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  .م2012لسنة ) 38( قانون رقم
  بعض اإلجراءات اخلاصة باملرحلة االنتقالية بشأن

 

 

  م03/08/2011ؤقت الصادر يف اإلعالن الدستوري امل -
 .والنظام األساسي للمجلس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .والالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وقانون العقوبات والقوانني املعدلة واملكملة له -
 .وقانون اإلجراءات اجلناية والقوانني املعدلة واملكملة له -
 . بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.م1974 لسنة 37والقانون رقم  -
وعلى ما أقره الس الوطين االنتقايل يف اجتماعـه املنعقـد جبلـسة الثالثـاء                -

 .م2012/مايو/01/هـ 1433 اآلخرة ىمجاد/10

 

1 

جراءات خيصه اختاذ اإل   على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل يف ما         
الالزمة يف مواجهة املعتقلني واملتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار             
أثناء العمليات احلربية خالل ثورة السابع عشر من فرباير أو مبناسبتها حىت تـاريخ              
نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة املختصة يف حالة توافر دالئل كافيـة علـى               

جتـاوز    تعد جرائم قانوناً أو إطالق سراحهم وذلك خالل مـدة ال           ارتكام أفعاال 
  .شهرين من تاريخ سريان هذا القانون
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2 

حملاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع ومساع الشهود وأقوال احملتجزين من أعـوان            
النظام السابق حجية حماضر مجع االستدالل اليت جيريها مأمور الضبط القضائي وفقاً            

 ما انبعثت فيها الثقة وفقاً للسلطة التقديريـة         ون اإلجراءات اجلنائية وذلك مىت    لقان
  .لقاضي املوضوع

3 

 مـن هـذا     إذا صدر حكم بإدانة أحد األشخاص املشار إليهم يف املـادة األوىل           
كوم عليـه إثبـات     محالقانون احتسبت مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ االعتقال ولل        

  .لة من وسائل اإلثباتالتاريخ بأية وسي
4 

العقاب على مااستلزمته ثورة السابع عشر من فرباير من تصرفات عسكرية أو            
  .هايتأمنية أو مدنية قام ا الثوار دف إجناح الثورة أو محا

5 

من قانون العقوبات إذا صـدر      ) 262و261(مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني      
 برباءة أحد األشخاص املشار إليهم يف املادة األوىل مـن هـذا        الوجه أو حكم  أأمر ب 

 االقانون ألي سبب من األسباب املوضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائي            
 على الدولة أو على من قام باعتقاله أو حتفظ عليه ما مل يثبت يف قرار النيابة                 اأو مدني 

  .ة أو كيديةقه خمتلأو أسباب احلكم أن الواقعة املسندة إلي
6 

 يف مواجهة - لوزيري الداخلية والدفاع أو ملن يفوضانه حبسب األحوال أن يتخذ    
من يشتبه أنه يشكل ديدا لألمن أو االستقرار العام يف املرحلة االنتقالية بناء علـى               
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مسيـة  سابق عمله أو انتمائه ألحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرمسية أو غري الر           
  : قرارا باختاذ واحد أو أكثر من التدابري التالية- أو املتعاونني معها

  .حمدد اإللزام بالتردد على مركز أمين -1
  .منع التردد على أماكن معينة -2
  .حظر اإلقامة يف مكان أو منطقة معينة  -3
  .الوضع حتت املراقبة -4
  .منع مغادرة منطقة معينة -5
  .املنع من السفر -6
  .إلبعاد لألجنيبا -7

7 

ملن اختذ ضده أي من التدابري املنصوص عليها يف املادة السابقة أن يـتظلم أمـام          
  .القاضي اجلزئي املختص خالل اثنتني وسبعني ساعة 

8 

من املادة السادسة ال جيوز أن تزيد مدة أي من التدابري املنصوص            ) 7(باستثناء البند 
  .جياوز املرحلة االنتقالية   قابل للتجديد لنفس املدة ومبا ال على شهر واحداعليه

9 

احلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على مخـسة آالف              بيعاقب  
  .دينار كل من خيالف أيا من التدابري املفروضة عليه مبوجب هذا القانون

10 

ليها يف املادة الـسادسة جيـوز لـوزير         إذا ثبت عدم كفاية التدابري املنصوص ع      
الداخلية أو وزير الدفاع أو ملن يفوضانه حبسب األحوال األمر باعتقال من ينطبـق              

  .عليه نص املادة السادسة من هذا القانون
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11 

 يف املادة السابقة على شهر واحد       اال جيوز أن تزيد مدة االعتقال املنصوص عليه       
ة وملرة واحدة يتم يعدها إخالء سبيل املعتقل أو إحالتـه إىل            يد لنفس املد  دقابل للتج 

  .النيابة املختصة إذا وجدت دالئل كافية على ارتكابه جرمية معاقب عليها قانوناً
 االعتقال أو التجديد إحالته مسببا إىل النائب العام خالل          أمروجيب على مصدر    

هر وأربعني ساعة من تاريخ صدومثان.  
رفع إىل احملكمة االبتدائية تمر أن يتظلم بعريضة لدى مأمور السجن وملن صدر ضده األ

  .منعقدة بغرفة مشورة ويفصل فيه على الفور
12 

فظ على األمـاكن    لرجال السلطة العامة املختصة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتح       
 ديداً  شتبه م وفقاً للمادة السادسة للبحث عن أسلحة أو أشياء تشكل          اخلاصة بامل 

  .لألمن أو االستقرار العام يف املرحة االنتقالية
وز تفتيش تلك األماكن إال بأمر يصدر عـن النيابـة املختـصة وفقـاً          ـوال جي 

  .للتشريعات النافذة
13 

ال يتوقف رفع الدعوى اجلنائية على قيد ضد من يتطلب القانون يف مواجهتـهم              
  .طلباً أو إذناً

14 

ذا القانون بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره، وينشر اجلريـدة الرمسيـة             يعمل  
  .ووسائل اإلعالم

 
–  

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء
  .هـ1433/ اآلخرةىمجاد/11: بتاريخ
  .م2012/مايو/02:املوافق


