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  .م2012لسنة ) 47( قانون رقم
  .م2012لسنة ) 36( بتعديل القانون رقم

  بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص
  :الس الوطني االنتقايل املؤقت 

  :طالعبعد اال
  .م2011فبراير  22الصادر في نتصار ثورة السابع عشر من فبراير اعلى بيان  -
  .م وتعديله2011  أغسطس،3وعلى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 والقـانون   ، وعلى القانون التجـاري    ،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية     -

  . والقوانين المكملة لها،المدني
  .سـة للمجلـة الداخليـى الالئحـوعل -
ـ  أن إ ـ بش .م2012لسنة   )36( مـون رق ـوعلى القان  - وال وممتلكـات   ـدارة أم

  .اصـبعض األشخ
ـ     اـوعلى م  - ـ     ـورد فـي اجتم  قـاع المجلـس المنعقـد يـوم االثنـين المواف

  .م28/5/2012
  .ةـة العامـي المصلحـولدواع -

  :تيأصدر القانون اآل
1 

ون المشار إليه بحيث يك    .م36/2012 دل نص المادة األولى من القانون رقم      ـعي
  :يـو اآلتـنصها على النح

ع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات األشخاص المذكورين بالجدول          ـوضتُ"
ون وكـذلك أمـوال وممتلكـات أزواج وأبنـاء األشـخاص        ـذا القان ـق به ـالمرف

  ".الطبيعيين منهم
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وز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أسـماء             ـويج
  : لزوم خضوعها للحراسة ووفق الضوابط اآلتيةىمتلكات أخرى يرأو أموال أو م

إذا كان للشخص نشاط ضار بأمن الدولة وسالمتها من الداخل أو الخـارج أو                -1
  .بالمصالح الوطنية العليا للبالد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر

ـ   ،وجود شبهات قوية للفساد   -2  أعمـال  ة ومن شبهات الفساد المـشاركة فـي أي
جارية مع القذافي وأبنائه أو الحصول على هبات أو أموال عينية مـنهم دون              ت

وجه حق أو تضخم األموال عن طريق استغالل المنصب أو الوظيفة أو التواطؤ             
أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاوالت أو التوريدات أو األشـغال العامـة أو أي               

ة أو الوحـدات التابعـة   عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العام      
لها أو أي شخص من األشخاص االعتبارية العامة أو عن طريـق التهريـب أو     
االتجار في المخدرات والممنوعات أو في السوق السوداء أو التالعـب بقـوت             

 االستيالء على األمـوال العامـة أو الخاصـة المملوكـة      أوالشعب أو باألدوية  
ممتلكـات المـواطنين أو األشـخاص       للدولة وكذلك االستيالء علـى أمـوال و       

  .االعتبارية الخاصة دون وجه حق
 جريمة من جـرائم إهـدار المـال العـام أو           ةدور حكم قضائي بات في أي     ـص -3

  .االستيالء عليه أو الكسب غير المشروع
قتـصادية  ا ةون صاحب نشاط اقتصادي مشروع وحقق من خالله نجاع        ـأال يك  -4

و اإلقرارات الجمركية أو الحسابات المـصرفية       ثابتة من خالل ملفه الضريبي أ     
  .ونحوها

 تورطـه   حإذا كان الشخص من الغائبين المطلوبين للعدالة ووجدت قرائن ترج          -5
  .في كسب غير مشروع

ي جميع األحوال يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم لزوم فرض الحراسة            ـوف
  .ها نتفت مبررات فرضاعلى أي من األشخاص المشمولين بها إذا 
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2 

المـشار إليـه بحيـث       .م2012/ 36دل نص المادة الثامنة من القانون رقم      ـعي 
  :يكون على النحو اآلتي

 الحارس القضائي دون غيره رفع ومتابعة السير في أية دعوى قـضائية             ىيتول"
  ". متعلقة باألموال الخاضعة للحراسةىمدنية أو تجارية متى كانت تلك الدعاو

م وممتلكاتهم للحراسـة أمـام      ـشأن الطعن في إخضاع أمواله     ال ىوز لذو ـويج
  .اًـررة قانونـد العامة المقـالمحكمة المختصة ووفقاً للقواع

3 

أن إدارة ـ بـش  .م2012لـسنة    )36( ون رقـم  ـدول المرفق بالقان  ـ الج ىـلغي
ار إليـه ويـستعاض عنـه بالجـدول         ـاص المش ـات بعض األشخ  ـأموال وممتلك 

  .ونـا القانالمرفق بهذ
4 

ل بهذا القانون من تاريخ صدوره،       ـعميوعلى كل فيما    ، كل حكم يخالفه   ـىلغوي 
  .ر في الجريدة الرسميةـنش وي،يخصه تنفيذه

  املؤقت الس الوطني االنتقايل 

  : بتاريخ يوم األحدصدر في طرابلس
  .هـ1433/رجب/13

  .م3/06/2012 :الموافق
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