
 

 

    

 مشروع قانون بشأن العدالة االنتقالية

  

 المؤتمر الوطني العام 

 1122أغسطس  3ـ بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في 

 وتعديالته 

 ـ وعلى القانون المدني 

 ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 ـ وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له 

 العقوبات واإلجراءات العسكري  يقانون ـ وعلى

 ـ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته 

 .وتعديالته بشأن نظام القضاء  6/1116ــ وعلى القانون رقم 

 م بشأن مكافحة غسل األموال.1112لسنة  1وعلى قانون رقم  -

المصالحة إرساء قواعد بشأن  1121لسنة  21وعلى القانون رقم -

  االنتقالية وتعديله.دالة الوطنية والع

 ـ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء  

  

 أصدر القانون األتي :ـ

 

 



 

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 1مادة 

  

 واالجتماعية ، هي مجموعة من اإلجراءات التشريعية العدالة االنتقالية

رحلة التي تعالج ما حدث خالل فترة النظام السابق والموالقضائية واإلدارية 

 من انتهاكات لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية أقترفاالنتقالية في ليبيا  وما 

إلى إظهار وتهدف  من قبل أجهزة الدولة أو جماعات نظامية أو غير نظامية

  االجتماعيإصالح ذات البين وترسيخ  السلم و الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية

 .والتأسيس لدولة الحق والقانون

  

 1مادة 

  

( سبتمبر 2من ) اعتباراحدثت  التيتسري أحكام هذا القانون على الوقائع 

 .  االنتقاليةالمرحلة  انتهاءوإلى حين  2161

وال تسري على األشخاص الذين قبلوا صلحا بغير إكراه لقرارات اللجنة 

صدرت فيها أحكام  التيالشعبية العامة السابقة   كما ال تسري على المنازعات 

 انتهاكهائية روعيت فيها ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم قضائية ن

 الحقوق األساسية لإلنسان .

 

 

 



 

 

  

 3مادة 

 أهداف القانون  

 ما يلي :ـ  إلىيهدف هذا القانون  

 ـ الحفاظ على السلم األهلي وترسيخه .  2

 ـ ردع إنتهاكات حقوق اإلنسان .  1

 .   ناعهم بأن العدالة قائمة وفعالةـ بث الطمائنينة في نفوس الناس وإق 3

حقوق  انتهاكاتعن أو أي أطراف أخرى ـ تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة  4

 اإلنسان . 

ها ثم تسليمها للجهات ظوحف االنتقاليةـ توثيق الوقائع موضوع العدالة  2

 الوطنية المختصة . 

 ـ تعويض الضحايا والمتضررين .  6

 .  ـ تحقيق مصالحات مجتمعية 1

 .فحص المؤسسات – 8

 الفصل الثاني

 هيئة تقصي الحقائق والمصالحة

 4مادة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي  تنشأ هيئة مستقلة 

تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة مقرها مدينة طرابلس وتتبع المؤتمر 

 وتختص بما يلي :ـ  الوطني العام



 

 

الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان  واتخاذ ما  ـ تقصي الحقائق حول

 جهةلين عن ارتكابها إلى الويلزم من إجراءات بشأنها بما في ذلك  إحالة المسؤ

 .ةالمختص

ـ دراسة وتحقيق الوقائع ذات الطبيعة الجماعية وأعمال العنف واالعتداء 

نظامية الممنهج أو العشوائي من جماعات أو تشكيالت نظامية أو غير 

 واألضرار التي لحقت األرواح أو األعراض أو األموال بسببها .

دراسة أوضاع الالجئين والنازحين في الداخل والخارج و تحديد التدابير  -

الالزمة لتوفير حياة كريمة لهم وتمكينهم من حقوقهم أسوة بغيرهم من 

 الليبيين وللحيلولة دون أي تمييز ضدهم.

وتحديد اإلجراءات الالزمة والمعتقلين البحث في ملف المفقودين  -

  للمعالجة وما يلزم من تدابير لضمان حياة كريمة ألسرهم.

 على أن يشمل التقرير ما يلي :ـ  وعن كل ملف. ـ تقديم تقرير عن كل واقعة

 أ ـ بيانا وافيا بالوقائع مدعوما باألدلة . 

قيق متضمنة تحديدا ب ـ النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة والتح

 دقيقا للمسؤولية ولألشخاص ذوي العالقة بها . 

 ج ـ ما قامت به الهيئة في سبيل محاوالت الصلح بين األطراف . 

اتخاذ د ـ توصيات بشأن طرق معالجة األمر أو حل المنازعة بما في ذلك 

 .المختصة جهةإحالة أشخاص أو وقائع إلى الإجراءات أو تدابير أو 

 

 2مادة 

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من األعضاء ممن عرف  

. على أن يكون من بينهم المختصون بعلم االجتماع والحيدة االستقالليةعنهم 

من المؤتمر الوطني  تم اختيارهموي والنفس واإلعالم والقانون واألرشيف.



 

 

السلطة العليا ويعتبر مجلس اإلدارة هو  بناء على اقترح مجلس الوزراء. العام

 للهيئة يتولى إدارة شؤنها وتمثيلها في عالقاتها بالغير وأمام القضاء . 

 6مادة 

 يختص مجلس اإلدارة بما يلي :ـ 

أو متابعة  ـ تشكيل اللجان الخاصة بتقصي الحقائق أو المصالحة أو التعويض 2

 . شؤون الالجئين و النازحين أو 

 ئة واللجان التابعة لها . ـ وضع الالئحة الداخلية لعمل الهي 1

 ـ مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها .  3

  

 1مادة 

 يشترط فيمن يختار عضوا في اللجان ما يلي :ـ 

ـ أن يكون ليبي الجنسية وأن يكون من ذوي الخبرة ومن المشهود لهم  2

 والحيدة .  باالستقاللية

 والسلوك .ـ أن يكون حسن السيرة  1

في حركة اللجان الثورية أو كان احد أفراد بشكل فعال  انخرطـ أال يكون قد  3

 االستخباراتالحرس الثوري أو جهاز األمن الداخلي أو الخارجي أو 

 العسكرية . 

ـ أال يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي  4

 جريمة مخلة بالشرف . 

 يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي .ـ أال  2

 سنة .   أربعينـ أال يقل عمره عن  6



 

 

  

 1مادة 

  

يتولى عرض تبادر الهيئة بالقيام بما يلزم للنظر في الوقائع والمنازعات. كما 

 المنازعات على الهيئة كل من :ـ 

 ـ وزير  العدل  . 2

  وزير الداخلية -1

 ـ النائب العام . 3

 مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان وضحايا االنتهاكات. -3

ـ أطراف المنازعة أو أحدهم ، ويجوز أن يكون العرض من وكالئهم أو  3

محامين عنهم بموجب وكاالت خاصة وللهيئة سلطة تقدير صفة وأهلية أطراف 

 المنازعة ذات الطابع الجماعي . 

 

 21مادة 

ة ما لم تقرر هذه اللجان العتبارات تتعلق بالنظام تكون جلسات اللجان علني

إجراءها في أو لمصلحة التحقيق أو لحماية الشهود العام أو اآلداب العامة 

 سرية . 

 11مادة 

في غير المواد الجنائية ، ال تخل أحكام هذا القانون بحق أي شخص في 

النزاع  االلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ، على أنه إذا كان موضوع

 معروضاً على الهيئة فال تقبل الدعوى إال بعد أن تنهى مهمتها بشأنه . 



 

 

وإذا رفعت إلى الهيئة دعوى منظورة أمام المحاكم يوقف السير في الدعوى 

إلى أن تفرغ منها الهيئة ، وللهيئة اإلطالع على األوراق المودعة بملف 

النزاع المطروح الدعوى وأخذ صورة منها متى رأت أن ذلك مجد في حل 

 أمامها.

  

 21مادة 

للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقضاً فيها ، أن 

 تعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع األدلة . 

 

 الفصل الثالث

 فحص المؤسسات                                    

  

 23مادة 

وفقا للمعايير الواردة في المادة الثامنة -تميمع مراعاة قانون نظام القضاء، 

وكذلك  أجهزة الدولة، والهيئات العامة  وكافة فحص  المؤسسات -عشرة

 بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.  التي يصدر الشركات

 عملية الفحص : تشملو

 ..الموظفين اإلشرافيين2

 ... العقود المبرمة 1

 ..التشريعات النافذة.3

 .... أداء المؤسسة ونظامها3



 

 

  

ويهدف الفحص إلى إصالح المؤسسات واستبعاد العناصر التي يتبين فسادها 

وعدم التمييز بين الليبيين بها  أو عدم صالحيتها بما يكفل إعادة الثقة فيها

ى وضمان عدم تكرار الفساد أو االنتهاكات وتعطيل البنوتكافؤ الفرص بينهم 

 التي أتاحت حدوث ذلك.

  

 24مادة                                                   

تتولى الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة هيئة مستقلة تسمى " هيئة  

فحص المؤسسات" يكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع المؤتمر الوطني العام  

 لية المستقلة.وتتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة الما

 22مادة                                                   

يكون لهيئة فحص المؤسسات مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء 

من المشهود لهم بالكفاءة والحيدة  يصدر بتعيينهم  قرار من المؤتمر الوطني 

 العام .

ويتولى إدارة شئونها وتمثيلها في  يعتبر مجلس اإلدارة هو السلطة العليا للهيئة 

 عالقاتها بالغير وأمام القضاء 

  26مادة                                                  

 يلي:  يختص مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات بما

 ..وضع الالئحة الداخلية للهيئة ونظامها الداخلي  وآليات عملها 2

 مهامها.  أداءاالستعانة بهم في الذين يتعين تشكيل اللجان  ..1

 القرارات  الالزمة بشأنها. واتخاذ..مراجعة نتائج الفحص 3



 

 

 

ويكون للهيئة جهاز إداري يتولى المسائل اإلدارية والمالية والفنية . ولها أن 

وبيوت الخبرة به من األجهزة الرقابية  لالستعانةتستعين بمن  ترى الحاجة 

 للدولة. اإلداريوالمستشارين وموظفي الجهاز  والخبراءالوطنية واألجنبية 

 28مادة 

 يتم الفحص وفقا للمعايير اآلتية:

 / حمل السالح لقتل الليبيين أو االشتراك في ذلك بأي وسيلة كانت.2

/ استغالل الوظيفة لتعذيب أي شخص أو اإلساءة إليه أو الحط من كرامته 1

 بأي شكل أو األمر بذلك.

خرق مبادئ وأسس وقواعد الوظيفة بنية التمييز بين أبناء  / مخالفة القانون أو3

 الشعب الليبي.

/ اإلثراء على حساب الوظيفة أو استغالل التشريعات المقننة للمقوالت 4

 الظالمة في االستيالء على عقارات وأموال الغير دون وجه حق.

/ كل من كان عنصرا فعال في مكتب االتصال باللجان الثورية أو تولى 2

 ئاسة أو عضوية لجان التطهير أو المحاكم الثورية أو القيادات الشعبية.ر

 / الصالحية المهنية للوظيفة.6

 

   28مادة                                            

التأديب أو  إلىبإحالة من يتوفر ضده أدلة كافية أو من يقوم بمهامها قوم الهيئة ت

مجلس   إلىالنيابة العامة أو كليهما وترفع توصياتها بشأن المؤسسات   إلى

 اإلجراءات التخاذالوطني العام، حسب األحوال،   الوزراء أو المؤتمر

  .الالزمة



 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 التعويضات

 21مادة 

لكل من تضرر من العمليات الحربية أو بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان 

سب ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الحصول على تعويض منا

 اآلتية :ــ 

 ـ دفع تعويض مادي.  2

ـ تعويض معنوي ويشمل االعتذار للمتضرر أو اإلقرار له بما ارتكب في  1

 حقه من تجاوزات أو انتهاكات. 

 ـ تخليد الذكرى على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء.  3 

تحديدها قرار من مجلس الوزراء ـ بأي صورة من الصور التي يصدر ب 4 

 بناء على اقتراح هيئة تقصى الحقائق  والمصالحة. 

ويهدف التعويض إلي تقديم ترضية مناسبة للمضرور على أن ال يتجاوز 

مئة ألف دينار. ويقدم طلب  -في كل األحوال-تعويض الضرر المعنوي

ألوالد، التعويض عن الضرر المعنوي  من الضحية واألبوين أو الزوج أو ا

  شريطة إثبات الضرر.

بطريق الصلح أو بقرار من لجنة تقدير التعويض على أن  ويتحدد التعويض

يعرض القرار على الهيئة للفصل فيه من لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء. 

  ويكون قرار اللجنة نهائيا.

 11مادة 



 

 

ينشأ صندوق يسمى ) صندوق تعويض الضحايا ( تكون له الشخصية القانونية 

 والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون.

وتحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام موارد الصندوق وكيفية تمويله  

ويصدر بتنظيم الصندوق الئحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن طريقة 

الصندوق  دفع التعويض ومواعيده وكيفيته واألشخاص المستفيدين منه ويحل

 محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض . 

( من القانون المدني ، للصندوق اتخاذ اجراءات الحجز  88مع مراعاة المادة )

بشأن الحجز  221/2111اإلداري على أموال المدين وفقا ألحكام القانون رقم 

 اإلداري . 

  

 12مادة 

ترد األموال المنقولة والعقارية التى اكتسبها معمر القدافي وأوالده وزوجته أيا 

كان حائزها أو المالك الظاهر لها كما تسترد األموال التى اكتسبها أقرباؤه 

وأعوانه الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء متى كانت هذه 

بأي طريق آخر غير شرعي، األموال ناشئة من استغالل الوظيفة  أو النقود أو 

 ويسري حكم هذه المادة على األموال الموجودة في داخل ليبيا أو في الخارج . 

ويكون استرداد األموال المشار إليها والموجودة بالخارج وفقا لإلجراءات 

المقررة في اإلتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدولة التى يوجد فيها المال أو وفقا 

 ات المعمول بها في تلك الدولة . للقواعد واإلجراء

  

 11مادة  

تشكل لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء إدارة القضايا وعضوية مندوب عن 

كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يتولى إتخاد اإلجراءات الالزمة 



 

 

األموال المشار إليها في المادة السابقة ويحدد نظام عمل اللجنة  السترداد

 عن مجلس الوزراء. بالئحة تصدر 

  

 

 الفصل الخامس

 التحقيق والمحاكمة

 13مادة 

على وزراء العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه، اتخاذ 

م 32/21/1121اإلجراءات الالزمة إلنهاء حاالت االعتقال في موعد أقصاه 

حالة توافر  إما بإطالق سراح المعتقلين وإما إحالتهم على النيابة المختصة في

 دالئل كافية على ارتكابهم أفعال تعد جرائم قانونا.

 44مادة 

تشكل لجنة  من خمسة قضاة يختارهم المجلس األعلى للقضاة للتحقيق في 

أعمال االعتقال والقبض والتفتيش والتحفظ على األشخاص التي تمت بعد 

النتهاكات التي التحرير لبيان مدى لزومها إلنجاح الثورة أو لحمايتها وتحديد ا

وقعت بمناسبتها من قتل وتعذيب وإخفاء قسري وإحالة كافة ما يشكل جرائم 

 للنيابة العامة.

 12مادة 

تي ارتكبت لدوافع سياسية أو أمنية أو على النيابة العامة في الجنايات ال

 أكثر أوالمختصة ندب قاض  االبتدائيةتطلب من رئيس المحكمة  أن عسكرية

 للتحقيق . 



 

 

للتحقيق في جرائم الكسب  أو أكثر قاض او مستشارندب يابة ان تطلب وللن

 من قانون اإلجراءات الجنائية .  22غير المشروع وفقاً لنص المادة 

 12مادة 

لقاضي التحقيق وللمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بعدم التصرف في 

مشروع زوجه وأوالده القصر في جرائم الكسب غير ال وأموالالمتهم  أموال

 المتعلقة بالمال العام . 

من القاضي الجزئي  أمراتستصدر  أنوللنيابة العامة في حال توليها التحقيق 

 بالمنع من التصرف في األموال المذكورة في الفقرة السابقة . 

 11مادة 

المختصة  االبتدائيةمع عدم اإلخالل بقانون غسل األموال،  لرئيس المحكمة 

تحقيق او النيابة العامة، حسب األحوال ، أن يأمر بناء على طلب قاضي ال

الغير بعدم التصرف فيما يكون في حيازته من أموال المذكورين في المادة 

 السابقة. 

وإذا كان المال عقارا فيجب إيداع صورة من أمر المنع من التصرف في ملف 

 .الدولة وأمالكالعقار لدى مصلحة التسجيل العقاري 

 18مادة 

الطعن في أوامر المنع من التصرف خالل خمسة أيام من تاريخ إعالنها  يجوز 

 بتدائية المختصة.ستئنافية بالمحكمة االوذلك أمام الدائرة اال

 

 11مادة 



 

 

إذا تم رد األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة تنقضي الدعوى الجنائية 

دها فعلى النيابة بشأنها.وإذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يقم بر

 العامة تحريك الدعوى الجنائية.

  

 31مادة 

  

ال يجوز للمتهمين الذين ردوا ما استولوا عليه من أموال بطريقة غير شرعية 

بسبب ذلك الدعوى الجنائية في حقهم الترشح لعضوية اي هيئة  وانقضت

ية وذلك وظيفة قضائية أو وظيفة قيادية في السلطة التنفيذ إيتولي  أوتشريعية 

الدعوى وذلك بموجب أمر جنائي  انقضاءمن تاريخ  اعتبارالمدة ثمان سنوات 

 يصدر عن النيابة العامة المختصة..

  

 32مادة 

  

مكافحة الفساد فيما يتعلق باإلجراءات التحفظية جزءا ال يتجزأ  اتفاقيةتعتبر 

 .من هذا القانون بالنسبة للجرائم التي تسري عليها أحكام هذا الفصل

   

 الفصل السادس

 أحكام ختامية

  

 31مادة 



 

 

يتولى مجلس الوزراء إدارة األموال التي كانت تحت مكتب اإلتصال باللجان 

الثورية ومؤسسة القدافي للجمعيات الخيرية والتنمية وجمعية أعتصموا 

 وغيرها من الكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المؤتمر الوطني العام.

  

 33مادة 

  

ال يتوقف التحقيق او رفع الدعوى بشأن الجرائم المشار إليها في هذا القانون 

 على أذن أو طلب . 

  

 

 34مادة 

للهيئات المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي تشكلها حق االطالع 

على المستندات واألدلة تحت أي يد كانت واالستماع إلي أقوال من ترى 

د. وتسري في شأنهم األحكام المقررة في كل من االستماع إليهم من الشهو

 قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون اإلجراءات الجنائية.

وعلى كل هيئة أن تعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات  لحماية 

 الشهود وتشجيعهم على اإلدالء بأقوالهم أمام اللجان المختصة.

ي من اللجان المختصة اتهام الشهود استنادا وفي جميع األحوال، ال يجوز أل

 ألي ما أدلوا به من أقوال.

ولكل هيئة واللجان التابعة لها في سبيل القيام بمهامها االستعانة بأعضاء 

الشرطة وغيرهم من موظفي اإلدارة المحلية وزيارة األماكن ذات الصلة 

 بالموضوعات التي تحققها.



 

 

 

 32مادة 

-2سقاط أو سحب الجنسية التي تمت إعتباراً من تلغى قرارات وإجراءات إ

 وما ترتب عليها من أثار ويستثنى من ذلك من يثبت أنه :ـ  11-2161

 دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير أذن حكومته       ·

إتصف في اي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك كل من زار اسرائيل بعد       ·

 اعالن إستقالل ليبيا او عمل في اي وقت على تقويتها مادياً او معنوياً 

ويترتب على إسقاط الجنسية ان تزول عن صاحبها وحده اال إذا نص على 

عبية العامة خالف ذلك. كما تلغى قرارات منح الجنسية الصادرة عن اللجنة الش

، وتلغى قرارات منح الجنسية التي صدرت لغرض  22/11/1122إعتبار من 

تجنيد المرتزقة أو الغراض عسكرية وكذلك قرارات منح الجنسية التي 

صدرت الي اغراض سياسية لالشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من 

حكام مجلس الوزراء، وكذلك قرارات منح الجنسية التي صدرت بالمخالفة ال

 قوانين الجنسية النافذة عند صدورها .

   

 36مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على ألف دينار 

كل من يمتنع  عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من اإلطالع على 

أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي 

 مصالحة أو هيئة فحص المؤسسات ولجانهما. وال

  

  



 

 

 31مادة 

  

يكون للجهات المنصوص عليها في هذا القانون سلطة أمر األشخاص وتفتيش 

األماكن وضبط المستندات واألدلة وتحريزها. ويكون لألشخاص الذين يصدر 

بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة 

ورئيس مجلس إدارة هيئة فحص المؤسسات سلطة الضبطية القضائية في هذا 

 الشأن . 

 44مادة 

 م والتي 1991لسنة  11لتي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم الجنايات ا ال تسقط

وال تنقضي الدعاوى الجنائية عسكرية  أمنية أو لدوافع سياسية أو  ارتكبت

  بشأنها بمضي المدة.

 مادة

تعتبر الجرائم ضد الحرية الشخصية وجرائم االستيالء على األموال العامة 

التي ارتكبت تحت ستار الثورة أو باستعمال شعارات الثوار من  والخاصة

 الجرائم المخلة بالشرف.

  

 38  مادة

يحظر على العاملين بالهيئات المذكورة في هذا القانون إفشاء أي إسرار أو 

 معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.

  31مادة

مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وهيئة  يحلف رئيس وأعضاء

فحص المؤسسات وأعضاء اللجان التابعة لهما قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين 



 

 

التالية: )أقسم باهلل العظيم أن أودي عماي باألمانة والصدق والنزاهة( ويكون 

حلف اليمين أمام رئيس المؤتمر الوطني العام. ويحلف أعضاء اللجان أمام 

 يس مجلس إدارة الهيئة التابعين لها.رئ

 41مادة 

 

وتعديله بشأن إرساء قواعد المصالحة   1121لسنة  21يلغى القانون رقم

بشأن  1121( لسنة 21الوطنية  والعدالة االنتقالية. كما يلغى القانون رقم ) 

 تعويض السجناء السياسيين

 42مادة 

حقائق والمصالحة وهيئة يمنح رئيسا وأعضاء مجلس اإلدارة بهيئة تقصي ال

 فحص المؤسسات  مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

 41مادة 

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بنا على عرض 

من هيئتي تقصي الحقائق والمصالحة وفحص المؤسسات.  على أن تبين  

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون.

 43مادة

 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 المؤتمر الوطني العام    

 صدر في  /   /  

 الموافق     /   / 



 

 

 

 

 

 

 

  


