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 .م 2012 لسنت ( 38 ) رقن قانوى

االنخقاليت  بالورحلت الخاصت اإلجراءاث بعض بشأى

 

 الوجلس الوطني االنخقالي الوؤقج

 بعذ االطالع علي

 ٌو 03/08/2011 فٙ انظادس انًؤلد انذسرٕس٘ اإلػال 

 انًؤلد االَرمانٙ انٕطُٙ نهًجهس األساسٙ ٔانُظاو. 

 انًؤلد االَرمانٙ انٕطُٙ نسا نؼًم انذاخهٛح ٔانالئحح. 

 ٌَٕنّ ٔانًكًهح انًؼذنح ٔانمٕاٍَٛ انؼمٕتاخ ٔلا. 

 ٌَٕنّ ٔانًكًهح انًؼذنح ٔانمٕاٍَٛ انجُاٚح اإلجشاءاخ ٔلا. 

 ٌَٕانؼسكشٚح انؼمٕتاخ لإٌَ إطذاس تشأٌ .و 1974 نسُح 37 سلى ٔانما. 

 ٗاٜخشج جًادٖ/ 10انثالثاء  تجهسح انًُؼمذ اجرًاػّ فٙ االَرمانٙ انٕطُٙ انًجهس ألشِ يا ٔػه 

 .و 2012 /يإٚ/ 01 / ِ 1433

 

 أصذر القانوى اآلحي

 (1)هادة 

 يٕاجٓح فٙ انالصيح االجشاءاخ اذخار ٚخظّ يا فٙ كم ٚفٕضاَّ يٍ أٔ ٔانذفاع انذاخهٛح ٔصٚش٘ ػهٗ

 ثٕسج خالل انحشتٛح انؼًهٛاخ أثُاء انثٕاس لثم يٍ انساتك انُظاو أػٕاٌ يٍ ػهٛٓى ٔانًرحفظ انًؼرمهٍٛ

 حانح فٙ انًخرظح انُٛاتح ػهٗ تئحانرٓى انمإٌَ ْزا َفار ذاسٚخ حرٗ تًُاسثرٓا أٔ فثشاٚش يٍ ػشش انساتغ

 ذجأص ال يذج خالل ٔرنك سشاحٓى إطالق أٔ لإََاًا  جشائى ذؼذ أفؼاال اسذكاتٓى ػهٗ كافٛح دالئم ذٕافش

 .انمإٌَ ْزا سشٚاٌ ذاسٚخ يٍ شٓشٍٚ

 

 (2)هادة 

 حجٛح انساتك انُظاو أػٕاٌ يٍ انًحرجضٍٚ ٔألٕال انشٕٓد ٔسًاع انٕلائغ إثثاخ تشأٌ انثٕاس نًحاضش

 يرٗ ٔرنك انجُائٛح اإلجشاءاخ نمإٌَ ٔفماًا  انمضائٙ انضثظ يأيٕس ٚجشٚٓا انرٙ االسرذالل جًغ يحاضش

 .انًٕضٕع نماضٙ انرمذٚشٚح نهسهطح ٔفماًا  انثمح فٛٓا اَثؼثد يا
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 (3)هادة 

 ذُفٛز يذج احرسثد انمإٌَ ْزا يٍ األٔنٗ انًادج فٙ إنٛٓى انًشاس األشخاص أحذ تئداَح حكى طذس إرا

 .اإلثثاخ ٔسائم يٍ ٔسٛهح تأٚح انراسٚخ إثثاخ ػهّٛ ٔنهًحكٕو االػرمال ذاسٚخ يٍ انؼمٕتح

 

 (4)هادة 

 لاو تٓا يذَٛح أٔ أيُٛح أٔ ػسكشٚح ذظشفاخ يٍ فثشاٚش يٍ ػشش انساتغ ثٕسج اسرهضيرّ يا ػهٗ ال ػماب

 .حًاٚرٓا أٔ انثٕسج إَجاح تٓذف انثٕاس

 

 (5)هادة 

 تثشاءج حكى أٔ تأالٔجّ أيش طذس إرا انؼمٕتاخ لإٌَ يٍ( 262ٔ 261) انًادذٍٛ تأحكاو اإلخالل ػذو يغ

 أٔ انًٕضٕػٛح األسثاب يٍ سثة أل٘ انمإٌَ ْزا يٍ األٔنٗ انًادج فٙ إنٛٓى انًشاس األشخاص أحذ

 نى يا ػهّٛ ذحفظ أٔ تاػرمانّ لاو يٍ ػهٗ أٔ انذٔنح ػهٗ يذَٛ ًاا أٔ جُائٛ ًاا انشجٕع حك نّ فهٛس انمإََٛح

 .كٛذٚح أٔ يخرهمح إنّٛ انًسُذج انٕالؼح أٌ انحكى أسثاب أٔ انُٛاتح لشاس فٙ ٚثثد

 

 (6)هادة 

 ٚشكم أَّ ٚشرثّ يٍ يٕاجٓح فٙ - ٚرخز أٌ األحٕال تحسة ٚفٕضاَّ نًٍ أٔ ٔانذفاع انذاخهٛح نٕصٚش٘

 أٔ أجٓضج ألحذ اَرًائّ أٔ ػًهّ ساتك ػهٗ تُاء االَرمانٛح انًشحهح فٙ انؼاو االسرمشاس أٔ نأليٍ ذٓذٚذا

 يٍ أكثش أٔ ٔاحذ تاذخار لشاسا - يؼٓا انًرؼأٍَٛ أٔ سًٛح انش غٛش أٔ انشسًٛح انساتك انُظاو أدٔاخ

 :انرانٛح انرذاتٛش

 .يحذد أيُٙ يشكض ػهٗ تانرشدد اإلنضاو -1

 يؼُٛح أياكٍ ػهٗ انرشدد يُغ -2

 . جيؼٍٛ يُطمح أٔ يكاٌ فٙ اإللايح حظش -3

 .انًشالثح ذحد انٕضغ -4

 .يؼُٛح يُطمح يغادسج يُغ  -5

 .انسفش يٍ انًُغ -6

 .نألجُثٙ اإلتؼاد -7
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 (7)هادة 

 انجضئٙ انماضٙ أياو ٚرظهى أٌ انساتمح انًادج فٙ ػهٛٓا انًُظٕص انرذاتٛش يٍ أ٘ ضذِ اذخز نًٍ

 . ساػح ٔسثؼٍٛ اثُرٍٛ خالل انًخرض

 

 (8)هادة 

 شٓش ػهٗ ػهٛٓا انًُظٕص انرذاتٛش يٍ أ٘ يذج ذضٚذ أٌ ٚجٕص ال انسادسح انًادج يٍ (7 ) انثُذ تاسرثُاء

 . االَرمانٛح انًشحهح ٚجأص ال ٔتًا انًذج نُفس نهرجذٚذ لاتم ٔاحذ

 

 (9)هادة 

 أٚا ٚخانف يٍ كم دُٚاس آالف خًسح ػهٗ ذضٚذ ال تغشايح أٔ أشٓش سرح ػهٗ ذضٚذ ال يذج تانحثس ٚؼالة

 .انمإٌَ ْزا تًٕجة ػهّٛ انًفشٔضح انرذاتٛش يٍ

 

 (10)هادة 

 أٔ انذفاع ٔصٚش أٔ انذاخهٛح نٕصٚش ٚجٕص انسادسح انًادج فٙ نٛٓا ع انًُظٕص انرذاتٛش كفاٚح ػذو ثثد إرا

 .انمإٌَ ْزا يٍ انسادسح انًادج َض ػهّٛ ُٚطثك يٍ تاػرمال األيش األحٕال تحسة ٚفٕضاَّ نًٍ

 

 (11)هادة 

 نُفس نهرجذٚذ لاتم ٔاحذ شٓش ػهٗ انساتمح انًادج فٙ ا ػهّٛ انًُظٕص االػرمال يذج ذضٚذ أٌ ٚجٕص ال

 كافٛح دالئم ٔجذخ إرا انًخرظح انُٛاتح إنٗ إحانرّ أٔ انًؼرمم سثٛم إخالء ٚؼذْا ٚرى ٔاحذج ٔنًشج ج انًذ

 إنٗ يسثثا إحانرّ انرجذٚذ أٔ االػرمال أيش يظذس ػهٗ ٔٚجة .لإََاًا  ػهٛٓا يؼالة جشًٚح اسذكاتّ ػهٗ

 تؼشٚضح ٚرظهى أٌ األيش ضذِ طذس ٔنًٍ .طذٔسِ ذاسٚخ يٍ ساػح ٔأستؼٍٛ ثًاٌ خالل انؼاو انُائة

 .انفٕس ػهٗ فّٛ ٔٚفظم يشٕسج تغشفح يُؼمذج االترذائٛح انًحكًح إنٗ ذشفغ انسجٍ يأيٕس نذٖ

 

 ( 12)هادة 

 ٔفماًا  تٓى تانًشرثّ انخاطح األياكٍ ػهٗ نهرحفظ انالصيح اإلجشاءاخ اذخار انًخرظح انؼايح انسهطح نشجال

 .االَرمانٛح انًشحح فٙ انؼاو االسرمشاس أٔ نأليٍ ذٓذٚذاًا  ذشكم أشٛاء أٔ أسهحح ػٍ نهثحث انسادسح نهًادج

 .انُافزج نهرششٚؼاخ ٔفماًا  انًخرظح انُٛاتح ػٍ ٚظذس تأيش إال األياكٍ ذهك ذفرٛش ٚجٕص ٔال
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 (13)هادة 

 .إرَاًا  أٔ طهثاًا  يٕاجٓرٓى فٙ انمإٌَ ٚرطهة يٍ ضذ لٛذ ػهٗ انجُائٛح انذػٕٖ سفغ ٚرٕلف ال

 

 (14)هادة 

 .اإلػالو ٔٔسائم انشسًٛح انجشٚذج ُٔٚشش طذٔسِ، ذاسٚخ يٍ أٚاو ػششج تؼذ انمإٌَ ْزا ٚؼًم

 

 الوجلس الوطني االنخقالي

 -ليبيا –الوؤقج 

 األربعاء يوم طرابلس في صذر

 .ه 1433 /اآلخرة جوادى/ 11 :بخاريخ

 __.م 2012 /هايو/ 02 :الووافق

 


