابق احلق يف احلصول على التعويض املناسب ويكون            

  -:التعويض املادي واملعنوي بصورة أو أكثر من الصور اآلتية
  .دفع تعويض مادي -1
  .أو انتهاكات للمتضرر أو اإلقرار له مبا ارتكب يف حقه من جتاوزات ءاالعتدا -2
  .ختليد الذكرى على النحو الذي حيدده جملس الوزراء -3
بأي صورة من الصور األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء بناًء     -4

  .على اقتراح اهليئة
ويتم حتديد التعويض املشار إليه بقرار مسبب تـصدره اهليئـة وفقـاً للمعـايري       

التنفيذية هلذا القانون ويعطى قرار اهليئة قوة الـسند         والضوابط اليت حتددها الالئحة     
  .الواجب النفاذ

15 

تكون له الشخصية االعتبارية ) (ينشأ صندوق يسمى  
د بقرار دوالذمة املالية املستقلة يتوىل دفع التعويضات املستحقة مبوجب هذا القانون وحت     
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رد الصندوق وكيفية متويله ويصدر بتنظيم الـصندوق        من الس الوطين االنتقايل موا    
الئحة تنفيذية تصدر من جملس الوزراء على أن تتضمن طريقـة دفـع التعويـضات               

  .ومواعيدها وكيفيتها وحيل الصندوق حمل صاحب احلق يف مطالبة امللزم بالتعويض
ءات من القانون املدين يكون للصندوق اختاذ إجرا      ) 88(مع مراعاة أحكام املادة     

بـشأن  ) 152/1970(احلجز اإلداري على أموال املدين وفقاً ألحكام القانون رقم          
  .احلجز اإلداري

16 

كل من ميتنع عن متكني اجلهات املختصة بتنفيذ هذا القانون من االطالع على أي         
أدلة أو مستندات يف حوزته أو قام بإتالفها أو حجبها أو يرفض املثول أمـام جلـان      

احلقائق واملصاحلة يعاقب بالعقوبات املقررة قانوناً مع مراعاة تـدابري العفـو            تقصي  
  .املعمول ا ذا الشأن

17 

  .تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من رئيس جملس الوزراء
18 

يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما خيالفه وعلى كل فيما خيـصه           
نفيذ هذا القانون وتبلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينـشر يف وسـائل              ت

  .اإلعالم
  

 

–  

  صدر يف طرابلس يوم األحد
  .م26/02/2012بتاريخ 


