
  617     رقم الصفحة                                                                              )11 (عــددال

  .م2012لسنة ) 36(قانون رقم 
  بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص

 

 

 22ادر فـي    ـورة الـسابع عـشر مـن فبرايـر الـص          ـار ث ـ على بيان انتص   -
  .م2011فبراير

 .م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
 .لمجلس وعلى الالئحة الداخلية ل-
 . وعلى النظام األساسي لعمل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت-
 . ولدواعي المصلحة العامة-
 .م2/05/2012 األربعاء الموافق يوم وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد -

  أصدر القانون اآلتي
1 

ع تحت إدارة حـارس عام أمـوال وممتلكـات األشـخاص المـذكورين             ـتوض
 وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبنـاء األشـخاص         ،جدول المرفق بهذا القانون   بال

  .الطبيعيين منهم
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أمـوال أو              

  .ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة
ور بعض األشخاص الموجودين    ـدول المذك ـاف إلى الج  ـوز أن يض  ـا يج ـكم
  .الخارجفي 
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2 

ام بقـرار من مجلس الوزراء ويكـون بدرجـة مستـشار           ـيعين الحـارس الع  
بمحكمة االستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن األشخاص المـشار     

ون لهم فيها سلطة اإلدارة الفعليـة،  ـإليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يك 
أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو         ا لهم من نصيب في رأس مالها        ـبم

حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجـوز بقـرار مـن مجلـس            
وال والممتلكات المشار   ـالوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض األم        

وال والممتلكات الحقوق المخولـة للحـارس       ـم بالنسبة لهذه األم   ـإليها وتكون له  
ها قـرار مـن     ـون وذلك في الحدود التي يصدر ب      ـاً ألحكام هذا القان   ـام وفق ـالع

  .وزير العدل
ارس العام حق التوجيه واإلشراف والرقابـة علـى مباشـرة الحـراس             ـوللح

  .الخاصين ألعمالهم
3 

ها وله بوجه خاص أن يتخذ      ـيتولى الحارس العام تسلم األموال وجردها وإدارت      
ت الضرورية لتحصيل ما لألشخاص الخاضعة أمـوالهم وممتلكـاتهم          كافة اإلجراءا 

عليهم من ديـون     ألحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبالً من حقوق وألداء ما          
ـ          ـ ل ىوأن يقبض ما يؤد    ابالً منهـا   هم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كـان ق

   أو جزئيا ة عليها باهظة، ويجوز له      أو األموال التي تكون نفقات المحافظ      للتلف كليا
 العادي للعمل،   باالستغاللفي األعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق           

وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها ولـه حـق التقاضـي باسـم                  
  .المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم
4 

 أن يباشـر بيـع األمـوال        -  العـدل   وبإذن كتابي من وزيـر     - للحارس العام 
التجارية وبوجه خـاص لـه أن يطلـب         أو  والممتلكات وتصفية األعمال الصناعية     

  .هاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا اإلنهاءـإن
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5 

يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل المـوظفين والمنـدوبين الالزمـين             
والممتلكات المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار         لمعاونته في إدارة األموال     

أو التي تضاف مستقبالً ويجوز ذلك بطريق الندب أو اإلعارة من مـوظفي الدولـة               
  .هاـممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين ل

6 

موضوعة أموالهم تحت   يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد األشخاص ال         
الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقـود أو تـصرفات أو عمليـات               

  .تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إال عن طريق الحارس العام
7 

من هذا القانون يقع باطالً وال يحتج به أمام         ) 12(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      
وحتى تاريخ نفـاذ    . م2011 فبراير   1، كل تصرف وقع منذ      أية جهة كانت في ليبيا    

هذا القانون على األموال أو الممتلكات المملوكة لألشخاص المشمولين بأحكام هـذا            
هريبها أو تحقيق مصلحة ماليـة شخـصية   ـها أو تؤالقانون ويكون من شأنه إخفا    

  .غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العالقة
8 

ال يجـوز ألي شخص من األشخاص المشار إليهم في المادة األولـى أن يرفـع      
أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أيه جهة قضائية في ليبيا وال أن يتابع السير فـي                 

 الـدعاوى متعلقـة   هدعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانـت هـذ      
  . الخاصة بالحراسةباألموال

9 

نفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قـد تمـت               ال يجـوز ت  
لمصلحة أحد األشخاص المشار إليهم في المادة األولى في تاريخ سابق على نفـاذ              
هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إال بعد موافقـة الحـارس العـام          
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ملية أو تـصرف تـم   وبإذن كتابي من وزير العدل، كما ال يجوز تنفيذ أي عقد أو ع     
  .من هذا القانون) 7(بالمخالفة لنص المادة 

10 

 موجود في ليبيا أو خارجهـا يكون مديراً        اعتباريعلى كـل شخص طبيعي أو      
أو مشرفاً أو مودعـاً لديه أو حائزاً ألمـوال منقولة أو ثابتة أو لحقـوق مملوكـة      

ـ بالذات أو بالواسطة لألشخـاص الذين تنطبق عليهم         ام هـذا القانــون أو      ـأحك
 كانت طبيعتهـا أن يقـدم إلـى    ناً لهم بأية مبالغ أو حقـوق أيا    اً أو مدي  ـيكون دائن 

الً بهذه الحقوق واألمــوال مـشفوعاً بـاألوراق         ـالحارس العام بياناً صحيحاً كام    
دات الخاصـة بها، وذلك في المواعيد وباألوضـاع التي تحدد بقرار من           ـوالمستن
  .دلـوزير الع

11 

 تقـديم بيـان كـاف فـي المواعيـد           اعتبارييجب على كل شخص طبيعي أو       
 يتعلق بنقل الملكيـة أو  اتفاقوباألوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل   

 كانـت   ولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا       في أموال منق   االستعمالنتقاع أو حق    احق  
 فـي مركـز   وتعديل في شركة مدنية أو تجارية أطبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي      

  .اً فيهافالشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بـهذا القانون طر
12 

 التي يجب تقديم بيان عنهـا       باالتفاقات االعتداديجوز لوزير العدل أن يقرر عدم       
المحددة أو إذا كان    وفقاً ألحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد            

  .البيان بشأنها غير صحيح
 غير ثابتة التاريخ أو قبل صـدور        باالتفاقات االعتدادوز له أن يقرر عدم      ـويج

قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المـادة األولـي             
  .هامن هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحت

 بنقل الملكية على سـبيل التبـرع أو أي   اتفاقما يجوز له أن يرفض قبول أي      ك
 كان تاريخ   نه إخفاء األموال عن الحراسة أيا     عقد من عقود المعاوضة يكون من شأ      

  . أو العقداالتفاقإبرام 
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13 

وز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التـي تـصدر             ـيج
ة وذلك خالل ستين يومـاً مـن إعالنهـم    قالعدل طبقاً ألحكام المادة الساب    عن وزير   

  .بالقرار محل الطعن
14 

يجـب على جميـع األشخـاص المشار إليهم في المادة األولى من هذا القانون            
وال والممتلكات التي تسري فـي شـأنها        ـوزتهم تسليم األم  حأو شاغليها أو من ب    

 كما يجب على األشخاص المشار إلـيهم فـي    ،الحارس العام أحكام هذا القانون إلى     
أن يسلموا إلى الحارس العام األموال المنقولة والثابتـة والمـستندات           ) 10(المادة  

ات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يـده         ـوق المذكورة في البيان   ـالمثبتة للحق 
ـ       مـوال  د وإجـراءات وأوضـاع تـسليم األ       ـعليها ويحدد الحارس العـام مواعي

  .داتـوالممتلكات والمستن
15 

وز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحـد األشـخاص        ـيج
الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلـك دون إخطـار سـابق         

  . مدة العقدانقضاءودون تعويض عن الفسخ قبل 
16 

الشخص الموضوعة أمواله تحـت الحراسـة   يجوز لوزير العدل أن يحدد ألسرة    
  .نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع

17 

 

األجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تـدفع لألشـخاص            
  .المشار إليهم في المادة األولى من هذا القانون
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18 

يؤخذ من إيرادات األموال والممتلكات التي توضـع تحـت الحراسـة مـايقرر              
س الخاصين من مكافـآت أو مرتبـات      اللحارس العام وللموظفين التابعين له والحر     

وما تستلزمه إدارة هذه األموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئويـة مـن               
لمكافـآت والمرتبـات   هذه األموال يحددها وزير العدل، كمـا يحـدد قيمـة هـذه ا       

  .والمصروفات وشروط صرفها
19 

يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقـدموا حـساباً              
ن إدارتهم لألموال والممتلكات محل الحراسة خالل شهر من مباشرتهم لمهـامهم            ع

  . من قبل ديوان المحاسبةواعتمادهإلى وزير العدل لفحصه 
20 

 للحارس العام وللحراس الخاصين ولمـن يحـددهم وزيـر العـدل مـن               يكون
صفة مأموري الضبط القـضائي     ) 5(الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة       

  .في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون
21 

يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو          
ن الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام والحـراس     الصناعية وغيرها م  

الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافـة البيانـات المتعلقـة             
 كانـت   دة األولى وودائعهم وأموالهم أيـا      في الما  مبحسابات األشخاص المشار إليه   

  .لودائع أو األموالوالدفاتر أو األوراق األخرى الخاصة بهذه الحسابات أو ا
22 

على المكلفين بإدارة األموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا           
  .القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام
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23 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كـل مـن        
 من هذا القانون بالحبس الذي ال يقل عـن          6،7،9،10،11،14خالف أحكام المواد    ي

  .سنتين وبغرامة ال تجاوز خمسين ألف دينار
ـ         ـة ذاته ـب بالعقوب ـويعاق ح بقـصد   ـا كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحي

 وتقضي المحكمة عالوة على مـا تقـدم         ،وال أو حقوق مستحقة الدفع    ـتهريب أم 
دات التي يجـب تقـديم بيـان    ـام األموال واألوراق والمستنـرس الع اـبتسليم الح 

  .عنها أو تسليمها
من هـذا القـانون بـالحبس    ) 21،22(كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين  

  .الذي ال يجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف دينار
24 

  . كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانونىيلغ
25 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسـائل       
  .اإلعالم المختلفة

  
 

–  
  :بتاريخيوم االثنين صدر في طرابلس 

  .هـ1433/ الثانيىمن جماد 11
  .م02/05/2012الموافق 
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