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 1   صفحة رقم                                                                 1عـدد 

  2011 لسنة  )4( قانون رقم 
   ميالدي2006 لسنة )6(بتعديل القانون رقم 

  بشأن نظام القضاء
 

  

 مـارس  22على بيـان انتصـار ثورة السابـع عشـر من فرباير الـصادر يف            * 
  . ميالدي2011

 . ميالدي2011 أغسطس 2وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف * 
 . وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية*
 .وعلى قانون العقوبات* 
 .وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية* 
 . ميالدي بشأن إدارة قضايا احلكومة1971لسنة ) 87(وعلى القانون رقم * 
 . ميالدي بشأن القضاء اإلداري وتعديالته1971لسنة ) 88(وعلى القانون رقم * 
 . ميالدي بشأن الضمان االجتماعي1990لسنة ) 13(وعلى القانون رقم * 
 ميالدي بشأن إعادة تنظيم احملكمـة العليـا         1982لسنة  ) 6(وعلى القانون رقم    * 

 .وتعديالته
 . ميالدي بإنشاء إدارة القانون1992لسنة ) 6(وعلى القانون رقم * 
 . ميالدي بشأن نظام القضاء2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم * 

 
 

لـسنة  ) 6(من القانون رقـم     ) 93 ، 92 ، 9 ، 6 ، 3 ، 1(يستبدل بنصوص املواد    
  -: ميالدية بشأن نظام القضاء النصوص اآلتية2006



 2   صفحة رقم                                                                 1عـدد 

1 
 

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املقابلة هلا            
  -:ري ذلكما مل تدل القرينة على غ

  .الس األعلى للقضاء:  الس-1
  .رئيس الس األعلى للقضاء:  رئيس الس-2
 النيابة العامة   - احملاكم   –إدارة التفتيش على اهليئات القضائية      : اهليئة القضائية  -3

  . إدارة احملاماة الشعبية– إدارة القانون – إدارة القضايا –
 رؤساء – رؤساء إدارات اهليئات القضائية – العام النائب:  رئيس اهليئة القضائية -4

  . رؤساء النيابات– احملامون العامون –احملاكم 
كل إشارة إىل عبارة أمني العدل الواردة بالقانون املشار إليه تعترب إشارة إىل وزير           -5

  .العدل
3 

 يتـوىل " الس األعلى للقـضاء   "يقوم على شؤون القضاء جملس أعلى يسمى        
االختصاصات املقررة للمجلس األعلى للهيئات القضائية املنصوص عليها يف قانون          

  :نظام القضاء املشار إليه ويف أى قانون آخر ويشكل على النحو األيت
   رئيس احملكمة العليا رئيساً- 1
  . النائب العام نائباً للرئيس-2
  . رؤساء حماكم االستئناف أعضاء-3

 )6(املادة 
ون غريه بالفصل يف الطلبات اليت يقدمها أعضاء اهليئات القضائية          خيتص الس د  

  :املتعلقة باملسائل اآلتية
 إلغاء القرارات اإلدارية النهائية املتعلقة بأى شأن من الشؤون الوظيفية ألعضاء            -1

ا يدخل أصالً يف اختصاص القضاء اإلداري وبطلبـات         فيماهليئات القضائية   
  .التعويض املترتبة عليها
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 املنازعات اخلاصة باملرتبات واملعاشات واملكافآت املستحقة ألعـضاء اهليئـات      -2
  .القضائية أو لورثتهم

  .وتكون قرارات الس يف هذه الشؤون ائية
9 

يباشر الطالب مجيع اإلجراءات أمام الس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن             
ئات القضائية أو أحد احملامني املقبولني أمـام        ينيب عنه يف ذلك كله أحد أعضاء اهلي       

  .حماكم االستئناف
92 

حيضـر الشخص احملال إىل احملاكمة التأديبية بنفسه أمام الس ولـه أن يقـدم              
دفاعه كتابة أو شفاهة وأن ينيب يف الدفاع عنه أحد أعضاء اهليئات القضائية أو أحد    

  .ستئنافاحملامني املقبولني أمام حماكم اال
وللمجـلس دائمـاً احلق يف طلب حضور الشخص احملال إىل احملاكمة التأديبية           
شخصيـاً فإذا مل حيضر أو مل ينب عنه أحداً جاز احلكم يف غيبته بعد التحقـق مـن      

  .صحة إعالنه
93 

تنظر الدعوى التأديبية وحيكم فيها يف جلسات سرية وجيب أن يكون احلكـم يف             
ديبية مشتمالً على األسباب اليت بين عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به   الدعوى التأ 

  .ويكون احلكم ائياً
 

يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم خيالفه وينشر يف اجلريـدة              
  .الرمسية

 

  صدر يف طرابلس
  .م16/11/2011 :املوافق



 4   صفحة رقم                                                                 1عـدد 

   .م2011 لسنة )8(م القانون رق
  بشأن تنظيم اجلريدة الرمسية

 

 

 فربايـر   22على بيان انتصار ثورة الـسابع عـشر مـن فربايـر الـصادر يف                 -
  .ميالدي2011

 . ميالدي2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس -
 .بتنظيم مدونة التشريعات .م2001لسنة  17نون رقم وعلى القا -
بتنظـيم مدونـة التـشريعات ومدونـة         .م2001لسنة   16وعلى القرار رقم     -

 .اإلجراءات
 .بشأن تنظيم مدونة اإلجراءات .م2002 لسنة 2وعلى القرار رقم  -
واملواد اليت تنشر يف     بشأن حتديد القرارات  . م2002 لسنة   133وعلى القرار رقم     -

 .مدونة اإلجراءات
 .م2011-12-6وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ الثالثاء املوافق  -

 

 

 ألحكام هذا القانون جريدة رمسية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية           تنشأ وفقاً 
  .اكما يكون هلا موقع الكتروين تنشر به نسخة الكترونية منه

 

 

  .القوانني والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية املختصة -1



 5   صفحة رقم                                                                 1عـدد 

  .القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن جملس الوزراء -2
  .اللوائح التنفيذية للقوانني -3
ادق عليها  ة اليت تص  ـة واإلقليمي ـدات الدولي ـات واملعاه ـنصوص االتفاقي  -4

  .السلطة التشريعية
  .البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية -5
  .القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء احلكومة -6
  .أصول وخصوم مصرف ليبيا املركزي  -7
 فئة من النقـود الورقيـة أو        ىقرارات مصرف ليبيا املركزي بإبطال مفعول أ       -8

  .املعدنية
 مصرف جتاري بالعمل يف ليبيا أو ىيا املركزي مبنح اإلذن أل     قرارات مصرف ليب   -9

  .باالندماج يف مصرف آخر أو إلغاء اإلذن املمنوح له
  .قرارات قيد حمرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل -10
  .قرارات نزع امللكية للمنفعة العامة -11
  .ألوامر القضائيةاإلعالن عن بيع باملزاد العلين تنفيذاُ لألحكام أو ا -12
اإلعالن عن تلف أو ضياع الكمبياالت أو الصكوك املـصدقة والقـرارات             -13

  .املتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن مل تكن
شهر وتسجيل براءات االختراع والرسوم والنماذج الـصناعية والعالمـات      -14

  .التجارية
  .اإلعالن عن ضياع أختام حمرري العقود أو سرقتها -15
عالن عن دعوة اجلمعيات العمومية للشركات املسامهة لالنعقاد يف دورات          اإل -16

  .غري عادية 
  .ما تنص القوانني على نشره يف اجلريدة الرمسية  -17

  .مواد املذكورةـجيوز أن ينشر يف اجلريدة الرمسية غري ال وال
 

ينها يف سجل خاص حسب ترسل املواد املعدة للنشر إىل وزارة العدل لتتوىل تدو     -1
  .تواريخ ورودها
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  . يتم النشر يف اجلريدة الرمسية بأمر من وزير العدل-2
  .يتم طبع اجلريدة الرمسية يف إحدى املطابع اليت حتددها وزارة العدل -3
سلسل متواصل من بداية الـسنة حـىت        م صفحات اجلريدة الرمسية برقم       ترقم -4

  .سلسل ورقم عدد اجلريدةآخرها ويذكر يف أعلى صفحة الرقم امل
  .يبدأ الترقيم املذكور اعتباراً من تاريخ العمل ذا القانون -5

 

جيوز أن يكون هذا التاريخ      وال حيمل كل عدد من أعداد اجلريدة تاريخ صدوره،       
  .سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو الحقاً له

ريدة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة       وينشر يف أول كل عدد من أعداد اجل       
  .اليت نشر ا النص ورقمه وتارخيه وموضوعه

 

إذا أحلقت بالقوانني أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجـب نـشرها              
  .بكاملها يف اجلريدة

 

 حجة مبـا ورد     تعترب أعداد اجلريدة الرمسية اليت تصدر وفقاً ألحكام هذا القانون         
  .خرآفيها دون حاجة إىل أي دليل 

 

تتوىل وزارة العدل توزيع أعداد اجلريدة على اجلهات املختصة مبقابل أو بدونـه             
  .وحتدد بقرار من وزير العدل أسعار اجلريدة الرمسية وقيمة االشتراك السنوي فيها

 

  يصدره  ريدة الرمسية وتعيني مدير هلا بقرار منه       يتوىل وزير العدل إنشاء إدارة للج     
  .لقانونل  العامةدارةاإليف هذا الشأن ، على أن تكون حتت إشراف 
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  .ميالدي بتنظيم مدونة التشريعات2001 لسنة 17 القانون رقم -
 مـيالدي بتنظـيم مدونـة التـشريعات ومدونـة      2001 لسنة 16 القرار رقم  -

  .إلجراءاتا
  . ميالدي بشأن تنظيم مدونة اإلجراءات2002لسنة  2 القرار رقم -
 ميالدي بشأن حتديد القرارات واملواد اليت تنشر يف         2002 لسنة   133 القرار رقم    -

  . اإلجراءاتمدونة
 

  .وينشر يف اجلريدة الرمسية يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،
  

 

– 

  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء 
   ميالدي2011/ 12/ 6 املوافق
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  م2012 لسنة )1(القانون رقم 
  بتقريـر بعض األحكـام يف شـــأن

  مرتبــــات العسكــــريني وتقاعدهـــم
 

 

 فربايـر   22ر مـن فربايـر الـصادر يف          على بيان انتصار ثورة الـسابع عـش        -
  .ميالدي2011

 . ميالدي2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
بـشأن اخلدمـة يف القـوات املـسلحة         . م1974 لسنة   40 وعلى القانون رقم     -

 .وتعديالته
 .بإصدار قانون تقاعد العسكريني وتعديالته. م1974 لسنة 43 وعلى القانون رقم -
ما خلص إليـه اـلس يف اجتماعـه املنعقـد بتاريـخ األحد املوافق           وعلـى   -

 .م1-1-2012
 

 

  مرتبات العسكريني هي إمجايل ما يتقاضونه من املقابل املـايل املقـرر لرتبـهم              
  .العسكرية 

 

نون تقاعد العـسكريني    االستقطاعات من مرتبات اخلاضعني ألحكام قا      حتتسب  
  .من إمجايل املرتب الذي يستحقه املنتفع شهرياً

 

  إذا انتهت خدمة املنتفع من العسكريني بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الـصحية             
نتيجة إصابته مبرض أو عاهة أو جرح أعجزه كلياً عن العمل ومل يكن ذلك لـسبب      
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%) 80(لوكه، استحق معاشاً تقاعدياً يعـادل  يرجع إىل اخلدمة أو تعمده أو سوء س 
  .من مرتبه أياً كانت مدة خدمته

من راتبه أو %) 50( كان العجز عن العمل جزئياً منح املنتفع معاشاً يعادل فإذا  
من قانون تقاعد العسكريني    ) 19(معاشاً حيسب طبقاً حلكم الفقرة األوىل من املادة         

  .إىل مدة خدمته التقاعدية أيهما أكرباملشار إليه بعد إضافة ثالث سنوات 
 

 وزارة املالية تسوية مستحقات صندوق التقاعد عن فروقات االشتراكات          تتوىل  
  .الضمانية الناجتة عن تنفيذ هذا القانون ملن بلغ سن التقاعد من العسكريني

  

 

كم خيالف أحكامه وينشر     ذا القانون من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ح         يعمل  
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

  

  صدر يف طرابلس 
  .ميالدي1/1/2012 املوافق
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  م2012 لسنة )3(قانون رقم 
  إنشاء املفوضية بشأن

  الوطنية العليا لالنتخابات
 

  .م2011 أغسطس 3 االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر يف دبع -
بـشأن  . م2011لـسنة   ) 180(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل املؤقت رقم         -

  .تشكيل جلنة وحتديد مهامها
 

 

 

  .املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات: يةاملفوض -1
  .جملس املفوضية:الس -2
  .رئيس جملس املفوضية: الرئيس -3
  .اإلدارة املركزية للمفوضية: اإلدارة املركزية -4
  .اإلدارات الفرعية يف الدوائر االنتخابية: اإلدارات الفرعية -5
  .قانون انتخاب املؤمتر الوطين: قانون االنتخابات -6

 

تنشأ هيئة مستقلة تسمى املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تتمتع بالشخـصية           
االعتبارية والذمة املالية املستقلة ويكون مقرها يف مدينة طرابلس وهلا إنشاء فروع يف      

  .حناء البالدأ
 

 تتـوىل اإلعـداد   وفقاً ألحكام هذا القانون تعد املفوضية هي اجلهة الوحيدة اليت     
والتنفيذ النتخابات املؤمتر الوطين العام واإلشراف عليها ومراقبتها واإلعالن عـن           
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نتائجها وفقاً لألسس والقواعد املعتمدة للعملية االنتخابية يف قانون االنتخابات وهلا           
  :يف سبيل حتقيق ذلك

فيها ووضـع  وعية املواطنني بأمهية االنتخابات وشرحها وحثهم على املشاركة          ت -1
القواعد اإلرشادية لسري العملية االنتخابية مبا حيقق جناحها وتنفيـذ قـانون            

  .باالنتخا
  . تسجيل الناخبني وإعداد سجالم وقوائم بيانام ومراجعتها-2
 تشكيل اللجان املختصة بالعملية االنتخابية وعمليات االقتراع والفرز وحتديـد        -3

  .مواعيد االنتخابات
  .اعيد قبول طلبات الترشح وتسجيل املرشحني حتديد مو-4
  .اعتماد املراقبني احملليني والدوليني ووكالء املرشحني -5
وضع آلية لتسهيل تلقي الشكاوى والتظلمات اليت تدخل يف اختصاصها والبت         -6

  .فيها وفقاً ألحكام قانون االنتخابات
  . حتديد مدة احلمالت االنتخابية ومراقبتها-7

 

تتوىل املفوضية إعداد مشروع امليزانية الالزمة لسري العملية االنتخابيـة ويـتم            
  .اعتمادها من اجلهة املختصة

 

  .يتوىل ديوان احملاسبة مراجعة امليزانية املعتمدة للمفوضية ومصروفاا
 

ة االنتخابية مـن كافـة      تعفي مجيع املواد واملعدات والتجهيزات املتعلقة بالعملي      
  .الضرائب والرسوم سواء املشتراة حمليا أو اليت تستوردها املفوضية من اخلارج

 

  

  .ةـس املفوضيـجمل *
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سري العملية عن سها مدير عام يعينه الس ويقوم برفع تقارير أاإلدارة املركزية وير *
  .يةاالنتخابية إىل جملس املفوض

  .إدارات اللجان الفرعية يف الدوائر االنتخابية وترفع تقاريرها إىل اإلدارة املركزية *
در جملس املفوضية قراراً باهليكل التنظيمي للمفوضية يبني اختصاصات كافة          صوي

  .التقسيمات اإلدارية ومهامها
 

در بتـسميتهم   سبعة عشر عضواً متفرغني، يص    ) 17(يتكون جملس املفوضية من     
  -:قرار من الس الوطين االنتقايل املؤقت على النحو اآليت

الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من الس الوطين االنتقايل املؤقت بعد ترشـيحهم           -1
 )180(من قبل اللجنة املشكلة بقرار الس الوطين االنتقايل املؤقـت رقـم             

  .م2011لسنة 
  .حاكم االستئنافثالثة قضاة بدرجة مستشار مب -2
  .اثنان من احملامني -3
  .اثنان من أساتذة اجلامعات واملعاهد العليا -4
  .رجالن وامرأتان من مؤسسات اتمع املدين: أربعة أعضاء -5
  .خبري يف الشئون اإلدارية -6
  .عضو عن الشباب -7
  .عضو عن اجلالية الليبية يف املهجر -8

من هذه املادة اجلهات ) 8إىل  2(لفقرات من على أن تتوىل ترشيح املذكورين يف ا    
ار الس رالتابعون هلا، فإذا مل يتم الترشيح من اجلهات املعنية تتوىل اللجنة املشكلة بق

ترشيح غريهم مبعرفتـها وفقـاً      . م2011لسنة  ) 180(الوطين االنتقايل املؤقت رقم     
  .تقايل املؤقتملعايري الوطنية والرتاهة اليت اعتمدها الس الوطين االن

 

ها أمام الس الوطين االنتقـايل املؤقـت قبـل          ؤيؤدي رئيس املفوضية وأعضا   
  :مباشرم ألعماهلم القسم التايل
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أقسم باهللا العظيم أن التزم بنصوص اإلعالن الدسـتوري والقـانون وأن أودي    (
ـ             ا حيقـق   واجيب بأمانة وصدق وشرف وإخالص وحيادية دون خشية أو حمابـاة مب

  ).االستقاللية والشفافية يف أداء عملي واهللا على ما أقول شهيد
 

 

  .إصدار القرارات التنفيذية واإلدارية لتسيري عمل املفوضية -1
  .اعتماد كافة اللوائح الداخلية املنظمة لعمل املفوضية -2
  .عن السمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة  -3
  .الدعوة الجتماعات الس -4
  .متثيل املفوضية لدى كل اجلهات وله أن يوكل يف ذلك من يراه مناسباً -5

 

ال تكون اجتماعات الس صحيحة إال حبضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته           
  .بأغلبية احلاضرين

 

 

  . عمل آخرىمزاولة أ -1
  .ح النتخابات املؤمتر الوطين العامالترش -2
  .االنتماء إىل الكيانات السياسية -3
  . من احلمالت االنتخابية للمرشحنيىاالشتراك يف دعم أ -4

 

 

  .قبول االستقالة -1
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  .وفاةال -2
  .حكم قضائي ائي باإلدانة يف جرمية خملة بالشرف -3
  .انتهاء عمل املفوضية -4

 

يقوم الس الوطين االنتقايل املؤقت بتعيني عضو بديل عـن العـضو املنتهيـة              
  . سبب من األسباب املذكورة يف املادة السابقةىعضويته أل

 

 إجراء جنـائي يف مواجهـة رئـيس         ىت التلبس ال جيوز اختاذ أ     فيما عدا حاال  
 فعل يعد جرمية يتعلـق بـأداء مهـامهم    ى من أعضاء جملسها عن أ  ىاملفوضية أو أ  

  .مبوجب أحكام هذا القانون إال بإذن من الس الوطين االنتقايل املؤقت
 

إدارة فرعية يف كل دائرة انتخابية       أ تنش ةدون اإلخالل بأحكام املادة الثانية عشر     
  .تتكون من مخسة أعضاء يعينهم جملس املفوضية وخيتار رئيساً من بينهم

 

حيدد الس الوطين االنتقايل املؤقت املعاملة املالية لـرئيس جملـس املفوضـية             
  .وأعضائها

 

  . ملوظفي اإلدارة املركزية واإلدارات الفرعيةحيدد جملس املفوضية املعاملة املالية
 

  .تصدر املفوضية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 

ة ف من قرارات يف اجلريدة الرمسية ووسائل اإلعالم املختل هتنشر املفوضية ما تصدر   
  .ويف موقعها اإللكتروين
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  . ضرورة االستعانة به يف أداء مهامهاى االستعانة مبن ترللمفوضية
 

وسـائل  يف   وينشر يف اجلريدة الرمسيـة و      ،يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره     
  .اإلعالم املختلفة

 

  

  صدر يف طرابلس
  .هـ1433/صفر/24 /األربعاء

  .م18/1/2012 :وافق امل
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   ميالدي2012 لسنة )4(قانون رقم 

  بشأن انتخاب املؤمتر الوطني العام
 

 

 2011 فربايـر  22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فربايـر الـصادر يف          -
  .ميالدي

 . ميالدي2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس -
 .وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية وتعديالته -
 . بشأن أحكام اجلنسية الليبية2010 لسنة 24وعلى القانون رقم  -
 .وعلى قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية -
 .وعلى ما ناقشه الس يف اجتماعاته -

 

 

 

يف هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبريات املذكورة أدناه املعاين املبينة قرين كل           
  :منها ما مل يدل السياق على غري ذلك

السلطة التشريعية املؤقتة واملنتخبة للدولة يف املرحلـة        : امـر الوطين الع  ـاملؤمت -1
  .االنتقالية

عليا لالنتخابات املنشأة مبوجب القانون واليت تتوىل تنظيم        املفوضية ال : املفوضية -2
 . واإلشراف عليهاوإدارة العملية االنتخابية
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عملية انتخاب أعضاء املؤمتر الوطين العام وفقـاً ألحكـام هـذا            :  االنتخابات -3
 .القانون

كل نطاق جغرايف خيصص له مبوجب القانون عدد حمدد من          :  الدائرة االنتخابية  -4
 .عد باملؤمتر الوطيناملقا

السجل املعد لقيد الناخبني والذي يصدر به بيان تفصيلي مـن           :  سجل الناخبني  -5
املفوضية وحتدد فيه قواعد وضع السجل وإجراءات تسجيل الناخبني والوثائق       

 .املعتمدة إلثبات الشخصية الالزمة للتسجيل فيه
 .كل مواطن مقيد بسجل الناخبني:  الناخب-6
جمموعة من األفراد أو جتمع سياسـي أو ائـتالف سياسـي            : لسياسي الكيان ا  -7

 .يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسي
كل مواطن يتقدم لشغل مقعد باملؤمتر الوطين العام ومسجل كمرشـح      :  املرشح -8

 .لدى املفوضية
املرشح املتسابق يف نظام انتخـايب ذات األغلبيـة يف منطقـة           :  املرشح الفردي  -9

 .أحادية التمثيلانتخابية 
مرشح مقدم من قبل كيان سياسي لقائمة لالشتراك يف :  املرشح بطريقة القائمة  -10

 .سباق النظام النسيب يف املناطق االنتخابية املتعددة املقاعد
 .عملية إدالء الناخبني بأصوام:  االقتراع-11
 .كل دائرة فرعيةجلنة تنشئها املفوضية إلدارة االنتخابات يف :  اللجنة الفرعية-12
 .مكان تعينه املفوضية إلجراء االقتراع فيه:  مركز االقتراع-13
املكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات االقتراع والطـاقم         :  حمطة االقتراع  -14

 .املشرف على الصندوق وتقع داخل مركز االقتراع
 .أحد العاملني باملفوضية ويعمل يف حمطة االقتراع:  موظف االقتراع-15
 .هي ورقة موحدة للتصويت تتوىل املفوضية إصدارها:  ورقة االقتراع-16



 18   صفحة رقم                                                                 1عـدد 

أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم املفوضية ملراقبة سـري           :  مراقبون -17
 .االنتخابات وإصدار التقارير حول سري العملية

األشخاص املقدمون من قبل الكيانات الـسياسية        : وكالء الكيانات السياسية   -18
عتمدون من قبل املفوضية لغرض مراقبة العملية االنتخابية وفقاً ألحكـام           وامل

 .القانون
األشخاص املقدمون من قبل املرشح الفردي واملعتمدون مـن   :  وكالء املرشح  -19

 .قبل املفوضية لغرض مراقبة العملية االنتخابية وفقاً ألحكام القانون
ملعتمد يف الدوائر االنتخابية املتعـددة      النظام االنتخايب ا  :  نظام التمثيل النسيب   -20

 .املقاعد وتفوز القائمة حبصة من املقاعد تتناسب مع حصتها من األصوات
النظام االنتخايب الذي يكون الفائز مبوجبه املرشح احلاصل على       :  نظام األغلبية  -21

 .أعلى عدد من أصوات الناخبني يف الدائرة االنتخابية
أحد أنظمة األغلبية االنتخابية حبيث يقوم      :  املتحول  نظام الصوت الواحد غري    -22

الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط يف الدائرة االنتخابية ويفوز املرشـحون           
 .احلاصلون على أعلى صوت

النظام االنتخايب املعتمد يف الدوائر الفردية حيـث يفـوز          :  نظام الفائز األول   -23
 .املرشح احلاصل على أعلى عدد من األصوات

نظام القائمة النسبية الذي يقوم على قوائم ثابتة من املرشحني          :  القائمة املغلقة  -24
حيث ال ميكن للناخب التعبري عن خياره سوى للقائمة املفضلة دون أي تأثري             

 .على ترتيب املرشحني على أي من تلك القوائم
 

 

عضو ينتخبون وفقاً ألحكـام هـذا       ) 200(عام من مئيت    يتألف املؤمتر الوطين ال   
القانون، وحيق لكافة الليبيني من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط املقررة يف             

  .هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية املؤمتر
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وليـة  يكون االنتخاب حراً مباشراً سرياً شفافاً وعاماً ومبا يتفق مع املعـايري الد            
  .املتبعة

 

لغرض تطبيق هذا القانون تقسم البالد إىل دوائر انتخابية وفقاً ملعياري الـسكان             
واجلغرافيا ويصدر بشأن ذلك قانون خاص خالل أسبوعني من تاريخ صدور هـذا             
القانون وتتوىل املفوضية العليا لالنتخابات تنظيم وإدارة العملية االنتخابية واإلشراف    

  .كامل عليهاال
 

 

يتم اعتماد النظام االنتخايب املتوازي والذي يتضمن نظام األغلبية ونظام التمثيل           
) 6( مئيت عضو للمؤمتر الوطين كما هو موضح يف املـادتني            200النسيب النتخاب   

  .الحقاً) 7(و
 

رين عضواً يف املؤمتر الوطين على أساس نظام األغلبية          مئة وعش  120يتم انتخاب   
على أن يكون النظام املتبع هو نظام الفائز األول للدوائر الفردية وسيكون الفائز يف              
املقعد هو املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات ويف حالة وجود دوائـر   

لواحد غري املتحـول    انتخابية ذات أكثر من مقعد واحد يتم اعتماد نظام الصوت ا          
  .ويف حالة تساوي عدد أصوات مرشحني أو أكثر يتم إجراء عملية القرعة بينهم

 

 مثانني عضواً للمؤمتر الوطين على أساس نظام التمثيل النسيب يف           80يتم انتخاب   
قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية يف الـدوائر االنتخابيـة املتعـددة             

  .قاعدامل
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  :ويكون توزيع املقاعد حسب اخلطوات التالية
دد املتوسط االنتخايب لكل دائرة انتخابية بتقسيم العدد الكلي لألصـوات           ـ حي -1

الصحيحة للدائرة االنتخابية على اموع الكلي للمقاعد املخصـصة لتلـك    
  .الدائرة

لى املتوسـط    يقسم اموع الكلي ألصوات الكيان السياسي يف تلك الدائرة ع          -2
االنتخايب وجيب توزيع عدد املقاعد على الكيانات السياسية وفقاً ألقرب عدد           

 .صحيح لناتج القسمة
 . يف حالة تبقي مقاعد يف الدائرة االنتخابية يتم توزيعها على أساس أكرب البواقي-3
 . يف القوائم الفائزة يتم ترتيب املقاعد حبسب الترتيب التنازيل-4
املقاعد تعترب هذه املقاعد للكيانات السياسية والقـوائم املـستقلة       بعد ختصيص    -5

 .وليست للمرشحني

 

 

ختتص املفوضية بتنظيم سجل الناخبني يف الداخل واخلارج كما حتـدد شـروط             
  .وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته

 

  :نتخابيشترط فيمن ميارس حق اال
  . أن يكون لييب اجلنسية متمتعاً باألهلية القانونية-1
 .من عمره) 18( أن يكون قد أمت الثامنة عشرة -2
 . أن يكون مقيداً يف سجل الناخبني-3
 أال يكون حمكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة خملة بالشرف ما مل يكن قد رد إليه  -4

 .اعتباره
  .ئات العسكريةوال حيق التصويت ملنتسيب اهلي
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إضافة إىل الشروط الواجب توفرها يف الناخب يشترط فيمن يترشح النتخابـات     
  :املؤمتر الوطين العام، اآليت

بـشأن  . م2010لسنة  ) 24( أن يكون لييب اجلنسية وفقاً ألحكام القانون رقم          -1
  .أحكام اجلنسية الليبية

 . أن يكون قد أمت الواحدة والعشرين من عمره-2
 . أن جييد القراءة والكتابة-3
 أال يكون عضواً بالس الوطين االنتقايل املؤقت أو باحلكومة االنتقالية أو عضواً    -4

 .سابقاً باملكتب التنفيذي ورؤساء االس احمللية
 .ان مراكز االقتراع أال يكون عضواً باملفوضية، أو بلجاا الفرعية أو جل-5
 أن تنطبق عليه معايري وضوابط الرتاهة الوطنية اليت اعتمدها الـس الـوطين              -6

وخيضع املرشحون ملصادقة   . م2011لسنة  ) 192(االنتقايل املؤقت بقرار رقم     
 .اهليئة العليا املعنية بتطبيق معايري الرتاهة والوطنية

 

ح يف أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو يف أكثر مـن            ال جيوز ألي شخص الترش    
قائمة كما ال جيوز اجلمع بني الترشح ضمن قائمة والترشـح الفـردي وإال اعتـرب        

  .الترشح كأن مل يكن
 

تضع املفوضية ضوابط وآليات الترشح وحتدد مناذج طلبات الترشح ومواعيـد           
ة باملستندات اليت حتددها الالئحة التنفيذية مـع     وتقدم طلبات الترشح مرفق   . تقدميها

  .إقرار من كل مرشح يطلب فيه إدراج امسه ضمن القائمة املعنية
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يتعني على كل قائمة مرشحة اختيار رمز عند تقدمي طلـب الترشـح تعتمـده               
  .املفوضية ويسلم الرمز حسب تقدمي طلبات الترشح ويسلم إيصال بتقدمي الطلب

 

جيوز للمرشحني بالنظام الفردي تقدمي طلبات ترشحهم يف مجيـع الـدوائر ذات     
كما تقوم الكيانات السياسية بتقدمي أمساء مرشحيها بنظام القائمة يف          . نظام األغلبية 

  .الدوائر االنتخابية املتعددة املقاعد ضمن نظام التمثيل النسيب
 

رتيب املرشحني يف القوائم على أساس التناوب بني املرشحني من الـذكور            يتم ت 
واإلناث عمودياً وأفقياً وال تقبل قوائم الكيانات اليت ال حتترم هذا املبـدأ وتـصدر             

  .املفوضية مناذج تبني شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب املرشحني فيها
 

وضية من الكيانات السياسية وذلك يف املواعيد اليت        تقدم قوائم املرشحني إىل املف    
حتددها املفوضية على أن تتضمن تلك القوائم على األقل نصف عـدد املقاعـد يف               
الدائرة االنتخابية وال تتجاوز عدد املقاعد املخصصة لتلك الدائرة، وعلى املفوضية           

 كما أنه هلا احلق يف  أن تتحقق من توافر الشروط املقررة يف مجيع املرشحني يف القائمة          
  .أن تطلب ايضاحات ومستندات من املرشحني أو الكيانات السياسية عند الضرورة

  .وتقدم مجيع طلبات الترشح الفردية وفقاً للنماذج واملواعيد اليت حتددها املفوضية
 

 فعليهـا أن    إذا تبني للمفوضية أن أياً من املرشحني مل تتوفر فيه الشروط املطلوبة           
وللمفوضية اسقاط اسم املرشح املعين     . ختطر املرشحني أو الكيانات السياسية بذلك     
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من القائمة ويف كل األحوال جيب مراعاة أن يتم استبدال املرشحني مبرشحني مـن              
  .نفس اجلنس

 

 

عالم الرمسية املتاحة عـن فتـرة الدعايـة         تقوم املفوضية باإلعالن يف وسائل اإل     
االنتخابية للمرشحني أو الكيانات السياسية، وحتدد ضوابط وأماكن وضع امللصقات      

  .الدعائية طيلة املدة احملددة، وذلك باالتفاق مع السلطات احمللية يف أحناء البالد
 وتقدمي  ولكل مرشح أو كيان سياسي مدرج بالقائمة النهائية حق التعبري عن رأيه           

برناجمه االنتخايب حسب أحكام هذا القانون ومبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية            
  .والنظام العام

وال جيوز ألي شخص يف أثناء تنفيذ الدعاية االنتخابية استعمال عبارات تـشكل           
حتريضاً على ارتكاب جرائم أو إخالالً باألمن العام أو اسـتخدام عبـارات تـدعو     

  .التمييزللكراهية أو 
ويف كل األحوال ال جيوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية االنتخابية قبـل               

  .دخول ميقات يوم االقتراع بأربع وعشرين ساعة
 

دد املفوضية ضوابط ومواصفات املواد الدعائية، ويكون استخدام وسـائل          ـحت
على أساس املساواة وتكافؤ الفرص لكافة      اإلعالم العامة يف تنفيذ الدعاية االنتخابية       

املرشحني والكيانات السياسية املدرجني بالقائمة وتضع املفوضية قواعد وإجـراءات        
الدعاية االنتخابية مبا يضمن تساوي احلصص يف الربامج املخصصة لكـل مرشـح             

  .فردي أو كيان سياسي وكيفية توزيع األوقات على وسائل اإلعالم املختلفة
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ي مرشح أو كيان سياسي نشر مواد دعايته االنتخابيـة علـى شـكل       وجيوز أل 
كتيبات أو ملصقات أو صحف، على أن حتمل تلك النـشرات معلومـات حتـدد         

  .املرشح أو الكيان السياسي وكذلك اسم وعنوان اجلهة الناشرة هلا
كما جيوز استعمال وسائل اإلعالم اإللكترونية ألغراض الدعاية االنتخابية طبقـاً    

  .حكام هذا القانونأل
 

  : االنتخابية للمبادئ األساسية التاليةاحلملةختضع 
  . حياد اإلدارة ووسائل اإلعالم الرمسية-1
 شفافية احلملة االنتخابية من حيث مصادر متويلها وطـرق صـرف األمـوال              -2

 .املرصودة هلا
 . املساواة بني املرشحني والكيانات السياسية-3
 . احلرمة البدنية للمرشحني وكرامتهم احترام-4
 . احترام الوحدة والسيادة الوطنية-5
 . احترام النظام العام واآلداب-6

 

  :حيظر على املرشح والكيانات السياسية ما يلي
 تنظيم الدعاية االنتخابية يف دور العبادة واجلامعات واملعاهد العلمية واملـدارس            -1

 واخلاصة واألبنية اليت تشغلها الوزارات والدوائر واملؤسسات العامة         احلكومية
  .أو اخلاضعة إلشراف الدولة

 القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إىل عرقلة الدعاية االنتخابية ملرشح             -2
 .أو كيان سياسي آخر
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ء األصوات أو  تقدمي اهلدايا العينية أو املادية أو غري ذلك من املنافع من أجل شرا     -3
 .التأثري على الناخبني

 متويل دعايته االنتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنيب أو جهة أجنبية أو       -4
 .القيام بالدعاية عرب وسائل اإلعالم األجنبية

 . تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية-5
 . عدم استخدام مكربات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل-6
 عدم اللجوء إىل كل ما يتضمن أي حتريض أو طعن يف املرشحني أو الكيانـات                -7

 .السياسية األخرى أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية
كما حيظر على العاملني يف مؤسسات الدولة القيام بالدعاية االنتخابية لصاحل أي            

 .من املرشحني أو الكيانات السياسية يف أماكن عملهم

 

حتدد املفوضية سقف قيمة االنفاق على أنشطة الدعاية االنتخابية لكل مرشح أو            
  .كيان سياسي على أن حيددوا مصادر متويل دعايام االنتخابية

 

تتحقق املفوضية من احترام أحكام املواد الثالثة السابقة وهلـا أن تقـرر إلغـاء               
تائج االنتخاب للمرشح الفردي أو الكيان السياسي إذا تبينت خمالفتهم          الترشح أو ن  

  .هلذه األحكام ويف هذه احلالة يصار إىل إعادة حساب األصوات
 

يلتزم كل مرشح أو املتصدر لكل قائمة تابعة للكيانات السياسية بفتح حـساب             
التربعات النقدية أو ما خيصص لدعايته      جار يف أحد املصارف يودع فيه ما يتلقاه من          

االنتخابية وعليه إبالغ املفوضية أوالً بأول مبا يتم إيداعه يف هذا احلساب من مبـالغ     
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ويلتزم املرشـحون الفرديـون والكيانـات       . نقدية ومصدرها، وأوجه االنفاق منه    
  .السياسية بعدم االنفاق على الدعاية االنتخابية من خارج هذا احلساب

 

يلتزم كل مرشح أو كيان سياسي بأن يقدم بياناً مفصالً للمفوضية يتضمن جمموع 
اإليرادات اليت حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منـها علـى الدعايـة              

  .االنتخابية خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات النهائية

 

 

حتدد املفوضية إجراءات عملية االقتراع والفرز والعـد يف حمطـات ومراكـز             
  .االقتراع

 

تكون عملية االقتراع يوماً واحداً حبيث تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حىت            
  .ام عملية االقتراعالثامنة مساًء، وعندها يعلن رئيس مركز االقتراع خت

وتستمر عملية االقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبني وجـود نـاخبني يف مقـر               
االنتخاب مل يدلوا بأصوام بعد ويقتصر التصويت يف هذه احلالـة علـى هـؤالء               

وبعد إعالن ختام عملية االقتراع تبدأ عمليـة فـرز وعـد            . الناخبني دون غريهم  
تراع حبضور رئيس وأعضاء حمطة االقتراع ووكـالء  األصوات فوراً داخل حمطة االق  

  .املرشحني واملراقبني
 

يديل الناخب بصوته بسرية تامة حبيث يقوم الناخب باإلدالء بصوته للمرشـح يف     
نظام األغلبية يف الصندوق املخصص لذلك ولنظام القوائم يف الـصندوق اآلخـر             
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حتياجات اخلاصة الذين ال يستطيعون أن يثبتـوا        وجيوز لذوي اال  . املخصص لذلك 
أصوام على بطاقات االنتخاب أو أن يدلوا ا شفاهة واألميني اصطحاب مرافـق             

  .ملساعدم بعد موافقة رئيس مركز االقتراع
ويف كل األحوال ال جتوز اإلنابة يف التصويت وال التصويت باملراسـلة، وحتـدد         

  . جيوز فيها للناخب توكيل غريه وشروط ذلكالالئحة التنفيذية احلاالت اليت
ويف كل األحوال ال جيوز منح الوكالة إال لوكيل واحد وال ميكن أن حيوز الوكيل     

  .إال وكالة واحدة
 

حتدد املفوضية مواعيد وإجراءات خاصة القتراع الليبيني املقـيمني باخلـارج يف            
نية إجراء االنتخابات ا حبسب النـواحي األمنيـة         الدول اليت ترى املفوضية إمكا    

  .واللوجستية
 

للمفوضية احلق بإلغاء نتائج احملطة االنتخابية إذا ثبت أن هناك تزويراً أو تالعباً أو    
  .أي خمالفات تصل إىل حد حتدده املفوضية

     

 

مراحل العمليـة االنتخابيـة       من راءة احلق يف الطعن يف أي إج      لكل ذي مصلح  
 الطاعن من الرسـوم  ىساعة من تاريخ حصول الواقعة حمل الطعن ويعف ) 48(خالل  

  .القضائية
 

خيتص قاضي األمور الوقتية باحملكمة اجلزئية الواقع يف نطاق اختصاصها مركـز            
 القرار  الطعون املتعلقة بالعملية االنتخابية برمتها، ويستأنف     االقتراع بالنظر يف كافة     
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ام مـن تـاريخ   يالصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس احملكمة االبتدائية خالل مخسة أ        
  .صدور القرار ويكون احلكم الصادر يف االستئناف باتاً ويتعني على املفوضية تنفيذه

دنية والتجارية فيمـا مل يـرد       ويف كل األحوال تسري أحكام قانون املرافعات امل       
  .بشأنه نص خاص يف هذا القانون

 

عشرة أيام من تاريخ إعالن النتائج االبتدائية       ) 10(تقوم املفوضية يف أجل أقصاه      
بإعداد النتائج النهائية لالنتخابات واإلعالن عنها ونشرها يف إحدى وسائل اإلعالم           

  .الرمسية

 

 

  :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من
  .سم غريهاصوت منتحال  -1
  .صوت أكثر من مرة -2
  .صوت يف االنتخابات وهو على علم بعدم أحقيته يف ذلك -3

 

 مخـسة آالف دينـار       تزيد عن  يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة مع غرامة ال         
  : دينار كل من)5000(
استعمل اإلكراه أو التهديد ملنع ناخب من اإلدالء بـصوته أو للتـأثري علـى                -1

  .الناخبني
أعطى شخصاً آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغـريه لكـي                 -2

  .حيمله على االمتناع عن التصويت أو ليحمله على التصويت بشكل معني
  .قبل من غريه أو طلب فائدة له أو لغريه مقابل التصويت -3
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 موضوع االنتخابات أو عن سلوك أحد  عن أو أخباراً كاذبةنشر أو أذاع أقواالً    -4
املرشحني أو قائمة انتخابية أو عن أخالقهم بقـصد التـأثري علـى نتيجـة               

  .االنتخابات
االقتـراع أو األوراق    قام بأي فعل من أفعال الطباعـة أو تـداول بطاقـات              -5

  .املستخدمة يف العملية االنتخابية دون إذن من املفوضية
أعدم أو أخفى أو غري يف سجالت الناخبني وأوراق االقتراع أو يف حماضرهم أو               -6

  .برجميام
  .غش أو حتايل يف فرز األصوات أو احتساب األوراق -7
  . االقتراعاعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال -8
أخفي أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية االنتخابية بقصد التأثري على          -9

  .النتيجة
ويعاقب املرشح املستفيد من اجلرائم الواردة يف هذه املادة بـنفس عقوبـة             

  .الفاعل األصلي إذا تبني موافقته على ارتكاا
 

ل عن ستة أشهر كل من أهان باإلشارة رئيس أو أحـد           باحلبس مدة ال تق    بيعاق
  د املفوضية أو رئيس أو أحءأعضا

 أحد القائمني على العملية االنتخابية يف أثناء تأديـة          أوأعضاء اللجان االنتخابية    
  .وظيفته

ويعاقب بذات العقوبة كل من محل سالحاً ظاهراً أو خمفياً يف مركز االقتـراع أو       
  .لمفوضية أو للجان أو مراكز االقتراع أو يف حميطهايف املكاتب التابعة ل

 

 دينار كـل    )10.000( عشرة آالف دينار     يعاقب بالسجن وبغرامة ال تزيد على     
  . من القائمني على االنتخاباتأيمن استعمل القوة أو التهديد ضد 
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ئل نقـل أو  ت أو وسـا  العقوبة كل من أتلف مبان أو منـشآ كما يعاقب بذات 
معدات معدة لالستخدام يف االنتخابات بقصد عرقلة سري العملية االنتخابية مع دفع            

  .قيمة الضرر
 

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفية كل موظف عام قام باسـتغالل وظيفتـه             
  .للتأثري على نتائج العملية االنتخابية

 

 باحلبس وبغرامة ال تزيد على ضعف األموال املتحصلة وباحلرمـان مـن             يعاقب
الترشح لالنتخابات ملدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ صريورة احلكم باتـاً              

  . كل مترشح تلقي إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غري مباشرة
 دينار وباحلرمـان  )10.000(  عشرة آالف ديناركما يعاقب بغرامة ال تزيد على  

 سنوات كل مرشح استعمل الوسائل أو املواد العامة         5من الترشح ملدة ال تزيد على       
يف الدعاية االنتخابية ويعاقب بالعقوبة ذاا مع زيادا مبقدار ال يتجاوز الثلث كـل              

  .اموظف عام قام بذلك لصاحل أحد املرشحني أو مكنه من استعماهل
 

ل من خيالف التعليمات الصادرة من القائمني على العملية االنتخابيـة           يعاقب ك 
  . دينار)300(  ثالمثائة دينارباحلبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال تزيد على

 

 دينار وباحلرمان   )5,000(  مخسة آالف دينار   يعاقب احلبس أو بغرامة ال تتجاوز     
  :  سنوات كل منح ملدة مخسمن الترش
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استعمل عبارات تشكل حتريضا على اجلرائم أو إخالالً باألمن العـام أو تـثري               -1
الكراهية أو التمييز أو تعرب عن العصبية اجلهوية أو القبلية أو تسئ لـآلداب              

  .العامة أو متس أعراض بعض املرشحني أو الناخبني
  .ه االنتخابيةلتات على محجتاوز سقف الصرف احملدد من قبل املفوضية لالنتخاب -2
  .قام بأي عمل من شأنه عرقلة احلملة االنتخابية ملرشح آخر -3
  . املواقع االلكترونية اخلاصة بهءقام بالدعاية عرب وسائل اإلعالم األجنبية باستثنا -4
  .قام بنشاط يعترب من قبيل احلملة االنتخابية يوم االقتراع -5
ار العامة أو املؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية       استعمل أماكن العبادة أو املق     -6

  .االنتخابية
 

 الواردة يف هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون   ال ختل العقوبات  
  . أو أي قانون آخرالعقوبات

 

ائيـة بـشأن اجلـرائم      مع عدم اإلخالل بأي وصف آخر تنقضي الدعوى اجلن        
االنتخابية مبضي شهرين من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب أو من تاريخ آخر إجـراء      

  .قضائي بشأا

 

 

تتوىل مؤسسات اتمع املدين واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة املعتمدة من          
ـ ء املرشحني مراقبة العملية االنتخابية برمتـها وتل       قبل املفوضية وكذلك وكال    زم ت

  .املفوضية بتسهيل مهامهم مبا يوفر أكرب قدر من املصداقية حلرية ونزاهة االنتخابات
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 اللجان الفرعية وأعضائها ورؤسـاء مراكـز        ءسالرئيس وأعضاء املفوضية ورؤ   
فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف هـذا        سلطة مأمور الضبط القضائي      االقتراع
  .القانون

 

ميتنع أعضاء املؤمتر الوطين العام عن ممارسة أي عمل أو نشاط جتاري أو مهين أو               
  .أي وظيفة خالل فترة عضويتهم

 

جـراءات واملـسائل    تصدر املفوضية الئحة تنفيذية هلذا القانون تبني كافـة اإل         
  .التفصيلية الالزمة لتطبيق هذا القانون

 

على مؤسسات الدولة تقدمي كافة املساعدات والدعم املطلوب لتنفيذ العمليـة           
  .االنتخابية

 

 توفر الدولة األمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبني يف التـصويت يف أثنـاء     
  .العملية االنتخابية

 

 كل ما خيالفه وعلى كل فيما خيـصه     ىيعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغ      
تنفيذ هذا القانون ويبلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينـشر يف وسـائل              

  . اإلعالم
 

  

  سبتصدر يف طرابلس يوم ال
  .م2012-1-28:بتاريخ 
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  .م2012 لسنة )5(القانون رقم 
  بشأن العطالت الرمسية

 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .لمجلسوعلى الالئحة الداخلية ل -
  .بشأن العطالت الرمسية وتعديالته. م1987 لسنة 4وعلى القانون رقم  -
  .م2012-1-8وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ األحد املوافق -

 

 

 وجيوز للـسلطة    ،حتدد العطالت الرمسية يف ليبيا وفق اجلدول املرفق ذا القانون         
ريعية يف الدولة عند االقتضاء إضافة أيام أخر هلذا اجلدول أو تعديل املدد املقررة        التش

  .للعطالت الرمسية
 

 ى كما يلغ  ،بشأن العطالت الرمسية وتعديالته   . م1987 لسنة   4 القانون رقم    ىيلغ
  .كل حكم خيالف أحكام هذا القانون

 

صدوره ويلغي كل ما خيالفه وعلى كل فيما خيـصه      يعمل ذا القانون من تاريخ      
       لس احمللية وينـشر يف وسـائل       اتنفيذ هذا القانون ويبلغ به احلكومة االنتقالية وا

  .اإلعالم
 

  

  .م2012-1-8 صدر يف طرابلس يوم األحد بتاريخ
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   م2012 لسنة  )5( اجلدول املرفق بالقانون رقم 
  بشأن العطالت الرمسية

  
  مالحظات   الرمسيةلةبيان العط  ت
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10  2011 17 

11   01 

12  2011 23 

13   16 

14  1951 24 
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  .م2012 لسنة )6(قانون رقم 
  بشأن سحب فئة نقدية من التداول

 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
 .م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف -
 .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس  -
 .بشأن املصارف . م2005لسنة ) 1(والقانون رقم  -
 .وما عرضه السيد وزير املالية  -
 .وما عرضته اللجنة االستشارية املالية بالس الوطين االنتقايل املؤقت  -
 .م2012-2-06وافق وعلى ما ورد يف إجتماع الس املنعقد بتاريخ االثنني امل -

 

 

بشأن املصارف  . م2005لسنة  ) 1(من القانون رقم    ) 34(استثناء من نص املادة     
 يف االمسيـة ل مقابل دفع قيمتـها  . د50يسحب من التداول النقود الورقية من فئة   

 يف أجل   االمسيةل مقابل دفع قيمتها     . د 20ومن فئة   . م2012 فرباير   16أجل أٌقصاه   
  .م2012 فرباير 29أقصاه 

 

 االمسيـة يقوم مصرف ليبيا املركزي بتحديد الضوابط اخلاصة بـدفع القيمـة            
  .أعاله )1(املذكورة يف املادة 
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خيالفه وعلى كل فيما خيـصه    يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما        
بلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينـشر يف وسـائل           تنفيذ هذا القانون وت   

  .اإلعالم
  
  

 

– 

 

  صدر يف طرابلس يوم االثنني 
  .م2012-02-06 بتاريخ
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  م2012 لسنة )8(قانون رقم 
  ضع ميزانية استثنائية بو

 

 

  .م2011فرباير ) 22(على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
 .م2011أغسطس ) 3(وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
 .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس  -
 .يزانية واحلسابات واملخازن وتعديالما وعلى النظام املايل للدولة والئحة امل -
 .م2012 العادي الرابع لسنة اجتماعهوعلى ما أقره جملس الوزراء يف  -
) م0002/2012ر  .م(عرضه رئيس جملس الوزراء بكتابـه رقـم          وبناء على ما   -

 .م2012-01-25املؤرخ يف 
 .م2012-2-06  الس املنعقد بتاريخ االثنني املوافقاجتماعورد يف  وعلى ما -

 

 

  .ثالثة مليارات دينار لييب) 3(توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة 

 

يتم الصرف من امليزانية املقررة ذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام املايل             
 عن طريق جلنة خاصة تشكل بقرار من      للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن،    

رئيس جملس الوزراء، على أن يتضمن قرار تشكيلها حتديد بنود امليزانيـة وأوجـه              
  .اـــصرفه
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خيالفه وعلى كل فيما خيـصه    يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما        
احمللية وينـشر يف وسـائل      تنفيذ هذا القانون وتبلغ به احلكومة االنتقالية واالس         

  .اإلعالم
  
  

 

– 

  صدر يف طرابلس يوم االثنني 
  م2012-02-06 بتاريخ
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  م2012 لسنة )9(قانون رقم 

  م2012 لسنة )6(يف القانون رقم  بشأن إلغاء حكم
 

 

  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس -
  .بشأن املصارف. م2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن سحب فئة نقدية من التداول. م2012لسنة ) 6(ى القانون رقم وعل -
  .وعلى ما عرضه السيد وزير املالية -
  .وعلى ما عرضته اللجنة االستشارية املالية بالس الوطين االنتقايل املؤقت -
  .م2012-2-7وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتاريخ الثالثاء املوافق  -

 

 

. م2012لـسنة  ) 6( حكم الفقرة الثانية من املادة األوىل من القانون رقـم     ىيلغ
  .ل من التداول.د) 20(املتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين ديناراً 

 

 كل ما خيالفه وعلى كل فيما خيـصه     ىيعمل ذا القانون من تاريخ صدوره ويلغ      
ذ هذا القانون وتبلغ به احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينـشر يف وسـائل              تنفي

  .اإلعالم
 

  
  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء

  .م2012-2-7بتاريخ 
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  .م2012ة ـ لسن)10(م ـون رقـقان
   لألسر الليبيةيـأن صرف مبلغ مالـبش

   فرباير17ثورة مبناسبة الذكرى األوىل ل
 

 
  .م2011 فرباير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فرباير الصادر يف  -
  .م2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر يف  -
  .ة للمجلسـة الداخليـوعلى الالئح -
  .بشأن املصارف. م2005لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
  .ايل املؤقتـة بالس الوطين االنتقـوعلى ما عرضته اللجنة االستشارية املالي -
 ربيـع األول    – 23وعلى ما ورد يف اجتماع الس املنعقد بتـاريخ الثالثـاء             -

  .م2012-2-14 املوافق .هـ1433
 

 
ف لكل أسرة ليبية ما قيمتـه        فرباير ايدة يصر   17 ةمبناسبة مرور عام على ثور    

مائيت دينار لييب عن كل فـرد  ) ل. د200(ألفي دينار لييب وما قيمته     ) ل. د 2000(
  .من أفراد األسرة غري املتزوجني

 

  .وضع ضوابط وآليات الصرفملصرف ليبيا املركزي 
 

تنفيذ هـذا القـانون    يعمل ذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كل فيما خيصه    
  .ه احلكومة االنتقالية واالس احمللية وينشر يف وسائل اإلعالمـوتبلغ ب

 
– 

  صدر يف طرابلس يوم الثالثاء
  .هـ1433ربيع األول  -23

  .م2012-2-14املوافق 
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