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  .م2012لسنة ) 41(قانون رقم 
  .م2012لسنة ) 17(بتعديل القانون رقم 

  بشأن إرساء قواعد املصاحلة الوطنية والعدالة
  :الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع
 فبرايـر   22ان انتصار ثورة السابع عشر من فبرايـر الـصادر فـي             ـ على بي  -

  .الديـمي2011
  . ميالدي وتعديله2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
  . وعلى الالئحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت-
  .يـون المدنـوعلى القان -
  .ةـن المرافعات المدنية والتجاريوـ وعلى قان-
  .ون العقوبات والقوانين المكملة لهـ وعلى قان-
بشأن إقرار مزايـا لقتلـى العمليـات        . م1989لسنة  ) 19(ون رقم   ـ وعلى القان  -

  .العسكرية والمفقودين واألسرى
  .بشأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6(ون رقم ـ وعلى القان-
  .مـق والتحكيـبشأن التوفي. م2010لسنة ) 4(قم ون رـ وعلى القان-
ى ما أصدره المجلس الوطني االنتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريـات            ـ وعل -

  .انـوق اإلنسـة وحقـالعام
بشأن إرسـاء قواعـد المـصالحة       . م2012لسنة  ) 17(ون رقم   ـى القان ـوعل - 

  . ةـة والعدالـالوطني

  أصدر القانون اآلتي
 

حيـث  المشار إليه ب  . م2012 لسنة   17من القانون رقم    ) 4(دل نص المادة    ـعي
  :يكون نصها الجديد على النحو اآلتي
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 تتبع المجلس الوطني    ، تقصي الحقائق والمصالحة   ةئ تسمي هي  نشأ هيئة وطنية  تُ
 مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية االعتباريـة والذمـة           ،االنتقالي المؤقت 

  . على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم االستئناف،المستقلةالمالية 
 

المشار إليه بحيث   . م2012لسنة  ) 17(قانون رقم   المن  ) 5(دل نص المادة    ـعي
  :يكون نصها على النحو اآلتي

 ويـصدر   ،يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعـدد سـتة أعـضاء            
 ويعتبر مجلـس اإلدارة هـو       ، المجلس الوطني االنتقالي المؤقت    بتسميتهم قرار من  

تهـا بـالغير وأمـام القـضاء        قا يتولى إدارة شؤونها في عال     ،السلطة العليا للهيئة  
  . بهم من مؤسسات المجتمع المدنياالستعانة بمن يرى لزوم االستعانةلمجلس لو

 

ى كل حكم يخالفه وعلى كل فيمـا  ـل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ ـيعم
ر في وسـائل    ـبلغ به الحكومة االنتقالية والمجالس المحلية، وينش       وتُ هيخصه تنفيذ 

  .اإلعالم
  

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا–املؤقت 

  صدر في طرابلس
  .م17/05/2012بتاريخ 


