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 مقدمة -أوالا 

من االتفاقية لكي يضطلع  63أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمال ابملادة  .1
 جبملة أمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها.

 13إىل  9من االتفاقية، أنشأ املؤمتر يف دورته الثالثة، املعقودة يف الدوحة من  63من املادة  7ابلفقرة وعمال  .2
من  1، آلية استعراض تنفيذ االتفاقية. وقد أُنشئت هذه اآللية أيًضا عماًل ابلفقرة 2009تشرين الثاين/نوفمرب 

طراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق من االتفاقية، اليت تنص على أن تؤد ِّي الدول األ 4املادة 
مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخ ل يف الشؤون الداخلية للدول 

 .األخرى

 .فاقيةوآلية االستعراض هي عملية حكومية دولية هدفها العام تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف يف تنفيذ االت .3

 .وتستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراض .4

 العملية -اثنياا 

 الذايت املرجعية مقائمة التقيياألجوبة على  إىل ليبيا دولة طرف ناالتفاقية مستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ ي .5
وإىل  االستعراض، آللية املرجعي اإلطارمن  27 للفقرة وفقاً  مقدمة معلومات تكميلية وأية منها، الواردة الشاملة

ابهلاتف  بواسطة التواصلموزمبيق وانميبيا ودولة ليبيا  احلكوميني من الذي ُأجري بني اخلرباء البن اء نتائج احلوار
، محد معيتيقأالصديق السيد  :اهليئة الوطنية ملكافحة الفسادمن : دولة ليبيا من: ةومبشارك ،املرجعيوفقا لإلطار 

، السيد يوسف املربوك عبرييد، مدير مدير مكتب املستشارين، الدكتور جمدي الشارف الشبعاين، االتصالنقطة 
مكتب مكافحة الفساد؛  ،السيد إدواردو سوماان، مدعي عام: موزمبيق؛ من ب العالقات واالتفاقيات الدوليةمكت

السيدة ليندي موزيال  ومن األمانة: ؛وزارة العدل، الدائموكيل انئب ال، غالديس بيكريينغ من انميبيا: السيدة
 والسيد بدر البن ـا.

يف فيينا  جلرميةوا مبقر مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات موزمبيق وانميبياو  دولة ليبياُعقَِّد اجتماع مشرتك بني  .6
 .2017آذار/مارس  8إىل  6من 
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 لوافيةاخلالصة ا -اثلثاا 
 
مة: حملة عامة -1   عن اإلطار القانوين واملؤسسي لدولة ليبيا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمقد ِّ

 2003كانون األول/ديســـمرب   23وقَّعت دولة ليبيا )ليبيا( على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد )االتفاقية( بتاري  
التصـــــــديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد بشـــــــأن  2005لســـــــنة  10وصـــــــادقت عليها مبوجب القانون رقم 

 .2005حزيران/يونيه  7وأودعت صك مصادقتها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 
، ميارس اجمللس الوطين االنتقايل املتكون من ممثلي اجملالس 2011آب/أغسطس  2وطبقاً لإلعالن الدستوري الصادر يف 

احلكم ابعتباره أعلى ســلطة يف الدولة يف  ل املرحلة االنتقالية، حيي يبا ــر أعمال الســيادة مبا فيها التشــريع احمللية نظام 
ووضـع السـياسـة العامة للدولة. وتسـند مهمة تنفيذ السـياسـة العامة إىل املكتب التنفيذي للمجلس الوطين االنتقايل الذي 

 ة.يتوىل إصدار اللوائح التنفيذية للقوانني الصادر 
كانون   23ق بتاري   57/1وفيما خيص مركز االتفاقيات الدولية، فقد كرَّســـــــــــت ليبيا من خالل الطعن الدســـــــــــتوري رقم 

مبدأ أســــــــبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشــــــــريعات الداخلية. وتعترب املباد  القانونية اليت  2013األول/ديســــــــمرب 
 1982لســــــــــــــنة  6وكل اجلهات القضــــــــــــــائية األخرى يف ليبيا طبقاً للقانون رقم تقرها احملكمة العليا إلزامية جلميع احملاكم 

 13، وقد مت األخذ بنفس املبدأ أيضـــاً يف مســـودة الدســـتور اللي  يف املادة 2012لســـنة  33املعدل مبوجب القانون رقم 
: "املعاهدات واالتفاقيات املصادق عليها يف مرتبة أعلى من القانون و   أدىن من الدستور".واليت تنص على أنَّ

الفســــــــــــــاد أحكامًا من عدد من القوانني الســــــــــــــيما قانون العقوابت وقانون  ملكافحة ويتضــــــــــــــمن اإلطار القانوين الوطين
اإلجراءات اجلنائية وقانون إنشــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســــاد وقانون اجلرائم االقتصــــادية ابإلضــــافة إىل قانون مكافحة 

 هاب.غسل األموال ومتويل اإلر 
ولدى ليبيا العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفساد لعلَّ أبرزها اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ومكتب النائب 

 العام وهيئة الرقابة اإلدارية وديوان احملاسبة ووحدة املعلومات املالية الليبية.
 أجريت يف السنة الرابعة من دورة االستعراض األوىل.اخلالصة الواردة هنا إىل املراجعة الُقطرية اليت د تعو و 
  

  الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون-2 
لدى ليبيا إطار قانوين ومؤســـــــســـــــي ملكافحة الفســـــــاد على الصـــــــعيد الوطين، إالَّ أنَّ من الصـــــــعب إجراء تقييم تفصـــــــيلي 

 الفساد، نظراً لغياب البياانت الكافية ذات الصلة.للممارسة املتبعة يف ليبيا يف التجرمي وإنفاذ القانون يف قضااي 
  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض-2-1 
  (21و 18و 16و 15الرشو واملتاجرة ابلنفوذ )املواد  

)املادة  تعتمد ليبيا تعريفاً واســعاً ملصــطلح "املو ف العام" يشــمل عيع العاملني يف الســلطات التشــريعية والتنفيذية والقضــائية
 من القانون بشأن اجلرائم االقتصادية(. 2( من قانون العقوابت واملادة 4) 16
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من القانون بشـــــأن اجلرائم االقتصـــــادية طلب مو ف أو قبوله أو أخذه  21من قانون العقوابت واملادة  226وجرَّمت املادة 
قبول املو ف  226مت املادة باهتا. كما جرَّ ر ـــــــــــــوةً ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته أو لإلخالل بواج

 لعطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.
ر ــــوة املو ف يف حالة رف   من القانون بشــــأن اجلرائم االقتصــــادية 22من قانون العقوابت واملادة  229وجرَّمت املادة 

من القانون بشــــــــأن  21من قانون العقوابت واملادة  226الر ــــــــوة. أما يف حالة قبوهلا، فيعاقب الرا ــــــــي بناءً على املادة 
 تنصان على أنَّ العقوبة تتناول أيضاً الرا ي والوسيط، مما يغطي الر وة غري املبا رة. اللتنياجلرائم االقتصادية 

 ريعات الليبية ر وة املو فني العموميني األجانب ومو في املؤسسات الدولية العمومية وال ارتشائهم.ومل جتر ِّم التش
من قانون العقوابت قيام مو ف عمومي بطلب أو قبول ر ـــــــوة الســـــــتعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم  227وجرَّمت املادة 

فها على مزية من أي ِّ نوع كانت. وجيرَّم للحصــــــول أو ااولة احلصــــــول من أية ســــــلطة عامة أو أية جهة خاضــــــعة إل ــــــرا
من قانون العقوابت. كما  227معطوفة على املادة  226الرا ــي والوســيط يف حالة قبول الر ــوة بناءً على أحكام املادة 

 من القانون بشأن اجلرائم االقتصادية ارتشاء أي ِّ  خص للمتاجرة بنفوذه. 31جرمت املادة 
 ـــو املو فني العموميني للمتاجرة بنفوذهم يف حالة رف  الر ـــوة كما مل تغط ر ـــو أ ـــخاص ومل تغط التشـــريعات الليبية ر 

 من غري املو فني العموميني للمتاجرة بنفوذهم.
مكررة )ب( من قانون العقوابت دون أن  229وجرَّمت ليبيا طلب الر ـــــــــــــوة يف القطاع اخلاص أو قبوهلا وذلك يف املادة 

 ا أو منحها.جتر ِّم الوعد ابلر وة أو عرضه
  
  ( 24و 23غسل األموال؛ اإلخفاء )املاداتن  

من قانون مكافحة غســـــــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب لســـــــــــــنة  38جرَّمت ليبيا غســـــــــــــل العائدات اإلجرامية مبوجب املادة 
 40و 38 . كما جرَّمت خمتلف أوجه املشاركة اجلرمية ابإلضافة إىل الشروع ابرتكاب هذه اجلرمية مبوجب املادتني2017

 من نفس القانون.
من القانون أيَّ فعل يرتكب يف ليبيا  1واعتمدت ليبيا املنهج الشامل حيي تشمل اجلرائم األصلية حسبما حددهتا املادة 

ويشــــــــــــــكل جرمية أو أيَّ فعل يرتكب يف اخلار  ويكون جمرَّماً يف كل من الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية ويف ليبيا. كما 
 ل الذايت.جرَّمت الغس

وجرَّمت التشريعات الليبية إخفاء األ ياء الناعة عن جناية أو جنحة، كجرمية مستقلة، سواء يف حالة وجود اتفاق سابق 
من قـانون  20مكررة )أ( من قـانون العقوابت واملـادة  465املـادة أو يف حـالـة عـدم وجود مثـل هـذا االتفـاق، وذلـك يف 

 أين لك هذا".من قانون "من  5التطهري واملادة 
  
  (22و 20و 19و 17االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع )املواد  

من قــانون العقوابت فعــل اختالس أو تبــديــد مو ف عمومي ملــا أوكــل إليــه نكم و يفتــه من نقود  230جرَّمــت املــادة 
وأموال منقولة دون ســــــــائر املمتلكات الســــــــيما األموال غري املنقولة. غري أنَّ قانون اجلرائم االقتصــــــــادية غطى هذا النقص 

 منه، ولكن بشكل مطلق. 27و 15و 14 السيما يف املوادحيي جرَّم أيضاً هذه األفعال، 
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لغريه وذلك يف قانون العقوابت )املواد  أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه منصبـــه أو وجرَّمت ليبيا قيام مو ف عمومي ابستغـــالل
 من قانون إســـــــــــــاءة 1(، ويف املادة 34و 33و 30(، ويف قانون اجلرائم االقتصـــــــــــــادية )املواد 236إىل  233ومن  231

 استعمال الو يفة أو املهنة.
 من قانون "من أين لك هذا". 1من قانون التطهري واملادة  6وجرَّمت ليبيا اإلثراء غري املشروع وذلك يف املادة 

من قانون العقوابت فعل اختالس نقود وأموال منقولة يف القطاع اخلاص دون ســــــــــــــائر املمتلكات  465وجرَّمت املادة 
 نقولة.السيما األموال غري امل

  
  (25إعاقة سري العدالة )املادة  

من قانون العقوابت فعل تقدمي عطية نقدية أو أي ِّ منفعة أخرى أو وعداً هبا إىل  ــــــــــاهد أو خبري أو  269جرَّمت املادة 
مرتجم حلمله على  هادة زور أو اإلدالء برأي غري صحيح أو القيام برتعة كاذبة يف حالة عدم قبول العطية أو املنفعة أو 

 ية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور. الوعد ويطبق نفس احلكم إذا قبلت العط
من نفس القانون اإلكراه أو اســــــــــــــتعمال العنف أو التهديد إلرغام الغري على ارتكاب  430و 429و 75وجرَّمت املواد 

 املتعلقة بشهادة الزور. 226جرمية، مبا فيها جرمية املادة 
لتحري  على اإلدالء بشـــــهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء ومل جتر ِّم ليبيا الوعد مبزية غري مســـــتحقة أو عرضـــــها أو منحها ل

ابلشــهادة يف حالة القبول وحصــول الكذب أو الزور. كما مل جتر ِّم اســتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد 
 مة وفقاً لالتفاقية.مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتدخل يف تقدمي أدلة يف إجراءات تتعلق ابرتكاب أفعال جمرَّ 

وجرَّمت ليبيا اســـــــتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب ضـــــــد مو ف حكومي وذلك يف قانون العقوابت )املواد من 
من قانون "من أين لك هذا" واليت جرَّمت قيام  ـــــــــــــخص ابســـــــــــــتغالل و يفته أو مهنته أو  3(، واملادة 248إىل  245

أو التأثري عليهم أو إرغام القائمني على تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو  مكانته أو أتثريه يف ختويف الغري
 إيهامهم أبنه ال خيضع ألحكامها.

  
  (26مسؤولية الشخصيات االعتبارية )املادة  

عليها يف االتفاقية مل تنص التشــريعات الليبية على املســؤولية اجلنائية للشــخصــيات االعتبارية فيما يتعلق ابجلرائم املنصــوص 
من قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب(. وميكن البناء على  48ســـــوى ابلنســـــبة جلرمية غســـــل األموال )املادة 

من القانون املدين لتقرير مســــؤولية الشــــخص االعتباري املدنية إذا كان الفعل الضــــار قد صــــدر  177و 166و 53املواد 
 ه أو بسببها.من التابع فـي حال أتدية و يفت

كما أنَّ املشــــــرع اللي  قد نص على املســــــؤولية اإلدارية للشــــــخص االعتباري يف عدة قوانني. إالَّ أنَّ هذه املســــــؤولية تبدو 
 اصورة يف حاالت خمالفة القوانني ذات الصلة دون أن متتد جلرائم الفساد.

ابملســـــؤولية اجلنائية للشـــــخصـــــيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم وال متس مســـــؤولية الشـــــخص االعتباري، مم ما كانت مقررة، 
 من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(. 49من املادة  4)الفقرة 

وابســــتثناء العقوابت اجلنائية املنصــــوص عليها ابلنســــبة جلرمية غســــل األموال، ال ختضــــع التشــــريعات الليبية الشــــخصــــيات 
 ومتناسبة ورادعة عند املشاركة يف األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية. االعتبارية لعقوابت فع الة
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  ( 27املشاركة والشروع )املادة  

مكررة )ب( منه. كما جرَّم الشــــــروع يف  103إىل  100عاجل قانون العقوابت موضــــــوع املشــــــاركة اجلرمية وذلك يف املواد 
 منه مما يشمل األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية يف ليبيا. 61و 60و 59ارتكاب أي ِّ جناية أو جنحة وذلك يف املواد 

 وال يعاقب القانون اللي  على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.
  
  ( 37و 30املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون )املاداتن  

ســــــــاعة حبسج إىل الســــــــجن املؤبد، مع  24يف االتفاقية ترتاوح بني اعتمدت ليبيا عقوابت على اجلرائم املنصــــــــوص عليها 
من قانون التطهري( واالرتشــاء يف القطاع اخلاص  6ابســتثناء جرائم اإلثراء غري املشــروع )املادة  مراعاة مدى خطورة اجلرمية

نون العقوابت(. هذا من قا 465مكررة )ب( من قانون العقوابت( واالختالس يف القطاع اخلاص )املادة  229)املادة 
 ابإلضافة للغرامة والعزل من الو يفة واملصادرة ابلنسبة لعدد من هذه اجلرائم.

ل عائقاً أمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم.  وال يبدو أنَّ احلصاانت تشك ِّ

 من قانون اإلجراءات اجلنائية(. 1وتعتمد ليبيا مبدأ  رعية املالحقة )املادة 
تطبيق احلبس االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أنَّ اإلفرا  إىل حني احملاكمة ميكن تعليقه على تقدمي ضمان مايل وميكن 

أو غريه من الضـــــماانت. وجيوز اإلفرا  املشـــــروو عن كل اكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضـــــى يف الســـــجن ثالثة 
من قــانون  450احملكوم هبــا وذلــك مــا مل ليثبــت عجزه عن ذلــك )املــادة أرابع مــدة العقوبــة وبعــد أداء االلتزامــات املــاليــة 

 اإلجراءات اجلنائية(.
من قانون  32و 31وجيوز وقف املو ف عن عمله إذا اقتضـــــــــت املصـــــــــلحة العامة أو مصـــــــــلحة التحقيق ذلك )املاد ن 

كم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله إنشــــــــــــــاء هيئة الرقابة اإلدارية(. كما أنَّ كل مو ف ُ بس احتياطيلا أو تنفيذاً حل
 من قانون تنظيم عالقات العمل(. 158مدةَ حبسه )املادة 

ويتضــمَّن قانون العقوابت احلرمان من احلق يف تويل الو ائف العمومية، دون أن يشــمل صــراحةً احلرمان من احلق يف تويل 
 الو ائف يف املنشآت اململوكة من الدولة.

وذلك ابإلضافة إىل عقوابت جزائية يف من قانون تنظيم عالقات العمل  155املادة ديبية مبوجب وجيوز توقيع عقوابت أت
 قضااي الفساد.

وليس لدى ليبيا برامج خمصَّصة ملتابعة األ خاص املدانني بعد إطالق سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم )الرعاية 
عدد من الربامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خالل فرتة ســجنهم. كما  الالحقة(، غري أنَّ هؤالء األ ــخاص يشــاركون يف

بعد انقضاء مدَّة من الزمن من  ري  انتهاء تنفيذ عقوبته  نص قانون اإلجراءات اجلنائية على رد االعتبار إىل احملكوم عليه
 (.491)املادة 

نة من املالحقة القضــــــــائية، كما تقتصــــــــر احلاالت اليت يتم فيها ومل تعتمد ليبيا تدابري ملنح مرتك  اجلرائم املتعاونني حصــــــــا
تشـــــجيع األ ـــــخاص الذين يشـــــاركون يف ارتكاب أفعال الفســـــاد لإلبال  عنه من خالل إعفائهم من العقوبة على جرائم 
ع الر ـــوة وغســـل األموال واإلخفاء أو التخفيف منها يف حالة غســـل األموال، حيي ميكن لأل ـــخاص الذين يتعاونون م

من قانون اجلرائم  24العدالة أن يســــــــــــــتفيدوا من اإلعفاء من العقاب إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل اختاذ إجراء فيها )املادة 
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االقتصادية ابلنسبة للرا ي والوسيط يف جرمية الر وة( أو أن يستفيدوا من اإلعفاء من العقاب أو التخفيف منه إذا أبلغوا 
من قانون مكافحة غســــــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب(. ويف حاالت غســــــــــــل  52ملادة عن اجلرمية قبل علم الســــــــــــلطات )ا

األموال، إذا حصل اإلبال  بعد علم السلطات ابجلرمية وأدى إىل حجز وسائل اجلرمية ومتحصالهتا أو ضبط ابقي اجلناة، 
 متويل اإلرهاب(.من قانون مكافحة غسل األموال و  52)املادة  جيوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة

 ومل تتخذ ليبيا أية تدابري لتوفري محاية فع الة ملرتك  اجلرائم املتعاونني مع العدالة.

وميكن لليبيا إبرام اتفاقات خُمصــــصــــة لتوفري إمكانية إعفاء األ ــــخاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين يف اخلار  من العقوبة 
 ضمن الضوابط القانونية املعمول هبا.

  
غني )املاداتن     (33و 32محاية الشهود واملبل ِّ

 مل تتخذ ليبيا أية تدابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق أبفعال جمرَّمة وفقاً لالتفاقية.
 وال تسمح ليبيا ابإلدالء ابلشهادة ابستخدام تكنولوجيا االتصاالت.

إمكانية عرض آراء و ــــــــــــواغل الضــــــــــــحااي وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناســــــــــــبة من كما ال يتيح التشــــــــــــريع اللي  
 اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة.

 وال تنصُّ التشريعات الليبية على محاية قانونية للمبل ِّغني.
  
  ( 40و 31التجميد واحلجز واملصادرة؛ السر ِّية املصرفية )املاداتن  

ت املاد ن  من قانون مكافحة غســــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب على  59من قانون العقوابت واملادة  164و 163نصــــــــــَّ
إمكانية مصــادرة األ ــياء اليت  صــلت من اجلرمية أو اليت اســتُخدمت أو كانت معد ة لالســتخدام يف ارتكاهبا. وميكن أن 

 تكون املصادرة غري مستندة إىل إدانة. 
 53املواد من ( وقانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب )84إىل  11اجلنائية )املواد من وينصُّ قانون اإلجراءات 

( على جمموعة واســـــعة من تدابري التحقيق املتاحة 5و 4( وقانون إنشـــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــاد )املاد ن 57إىل 
 صادرهتا، وفقاً لالتفاقية.للتعرُّف على عائدات اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها لغرض م

( من قانون 92ولدى ليبيا بع  اإلجراءات والنصــــــوص التشــــــريعية املتعلقة  دارة األ ــــــياء املضــــــبوطة حيي نصــــــت املادة 
كما   الشـــــــيء املضـــــــبوو مما يتلف مبرور الزمن أو يســـــــتلزم حفظه نفقات تســـــــتغرق قيمته. اإلجراءات اجلنائية على جواز بيع

قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على إنشاء مبوجب قرار من النائب العام مكتب يُسمى من  58نصَّت املادة 
مكتب إدارة األموال احملجوزة واملصـــــــــــادرة، يتبعه مبا ـــــــــــرةً ويتوىل مهام إدارة األموال احملجوزة واملصـــــــــــادرة، وعع وحف  كل 

 . إالَّ أنَّ هذا املكتب مل يتم إنشاءه بعد.البياانت املتعلقة بتلك األموال واإلجراءات املتخذة بشأهنا
وتســمح ليبيا ابملصــادرة على أســاس القيمة و مكانية حجز وجتميد ومصــادرة العائدات احملو لة واملبد لة واملخلوطة. كما تســمح 

يرادات واملنافع التشــريعات الليبية، ال ســيما قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب،  مكانية جتميد وحجز ومصــادرة اإل
 األخرى املتأتية من العائدات اإلجرامية.



 

8 

 

وميكن طلب إ حة الســــــــــــــجالت املصــــــــــــــرفية واملالية والتجارية وحجزها وذلك مبوجب األحكام العامة لقانون اإلجراءات 
 5من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملادة  53(، ابإلضافة إىل أحكام املادة 83و 43اجلنائية )املاد ن 

 . من قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد
ت املادة  من قانون إنشـــــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــــاد على إمكانية أن تطلب من أي ِّ  ـــــــخص يشـــــــتبه يف  6ونصـــــــَّ

 حصوله على أموال غري مشروعة أن يبني املصدر املشروع ألمواله.

( 60و 59و 56( وقانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب )املواد 164و 163وينصُّ قانون العقوابت )املاد ن 
 على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.

ل السر ِّية املصرفية عائقاً أمام القيام ابلتحقيقات اجلنائية الفع الة )املاد ن   من قانون املصارف(.  94و 61وال تشك ِّ
  
  (41و 29التقادم؛ السجل اجلنائي )املاداتن  

 الوطنية ملكافحة الفساد على أنَّ جرائم الفساد ال تسقط ابلتقادم.من قانون إنشاء اهليئة  26تنصُّ املادة 
ومل تنص التشــــــــــريعات الليبية على إمكانية األخذ بعني االعتبار حكم إدانة ســــــــــبق أن صــــــــــدر نق اجلاين املزعوم يف دولة 

 أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية.
  
  (42الوالية القضائية )املادة  

 ، ابستثناء جرائم الفساد اليت ترتكب ضد مواطنيها.42ختضع ليبيا لواليتها القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة 
  
  ( 35و 34عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر )املاداتن  

كن إبطال كل عقد أو اتفاق من القانون املدين. كما مي 136يُعترب الفســـــاد عامالً إلبطال عقد وذلك اســـــتناداً إىل املادة 
من قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل  60أو تصـــــرف يثبت أنَّ الغرض منه هو احليلولة دون مصـــــادرة األموال )املادة 

 اإلرهاب(.

 193و 17وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على إمكانية املتضـــــــــــرر من اجلرمية االدعاء ابحلقوق املدنية جتاه املتهم )املواد 
 (.224و
  
صة والتنسيق فيما بني اهليئات )املواد     ( 39و 38و 36السلطات املتخص ِّ

 نشاء اهليئة الوطنية ملكافحة  2014لسنة  11أنشأت ليبيا هيئة متخصصة مبكافحة ومنع الفساد مبوجب القانون رقم 
ذلك، توجد عد ة جهات حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفســــاد كل يف جمال اختصــــاصــــه، ومن  إىلالفســــاد. ابإلضــــافة 

ت  بني تلك اجلهات: مكتب النائب العام وهيئة الرقابة اإلدارية وديوان احملاســــبة ووحدة املعلومات املالية الليبية. وقد نصــــ 
 ئرة )اكمة( ونيابة متخصصة ملكافحة الفساد.التشريعات على استقاللية هذه األجهزة. كما تنظر ليبيا يف إنشاء دا

ومل تقد م ليبيا معلومات كافية تســــمح ابلتأكد من أنَّ اهليكل املكوَّن من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤســــســــات العدالة 
قاللية، وفقاً يعمل بفعالية ومن أنَّ هذه الســــلطات مزودة بقدرج وافج من التدريب واملوارد وتتمتع عملياً مبا يلزم من االســــت

 لالتفاقية. 
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من قانون اإلجراءات  16من قانون العقوابت واملادة  258وفيما يتعلق ابلتعاون بني الســــــــــــــلطات الوطنية، توجب املادة 
اجلنائية على كل من علم من املو فني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء أتدية عمله أو بســـــبب أتديته بوقوع جرمية 

من قانون إنشـــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــاد على كل من لديه معلومات جدية  24. كما توجب املادة أن يبلغ عنها
أو واثئق بشـــــأن جرمية فســـــاد أن يقدم بالغا عنها إىل اهليئة )دون النص على عقوبة يف حالة عدم اإلبال (. وهذه املادة 

من نفس القانون اهليئة صـــــــالحية احلصـــــــول على  5ملادة هي نص عام ينطبق أيضـــــــاً على املو فني العموميني. وأعطت ا
من قـانون إنشـــــــــــــــاء هيئــة الرقـابـة اإلداريـة على اجلهــات  51املعلومـات من الـدوائر الرةيــة وغري الرةيــة. كمــا تنص املـادة 

القانون من نفس  52اخلاضـــــــــعة لرقابة اهليئة إبالغها عن املخالفات اليت تقع هبا وذلك عقب اكتشـــــــــافها. وألزمت املادة 
من  12هذه اجلهات بدراســـــــة املالحظات واالســـــــتفســـــــارات اليت توجه إليها والرد عليها يف الوقت احملدد. وتوجب املادة 

قانون مكافحة غســــــــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب على اجلهات الرقابية إبال  وحدة املعلومات املالية فوراً أبي ِّ معلومات 
 ال.تتعلق بعمليات مشبوهة أو بغسل األمو 

وعلى الرغم من أنَّ القوانني املختلفة يف ليبيا تنص على إمكانية وجود تعاون وتنســـيق وثيق بني خمتلف الســـلطات الوطنية 
تعاون يعوقه العديد من العوامل ويف املقام األول الوضــع احلايل ال هذااملختصــة، إالَّ أنه كان من الواضــح للمســتعرضــني أن 

 يف البالد.
عدداً من كياانت القطاع اخلاص، مبا فيها املصــارف و ــركات الصــرافة  اإلرهابافحة غســل األموال ومتويل كما ألزم قانون مك

و ـــــركات التأمني واحملامني واحملاســـــبني،  بال  وحدة املعلومات املالية عن أية عملية مشـــــبوهة، ابإلضـــــافة إىل تقدمي املعلومات 
 نائب العام.والبياانت واملستندات اليت تطلبها الوحدة أو ال

من قانون اإلجراءات اجلنائية التزام أديب على األ ــــــــخاص ممن علموا بوقوع جرمية املبادرة ابإلبال ،  15وتتضــــــــمن املادة 
من قانون إنشــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســاد التزاماً  24. وتتضــمن املادة اإلبال دون النص ِّ على عقوبة يف حالة عدم 

ن على املو فني العموميني، بل تنطبق على ن املاد ابلنســــــبة لإلبال  عن جرائم الفســــــاد. وال تقتصــــــر ها ا مشــــــاهباً أدبيل 
 اجلمهور بوجه عام.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجلي ِّدة-2-2 

من املادة التجرمي الصـــــريح لقبول املو ف العام لعطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به )الفقرة الفرعية )ب(  •
 ؛15

قيام  ـــــخص ابســـــتغالل و يفته أو مهنته أو مكانته أو أتثريه يف ختويف الغري أو التأثري عليهم أو لالتجرمي الصـــــريح  •
إرغام القائمني على تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو إيهامهم أبنه ال خيضـــع ألحكامها )الفقرة الفرعية 

 (.25)ب( من املادة 
  

ايت اليت تواجه التنفيذ -2-3    التحد ِّ
 يوصى أبن تقوم ليبيا ابلتايل: 

نظام املعلومات لديها نيي يتيح هلا عع بياانت وتقدمي إحصــــــاءات أكثر تفصــــــيالً بشــــــأن التجرمي وإنفاذ  تكييف •
 القانون؛



 

10 

 

( والنظر يف جترمي 16من املادة  1جترمي ر ـــــوة مو ف عمومي أجن  أو مو ف يف مؤســـــســـــة دولية عمومية )الفقرة  •
 (؛16من املادة  2قيام هؤالء األ خاص ابالرتشاء )الفقرة 

 املو فنيالنظر يف جترمي ر ـــــــــــــوة أ ـــــــــــــخاص من غري املو فني العموميني للمتاجرة بنفوذهم والنظر يف جترمي ر ـــــــــــــوة  •
 (؛18العموميني للمتاجرة بنفوذهم يف حالة رف  الر وة )الفقرة الفرعية )أ( من املادة 

 (؛21يف جترمي الوعد ابلر وة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحها )الفقرة الفرعية )أ( من املادة  النظر •

جَّع ليبيا على أن تعيد النظر يف تشـــــــــــريعاهتا املتعلقة ابختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص لكي  • يف  تشـــــــــــملتُشـــــــــــَ
 (؛22غري املنقولة )املادة عيع أنواع املمتلكات مبا فيها األموال  التجرمي اختالس

 اإلدالءجترمي الوعد مبزية غري مســــــــتحقة أو عرضــــــــها أو منحها للتحري  على اإلدالء بشــــــــهادة زور أو للتدخل يف  •
ابلشهادة يف حالة القبول وحصول الكذب أو الزور. وجترمي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد 

ها أو منحها للتدخل يف تقدمي أدلة يف إجراءات تتعلق ابرتكاب أفعال جمرَّمة وفقاً مبزية غري مســــــــــــــتحقة أو عرضــــــــــــــ
 (؛25لالتفاقية )الفقرة الفرعية )أ( من املادة 

اجملرَّمة  األفعالتَُشجَّع ليبيا على أن تنظر يف تقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية اجلنائية واإلدارية عن املشاركة يف  •
 (؛26من املادة  2و 1)الفقر ن  وفقاً لالتفاقية

إخضــــاع الشــــخصــــيات االعتبارية لعقوابت فعالة ومتناســــبة ورادعة، عند املشــــاركة يف األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية )مبا  •
 (؛26من املادة  4يتخطى جرمية غسل األموال( )الفقرة 

جَّع ليبيا على أن تنظر يف مراجعة تشـــــــــريعاهتا جلهة النص  • على عقوابت أكثر ردعاً ابلنســـــــــبة جلرائم اإلثراء غري تُشـــــــــَ
 (؛30( من املادة 1املشروع واالرتشاء يف القطاع اخلاص واالختالس يف القطاع اخلاص )الفقرة )

إجراءات صر ة إلسقاو األهلية عن األ خاص املدانني ابرتكاب أفعال جمرَّمة وفقاً لالتفاقية، لتويل  اختاذالنظر يف  •
 (؛30)ب( من املادة  7منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة )الفقرة الفرعية 

جَّع ليبيا على أن  • ابرتكاب أفعال فســــــــاد يف إجراءات إضــــــــافية لتعزيز إعادة إدما  األ ــــــــخاص املدانني  تتخذتُشــــــــَ
 (؛30من املادة  10جمتمعاهتم )الفقرة 

 (؛31من املادة  3اختاذ تدابري إضافية لتحسني تنظيم إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة )الفقرة  •

اختاذ تدابري لتوفري محاية فع الة للشــــهود واخلرباء الذين يُْدلون بشــــهادة تتعلق أبفعال جمرَّمة وفقاً لالتفاقية، وكذلك ألقارهبم  •
وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم. وجيب أن تشمل هذه التدابري الضحااي إذا كانوا  هوداً. كما تَُشجَّع ليبيا على أن 

من املادة  4و 2و 1ا للســــماح ابإلدالء ابلشــــهادة ابســــتخدام تكنولوجيا االتصــــاالت )الفقرات تعيد النظر يف تشــــريعاهت
 (؛32

 (؛32من املادة  3بشأن تغيري أماكن إقامة األ خاص )الفقرة  اتفاقاتالنظر يف إبرام  •

اإلجراءات اجلنائية إ حة إمكانية عرض آراء و ــــــــــواغل الضــــــــــحااي وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناســــــــــبة من  •
 (؛32من املادة  5املتخذة ضد اجلناة )الفقرة 
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النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري احلماية من أي ِّ معاملة ال مســــــــــو  هلا ألي ِّ  ــــــــــخص يقوم ابإلبال  عن  •
 (؛33الفساد )املادة 

 وفقاً ن التدريب واملوارد وضمان استقالليتها، ضمان أنَّ خمتلف األجهزة املعنية مبكافحة الفساد مزودة بقدرج وافج م •
 (؛36لالتفاقية )املادة 

لتشـــجيع تعاون األ ـــخاص الذين يشـــاركون أو  ـــاركوا يف ارتكاب أفعالج جمرَّمة وفقاً لالتفاقية،  مناســـبةاختاذ تدابري  •
إ حة إمكانية ختفيف عقوبة  ، والنظر يف37من املادة  1غري الر وة وغسل األموال واإلخفاء، مبا يتوافق مع الفقرة 

( وإمكانية منحهم احلصــانة من املالحقة 37من املادة  2يف غري حاالت غســل األموال )الفقرة  هؤالء األ ــخاص،
 (؛37من املادة  3القضائية )الفقرة 

 الصلةأل خاص وثيقي اختاذ تدابري لتوفري محاية فع الة ملرتك  اجلرائم املتعاونني مع العدالة، وكذلك ألقارهبم وسائر ا •
 (؛37من املادة  4هبم )الفقرة 

 (؛38لتعزيز التعاون والتنسيق بني خمتلف السلطات الوطنية املختصة )املادة  الالزمةاختاذ التدابري  •

التعاون بني الســــلطات الوطنية املعنية ابلتحقيق واملالحقة وكياانت القطاع اخلاص، مبا هو أبعد من  لتشــــجيعاختاذ تدابري  •
 (؛39من املادة  1موجبات مكافحة غسيل األموال )الفقرة 

جَّع ليبيا على اختاذ مزيد من اإلجراءات لتشــــــجيع رعاايها وغريهم من األ ــــــخاص الذين يوجد مكان إقامتهم  • تُشــــــَ
 (؛39من املادة  2إقليمها على اإلبال  عن الفساد )الفقرة  يفاملعتاد 

جَّع ليبيا على أن  • يف أن خُتضـــع لواليتها القضـــائية جرائم الفســـاد اليت ترتكب ضـــد مواطنيها )الفقرة الفرعية  تنظرتُشـــَ
 (.42)أ( من املادة  2

  
دت من أجلِّ حتسني -2-4   تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحد ِّ

 

صـــــة ملتابعة األ ـــــخاص املدانني بعد إطالق ســـــراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم وضـــــع وتنفيذ تدابري  • خمصـــــَّ
 (؛30 املادة)

 (؛31اآلليات لتحسني تنظيم إدارة املمتلكات اجملمدة واحملجوزة واملصادرة )املادة  ووضعبناء القدرات  •
 (؛33و 32الشهود واملبلغني )املاد ن تشريع منوذجي حلماية  •
 (؛36)املادة  )دائرة( اكمة ونيابة متخصصة ملكافحة الفساد إنشاءممارسات جيدة يف  •
 (.36لهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )املادة تدريب متخصص ل •
  

  الفصل الرابع: التعاون الدويل -3 
الدويل، إالَّ أنَّ من الصـــعب إجراء تقييم تفصـــيلي للممارســـة املتبعة يف ليبيا لدى ليبيا إطار ملكافحة الفســـاد من خالل التعاون 

 يف التعاون الدويل يف قضااي الفساد، نظراً لغياب البياانت الكافية ذات الصلة.
  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض-3-1 
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  (47و 45و 44اجلنائية )املواد تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات  
ال يوجد قانون منفصـــــل بشـــــأن تســـــليم اجملرمني يف ليبيا، بل يتم تنظيم هذه املســـــألة من خالل األحكام الواردة يف قانون 

، (80 - 77)املواد ويف قــانون مكــافحــة غســـــــــــــــل األموال ومتويــل اإلرهــاب ( 510 - 493)املواد اإلجراءات اجلنــائيــة 
دة األطراف اليت هي حي ِّز التنفيذ ابإلضــــــــــــافة إىل أحكام ومبدأ املعاملة ابملثل والعرف الدويل. وقد  االتفاقية الثنائية واملتعد ِّ

ا تعترب االتفاقية أساساً للتسليم.  أبرمت ليبيا جمموعة من االتفاقيات اإلقليمية والثنائية املتعلقة بتسليم اجملرمني كما وأهن 
 وتشتمل إجراءات تسليم اجملرمني يف ليبيا على إجراء قضائي وإجراء إداري. 

ويقدَّم طلب التسليم ابلطرق الدبلوماسية إلحالته إىل وزارة العدل. ولوزير العدل أن يعرض أو أيذن بتسليم أحد املتهمني 
عدل حق تقرير األولوية يف التســــــــــــــليم إذا أو احملكوم عليهم يف اخلار . وجمللس الوزراء بناء على ما يعرضــــــــــــــه عليه وزير ال

تعددت طلباته. وال جيوز التسليم إالَّ بعد احلصول على قرار بذلك من اكمة اجلناايت. ومع ذلك جيوز حصول التسليم 
 دون عرض األمر على احملكمة إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ومل يعرتض عليه املطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه.

 يذ التسليم بغ  النظر عن وجود معاهدة لتسليم اجملرمني،  ريطة استيفاء  روو قانون اإلجراءات اجلنائية.وجيوز تنف
)املادة  حد أدىن للعقوبةوبشـــــكل عام، تطب ق ليبيا  ـــــرو ازدواجية التجرمي لكي تعترب اجلرم خاضـــــعاً للتســـــليم دون ا ـــــرتاو 

مكررا )أ( من قانون اإلجراءات اجلنائية(. غري أنَّ بع  اتفاقات ليبيا الدولية ال جتعل مبدأ ازدواجية التجرمي  ـــــــــــــرطاً  493
 .للتســـــــليم يف عدد من احلاالت )كما هو احلال ابلنســـــــبة التفاقية الرايض للتعاون القضـــــــائي وابلنســـــــبة لالتفاق مع األردن(

 اجية التجرمي، فإنَّ بع  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال ختضع للتسليم ألهنا مل جُترَّم يف ليبيا.واستناداً إىل وجوب ازدو 
 وال يندر  جمرد تعلق اجلرم أبمور مالية من ضمن أسباب الرف .

 وال تعترب ليبيا أايل من أفعال الفساد جرماً سياسيلا.

  جراءات التسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات إثباتية.ومل تتخذ ليبيا إجراءات كافية للتعجيل 
وال تتضـــــــــــــمن التشـــــــــــــريعات الليبية مكررا )أ( من قانون اإلجراءات اجلنائية(  493وال تقوم ليبيا بتســـــــــــــليم مواطنيها )املادة 

لة عدم التســليم كون املطلوب إالَّ أنه يوجد نص صــريح يف التشــريع اللي  يُكر س مبدأ احملاكمة يف حااســتثناءات هلذا املبدأ، 
 من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(. 80تسليمه لي  اجلنسية )املادة 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية.  497وميكن لليبيا أن  تجز الشخص املطلوب تسليمه وذلك بناءً على أحكام املادة 

ضــــــــي للناس كافة بغ  النظر عن جنســــــــيتهم كما نص قانون حق التقا 2011ويكفل اإلعالن الدســــــــتوري املؤقت لســــــــنة 
 اإلجراءات اجلنائية على إجراءات تتيح للمطلوب تسليمه الدفاع عن نفسه.

وال تنصُّ التشـــريعات الليبية على إمكانية تنفيذ األحكام اجلزائية الصـــادرة عن احملاكم األجنبية )ابســـتثناء املصـــادرة، املادة 
 األموال ومتويل اإلرهاب(.من قانون مكافحة غسل  65

 كما أ ارت السلطات إىل أنه يتم التشاور من الناحية العملية مع الدولة الطالبة للتسليم قبل رف  الطلب.

إنَّ ليبيا طرف يف عدد من االتفاقيات والرتتيبات بشـــــأن نقل األ ـــــخاص احملكوم عليهم، منها: اتفاقية التعاون القضـــــائي 
 واتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي. لدول ا اد املغرب العريب

م نقل ترتيبات أو اتفاقات أو وليس لدى ليبيا أية تشريعات  اإلجراءات اجلنائية. تنظ ِّ
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  (46املساعدة القانونية املتبادلة )املادة  

ال يوجد قانون منفصـــل بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة يف ليبيا، بل يتم تنظيم هذه املســـألة من خالل األحكام الواردة يف 
(، ابإلضافة إىل أحكام االتفاقية الثنائية 76إىل  62)املواد من  2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

دة األطراف اليت هي ح ي ِّز التنفيذ وبناءً على مبدأ املعاملة ابملثل. وقد أبرمت ليبيا جمموعة من االتفاقيات اإلقليمية واملتعد ِّ
 والثنائية املتعلقة ابملساعدة القانونية املتبادلة. كما ميكن تطبيق االتفاقية مبا رةً لاللتزام بعدد من املوجبات ذات الصلة.

ة املتبادلة هي النائب العام، وتقبل ليبيا الطلبات املقدَّمة ابللغة العربية، غري أنه مل والسلطة املركزية املعنية ابملساعدة القانوني
 يتم إبال  األمني العام لألمم املتحدة بذلك.

 وُ ال طلب اإلانبة إىل النائب العام، الذي إذا رأى قبول الطلب،  يله إىل اجلهات املختصة لتنفيذه.
إجراءات واضــــــحة متعلقة كيفية إرســــــال واســــــتالم طلبات املســــــاعدة القضــــــائية املتبادلة ومل تنص التشــــــريعات الليبية على 

وتنفيذها وقد أ ـــارت الســـلطات إىل أنَّ هذه الطلبات جيب إرســـاهلا عرب الطرق الدبلوماســـية، وال يبدو وجود إمكانية يف 
ية املختصـــة وذلك حم يرد طلب حالة االســـتعجال أن  صـــل اإلانبة عن طريق االتصـــال املبا ـــر بني الســـلطات القضـــائ

 اإلانبة ابلطرق الدبلوماسية.
وينص قانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب على ازدواجية التجرمي كشــــرو لتقدمي املســــاعدة القانونية املتبادلة فقط 

موعة التدابري عندما تنطوي هذه املســــــــــــاعدة على إجراء قســــــــــــري. وتتاح يف ســــــــــــياق املســــــــــــاعدة القانونية املتبادلة نفس جم
واإلجراءات املتاحة يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية. وتطبق نفس األحكام على طلبات املســــــــــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة 

 ابأل خاص الطبيعيني واالعتباريني.
من أ ــــــــــــــكال  ويغطي قانون مكافحة غســــــــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب واالتفاقات الدولية اليت ليبيا طرف فيها العديد

املســـــاعدة، مبا يف ذلك املســـــاعدة القانونية املتبادلة من أجل إجراء التحقيقات، مثل اســـــتجواب املتهمني وةاع الشـــــهود 
واخلرباء والضــــحااي، ابإلضــــافة إىل اإلجراءات املتعل قة ابلتفتيمل وضــــبط املواد. وال يوجد يف التشــــريعات الليبية ما مينع من 

 د أو اخلرباء عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو.إجراء جلسات لسماع الشهو 
وال تعدُّ الســـر ِّية املصـــرفية وجمرَّد اعتبار اجلرم أيضـــاً متصـــالً أبمور مالية من أســـباب رف  تقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة 

تبادلة مع القانون نســـــب قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب. وجيب أن تتوافق طلبات املســـــاعدة القانونية امل
 اللي ، وأن تكون قائمة على أساس االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف أو مبدأ املعاملة ابملثل.

وميكن لليبيا أن ترجئ املساعدة بسبب وجود  قيق أو دعوى منظورة. وتعقد املشاورات على سبيل املمارسة قبل أن يتم 
ك وفقاً ألحكام قانون مكافحة غســــــــــل األموال ومتويل اإلرهاب والتفاقات ليبيا رف  تقدمي املســــــــــاعدة أو إرجائها، وذل

 الدولية. وعالوة على ذلك، ميكن للسلطات الليبية تبادل املعلومات بصورة تلقائية.
  
  (50و 49و 48التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشرتكة؛ أساليب التحري اخلاصة )املواد  

لســـــــــــــلطات إنفاذ القانون الليبية التعاون على الصـــــــــــــعيد الدويل من خالل عدد من اآلليات والشـــــــــــــبكات، من بينها  ميكن
مع نظرياهتــا األجنبيــة، إالَّ أهنــا مل تنضـــــــــــــم بعــد إىل جمموعــة  وحــدة املعلومــات املــاليــة الليبيــة أن تتعــاوناإلنرتبول. كمــا ميكن ل



 

14 

 

بشـــــكل مبا ـــــر مع عدد من النظراء األجانب على الرغم من عدم وجود  الفســـــاداهليئة الوطنية ملكافحة وتتعاون  إيغمونت.
 نص واضح يف قانوهنا يتيح هلا ذلك.

ولدى ليبيا جمموعة من األدوات لالتصال والتحليل على الصعيد الدويل. وتُستخدم قنوات االتصال املعتادة، عالوة على 
 إلنرتبول.التابعة ل I-24/7قنوات سرية آمنة مثل قاعدة بياانت 

وتعترب ليبيا هذه االتفاقية مبثابة األســـــاس للتعاون املتبادل يف جمال تنفيذ القانون. كما وقعت ليبيا على عدد من اتفاقيات 
التعاون يف اجملال األمين )مثل: اتفاقية التعاون يف اجملال األمين بني الدول األعضــــــــــاء بتجمع دول الســــــــــاحل والصــــــــــحراء 

وحدة املعلومات املالية كما قامت .  مهورية الفرنســــــــــــــية يف جمال األمن ومكافحة اجلرمية املنظمة(واتفاقية للتعاون مع اجل
 ابلتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع نظرياهتا. الليبية

ولدى ليبيا مشــروع قانون خبصــوص اجلرائم اإللكرتونية وأعمال القرصــنة كما نصــ ت بع  االتفاقيات الثنائية على التعاون 
جمـال مكـافحـة اجلرائم هـذه اجلرائم )مثـل: اتفـاقيـة للتعـاون مع اجلمهوريـة الفرنســــــــــــــيـة يف جمـال األمن ومكـافحـة اجلرميـة  يف

 املنظمة(.
 ومل تقم ليبيا سابقاً بتبادل العاملني.

ت املادة  من قانون مكافحة غســــــــل األموال ومتويل اإلرهاب صــــــــراحةً على أنه جيوز للجهات املختصــــــــة إبرام  76ونصــــــــ 
تفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف هبدف تشــكيل فرق  قيق مشــرتكة أو إجراء  قيقات مشــرتكة. ويف حالة ا

 عدم وجود أي ِّ اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، جاز إجراء التحقيقات املشرتكة، تبعاً لكل حالة على حدة.
فحة الفســـــــــاد، ميكن اختاذ التدابري الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق ابجلرائم املنصـــــــــوص عليها يف اتفاقية مكاو 

وقانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب يف معرض تطبيق أســـاليب التحقيق اخلاصـــة، مبا يف ذلك مراقبة االتصـــاالت 
نائية أو متعددة األطراف مناســـــبة وتســـــجيل األحاديي. كما أنَّ التشـــــريعات الليبية ال  ول دون إبرام اتفاقات أو ترتيبات ث

، يف سياق التعاون على السر ِّية والعمليات املراقب التسليم أسلوب استخدامالستخدام أساليب التحري اخلاصة، مبا يف ذلك 
 الصعيد الدويل.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجلي ِّدة-3-2 

هنجاً مرانً لتســــليم اجملرمني، ســــواء ابســــتخدام االتفاقية كأســــاس قانوين أو بعدم جعل تســــليم اجملرمني يبدو أنَّ ليبيا تعتمد 
 (.7إىل  5، الفقرات من 44مشروطاً بوجود معاهدة )املادة 

 
ايت اليت تواجه التنفيذ-3-3    التحد ِّ

 يوصى أبن تقوم ليبيا ابلتايل:
 ؛الدويلعع بياانت وتقدمي إحصاءات أكثر تفصيالً بشأن التعاون  تكييف نظام املعلومات لديها نيي يتيح هلا •
عداد  يفضــــــــــــمان اعتبار اجلرائم اليت مل يزل من الواجب جترميها )انظر التحدايت املتعلقة بتنفيذ الفصــــــــــــل الثالي(،  •

 (؛4، الفقرة 44اجلرائمَ اليت تستوجب تسليم مرتكبيها )املادة 

 متطلباتمن أجل زايدة  ســني إجراءات التســليم، الســعي إىل التعجيل هبذه اإلجراءات وتبســيط ما يتصــل هبا من  •
 (؛9، الفقرة 44إثباتية )املادة 
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القيام  بال  األمني العام لألمم املتحدة ابســــــــــم الســــــــــلطة املركزية وابللغات املقبولة فيما يتعلق بطلبات املســــــــــاعدة  •
 (؛17و 14و 13، الفقرات 46لة )املادة املتباد القانونية

 مربروضـــع إجراءات واضـــحة وفعالة لتنفيذ طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناســـب ودون أتخري غري  •
ومن أجل التواصـــل مع الســـلطات األجنبية؛ والنظر يف اعتماد دليل وإجراءات أو مباد  توجيهية تتعل ق ابملســـاعدة 

ل اخلطوات الواجب اتباعها من قبل الســــــــــــلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات القانونية امل تبادلة وتبني  بشــــــــــــكل مفصــــــــــــ 
املســـــــاعدة القانونية املتبادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر زمنية واجب اتباعها وذلك ملزيد من الوضـــــــوح للســـــــلطات 

 (؛14و 13، الفقر ن 46الليبية وأيضاً للدول الطالبة )املادة 

مطلوبة بعني  هنائيةيذ طلبات املســــــــــــاعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناســــــــــــب، مع أخذ أي ِّ مواعيد ضــــــــــــمان تنف •
 (؛24، الفقرة 46االعتبار )املادة 

اليت  احلاالتالنظر يف إنشــــــاء إطار إجرائي ينظم عملية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية، يف  •
 (؛47يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة )املادة 

جَّع ليبيا  • التعاون على املســــــــتوى  لهيئة الوطنية ملكافحة الفســــــــاداعتماد نص قانوين أكثر وضــــــــوحاً يتيح ل علىتُشــــــــَ
جَّع ليبيا على تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك من خالل الدويل. كما  تبادل العاملني )املادة تُشــــــــــــــَ

 (.1، الفقرة 48
  

دت من أجلِّ حتسني تنفيذ االتفاقية-3-4   االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحد ِّ
 

 (.46قانون منوذجي وإجراءات تنفيذية للمساعدة القانونية املتبادلة )املادة  •
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 االتفاقيةتنفيذ  -رابعاا 

 التصديق على االتفاقية -ألف

 2003كانون األو ل/ديسمرب   23اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )االتفاقية( بتاري  على )ليبيا( ليبيا دولة وق عت 
 الفسادبشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  2005( لسنة 10القانون رقم )مبوجب ت عليها وصادق

 .2005حزيران/يونيو  7 لألمم املتحدة يف االتفاقية لدى األمني العاممصادقتها على صك  وأودعت

 

 دولة ليبيا النظام القانوين يف -ابء

والذي يعترب الصك القانوين األةى يف الدولة، تنتهج ليبيا  20111 أغسطسآب/ 2طبقا لإلعالن الدستوري الصادر يف 
ميارس اجمللس الوطين  ،االنتقالية احلاليةففي  ل املرحلة  نظاما سياسيا دميقراطيا مبنيا على التعددية السياسية واحلزبية.

نظام احلكم ابعتباره أعلى سلطة يف الدولة، حيي يبا ر أعمال السيادة مبا فيها  اجملالس احمللية ممثلياالنتقايل املتكون من 
 التشريع ووضع السياسة العامة للد ولة ابعتباره املمثل الشرعي الوحيد للشعب اللي . 

الذي يتوىل إصدار اللوائح التنفيذية  لسياسة العامة إىل املكتب التنفيذي للمجلس الوطين االنتقايلوتسند مهمة تنفيذ ا
للقوانني الصادرة، كما له أيضا صالحية تقدمي مشاريع القوانني إىل اجمللس الوطين االنتقايل للنظر فيها واختاذ ما يراه مناسبا 

 بشأهنا.

ية القائمة سابقا تظل سارية النفاذ إال ما تعارض منها مع اإلعالن الدستوري، وهذا وجتدر اإل ارة إىل أن النصوص القانون
منه اليت تنص على استمرار العمل جبميع األحكام املقررة يف التشريعات القائمة، فيما ال يتعارض مع  35ما أقرته املادة 

كل إ ارة يف هذه التشريعات إىل ما ةِّ ي بـ أن   اإلعالن إىل أن يصدر ما يعدهلا أو يلغيها، وتشري نفس املادة أيضا إىل
)املؤمترات الشعبية( أو )مؤمتر الشعب العام( تعترب إ ارة إىل اجمللس الوطين االنتقايل املؤقت أو املؤمتر الوطين العام، وكل 

التنفيذي أو أعضاء املكتب إ ارة إىل ما ةِّ ي بـ )اللجنة الشعبية العامة( أو )اللجان الشعبية( تعترب إ ارة إىل املكتب 
التنفيذي أو احلكومة أو أعضاء احلكومة كل يف حدود اختصاصه، وكل إ ارة إىل )اجلماهريية العربية الليبية الشعبية 

 .اال رتاكية العظمى( تعترب إ ارة إىل ليبيا

املصنفة على أربع درجات، واليت  من اإلعالن الدستوري استقاللية السلطة القضائية اليت تتوالها احملاكم 32وتكرس املادة 
 .2احملاكم االبتدائية واحملاكم اجلزئيةو ااكم االستئناف و العليا  ةاحملكمتتكون من 

                                                 
 .2012 باو/فرباير  9املعدل يف  1
 .2011لسنة  4واملعدل ابلقانون رقم  2006لسنة  6من القانون رقم  11املادة  2
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، حيي يكون لدى كل اكمة استئناف اام عام. فهي متارس  ت سلطة النائب العاموفيما خيص و ائف النيابة العامة 
كما أنشأت ليبيا نيابة استئناف يف دائرة اختصاص كل اكمة استئناف ونيابة ابتدائية يف دائرة اختصاص كل اكمة 

ناايت اجل ومالحقةالتحقيق، واالهتام  مبهامالنيابة العامة  طلعضوتابتدائية، ونيابة جزئية يف دائرة اختصاص كل امة جزئية. 
 للقضاء.، وهي جزء ال يتجزأ من اجمللس األعلى كاملة ابستقاللية العامة والنيابة القضاة ويتمتع .واجلنح

، فقد 3وفيما خيص مركز االتفاقيات الدولية اليت تعود صالحية املصادقة عليها حاليا إىل اجمللس الوطين االنتقايل املؤقت
مبدأ أسبقية تطبيق  2013كانون األول/ديسمرب   23بتاري  ق  57/1 رقم كر ست ليبيا من خالل الطعن الدستوري

املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية، وطبقا لذلك فإن املعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل ليبيا تعترب أةى 
أن املباد  إىل وجتدر اإل ارة يف هذا الصدد  .4من التشريعات الوطنية وأتخذ األسبقية يف التطبيق يف حال تعارضها معها

القانونية اليت تقرها احملكمة العليا تعترب إلزامية يف أحكامها جلميع احملاكم وكافة اجلهات القضائية األخرى يف ليبيا طبقا 
مسودة  ، وقد مت األخذ بنفس املبدأ أيضا يف2012لسنة  33املعدل مبوجب القانون رقم  1982لسنة  6للقانون رقم 

ن القانون وأدىن عاهدات واالتفاقيات املصادق عليها يف مرتبة أعلى مامل"واليت تنص على أن:  13الدستور اللي  يف املادة 
 ".من الدستور ... 

  

                                                 
 من اإلعالن الدستوري. 17املادة  3

التشريعية يف الدولة وتكون هلا اسبقية التطبيق  "من املقرر أن االتفاقيات الدولية اليت ترتبط هبا الدولة الليبية تكون انفذة مبا رة مبجرد إمتام إجراءات املصادقة عليها من السلطة 4
 ن أحكام االتفاقية هي األويل ابلتطبيق".التشريعات الداخلية، نيُي إذا حدث تعارض بني أحكامها وأحكام التشريعات الداخلية فإ على
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 تنفيذ مواد خمتارة -جيم

 التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالي

 يفليبيا إالَّ أنَّ من الصعب إجراء تقييم تفصيلي للممارسة املتبعة يف  ،وطينعلى الصعيد الملكافحة الفساد  إطارليبيا لدى 
 ، نظراً لغياب البياانت الكافية ذات الصلة.يف قضااي الفسادالتجرمي وإنفاذ القانون 
ف نظام املعلومات لديها نيي يتيح هلا عع بياانت وتقدمي إحصاءات أكثر تفصيال بشأن ييتكب يوصى أبن تقوم ليبيا

 جرمي وإنفاذ القانون.الت
 

 تقدمي الرشوة لشاغلي املناصب العامة - 15املادة 
 الفقرة )أ(

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب 
 عمدا:

مبا ر أو غري )أ( وعد مو ف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إايها، بشكل 
مبا ر، سواء لصاحل املو ف نفسه أو لصاحل  خص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املو ف بفعل 

 .ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرةية

 

 15)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( من املادة 

 قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 (4)الفقرة  (16) املادة
كل من أنيطت به مهمـة عـامة يف خدمة احلكومة أو الوالايت أو اهليئات العامة األخرى سواء كان مو فاً أو مستخدمًا، املو ف العمومي:  

أثناء دائما أو مؤقتًا براتب أو بدونه، ويدخل يف ذلك اررو العقود واألعضاء املساعدون يف احملاكم واحملكمون واخلرباء والرتاعة والشهود 
 .قيامهم بواجباهتم

 
 ( 226املادة )

حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى  يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء ال
ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد 
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عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العمومي العطية عن عمل من أعمال و يفته 
 مت القيام به.

 توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من 
 
 مكررة (228) ملادةا

 اإلجراءات اختاذ بعد اإلخبار حصل فإذا ما، إجراء اختاذ وقبل وقوعها قبل ابجلرمية السلطات أخرب إذا العقوبة من الوسيط أو الرا ي يعفى
 .اآلخرين اجلناة إدانة إىل يؤدي أن تعني

 
 (229) ملادةا

أو أي فائدة  كان  حق له فيه نقداً  يعاقب ابلسجن كل من عرض على مو ف عمومي دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعداً بشيء ال
 باته أو لالمتناع عنه أو أتخريه.أخرى حلمله على أداء عمل من أعمال و يفته أو لعمل خمالف لواج

 
 مكررة )ج( (229) ملادةا

 :العمومي املو ف حكم يف أيضاً  يعد (،16) املادة من (4) البند يف الوارد العمومي املو ف بتعريف اإلخالل عدم مع
 .أخرى طريقة أبية خمتارين أو منتخبني كانوا  سواء احمللية أو النيابية اهليئات وأعضاء رؤساء (أ

 .الشعبية اللجان وأعضاء رؤساء (ب
 إحدى أو الدولة كانت  إذا واملنشآت واجلمعيات واملؤسسات الشركات ومستخدمو ومو فو ومديرو إدارة جمالس وأعضاء رؤساء (ت

 .ماهلا رأس يف تساهم العامة املؤسسات أو اهليئات
 

  اجلرائم االقتصاديةبشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
 ( 2ملادة )ا

ت يقصد ابملو ف العام يف تطبيق أحكام هذا القانون كل من أنيطت به مهمة عامة يف اللجان أو املؤمترات أو األماانت أو البلدايت أو وحدا
النقاابت أو الروابط أو اجلمعيات أو اهليئات اخلاصة ذات النفع العام أو اإلدارة احمللية أو اهليئات أو املؤسسات العامة أو اال ادات أو 

الشركات أو املنشآت اليت تساهم يف رأس ماهلا هذه اجلهات وكذلك املنشآت اليت طبقت بشأهنا مقولة  ركاء ال أجراء، سواء كان عضواً أو 
قابل، ويدخل يف ذلك اررو العقود واحملكمون واخلرباء واملرتعون والشهود أثناء مو فاً أو منتجاً أو عاماًل، دائماً أو مؤقتاً، مبقابل أو بدون م

 قيامهم بواجباهتم.
 

 (21املادة )
يعاقب ابلسجن كل مو ف عام طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء ال حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى حلمله 

أعمال و يفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد عدم القيام على االمتناع عن عمل من 
 ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العام العطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.

 وعلى من توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي. وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي
 

 (22)املادة 
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يعاقب ابلسجن كل من عرض على مو ف عام دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعدا بشيء ال حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى 
 حلمله على أداء عمل من أعمال و يفته أو لعمل خمالف لواجباته أو لالمتناع عنه أو أتخريه.

 
 (24) ملادةا

 اختاذ إجراء فيها. قبل ابجلرمية السلطات أخرب إذا العقوبة من الوسيط أو الرا ي يعفى
 

 بشأن عالقات العمل 2010لسنة  12القانون رقم 
 خالف ذلك:يف تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ابلعبارات واأللفاظ الواردة يف هذا القانون املعاين املقابلة هلا ما مل يدل السياق على 

 :5املادة 
  من يشغل إحدى الو ائف مبالك الوحدة اإلدارية. كلأبنه  املو ف 

 
15)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة )أ( من املادة   

رف  ر وة املو ف يف حالة  اجلرائم االقتصاديةبشأن قانون ال( من 22واملادة )قانون العقوابت ( من 229ة )جرَّمت املاد
بشأن  قانونال( من 21واملادة )قانون العقوابت ( من 226)الر وة. أما يف حالة قبوهلا، فيعاقب الرا ي بناًء على املادة 

 مما يغطي الر وة غري املبا رة. ،يضا الرا ي والوسيطأتتناول  على أن العقوبة انواليت تنص اجلرائم االقتصادية

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
أك دت السلطات الليبية خالل االجتماع املشرتك أن تعريف املو ف العام يشمل كل من يعمل يف السلطات التشريعية كما 

 والتنفيذية والقضائية.
 

 رشوة املوظفني العموميني الوطنيني - 15املادة 
 الفقرة )ب(

األفعال التالية، عندما تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي 
 ترتكب عمدا:

)ب( التماس مو ف عمومي أو قبولـه، بشكل مبا ر أو غري مبا ر، مزيـة غري مستحقة، سواء لصاحل 
املو ف نفسه أو لصاحل  خص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املو ف بفعل ما أو ميتنع عن القيام 

 بفعل ما لدى أداء واجباته الرةية.

 15مات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )ب( من املادة )أ( ملخص املعلو 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت
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 الرشوة( 226املادة )
نقداً كان أو أي فائدة أخرى حق له فيه  يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء ال

ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد 
ل من أعمال و يفته عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العمومي العطية عن عم

 مت القيام به.
 توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من 

 
 ( مكررة 227) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة ابلعقوبة يعاقب للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة

 
 للرشوة مشدد حكم (228ملادة )ا

 تقل ال مدة السجن العقوبة كانت  ابلسجن أو املؤبد ابلسجن حكم صدور 227و 226 املادتني يف عليه املنصوص الفعل على ترتب إذا
 .جنيه مائيت عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن

 .ابإلعدام حكم الفعل عن جنم إذا املؤبد السجن العقوبة وتكون
 

 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
 (21املادة )

يعاقب ابلسجن كل مو ف عام طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء ال حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى حلمله 
من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد عدم القيام  على االمتناع عن عمل من أعمال و يفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه

 ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العام العطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.
 شي.وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من توسط عمداً بني الرا ي واملرت

 
 (23) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة ابلعقوبة يعاقب للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة

 

 15)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة )ب( من املادة  

أو  هلو أو قبمو ف طلب اجلرائم االقتصادية بشأن قانون ( من ال21واملادة )قانون العقوابت ( من 226ة )جرَّمت املاد
 قبول( 226ة )املاد. كما جر مت ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتاه ر وًة أخذ

 .الرا ي والوسيط يضاً أتجرمي تناول الوي املو ف لعطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 



 

22 

 

 التجارب الناجحة واملمارسات اجلي ِّدة)ج(  

 لعطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.العام قبول املو ف جترمي صراحًة 

 

 رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية - 16املادة 
 1 الفقرة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام، عمدا، بوعد مو ف 
عمومي أجن  أو مو ف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إايها، 

يقوم بشكل مبا ر أو غري مبا ر، سواء لصاحل املو ف نفسه أو لصاحل  خص أو كيان آخر، لكي 
ذلك املو ف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرةية، من أجل احلصول على 
منفعة جتارية أو أي مزية غري مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية 

 الدولية.
 

 16دة من املا 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
جانب وال مو في املنظمات تجرمي ر و او ارتشاء املو فني األمل يسبق للمشرع اللي  ان اخذ بأ ارت ليبيا اىل أنه 

وال يتضمن قانون العقوابت اللي  النافذ وال عموم املنظومة القانونية الليبية نصوصا جترم مثل تلك  العمومية،الدولية 
اال ان رأاي ضعيفا يذهب اىل ان ليبيا جترم هذه االفعال ابعتبار ان املو ف العمومي االجن  ومو ف املؤسسات  االفعال.

يعاقب بنفس عقوبة املو ف الوطين فيما  –حسب هذا الرأي  -اي انه  عامة،الدولية العمومية يعد مكلفا خبدمة 
 .هذا الرأي د اي تطبيق قانوين يف احكام احملاكم الليبية يؤيدال يوج أنهاال  احكامها.يتعلق ابلر وة وتنطبق عليه نفس 

 16من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 جير م ر وة املو فني العموميني األجانب ومو في املؤسسات الدولية العمومية. لي ال يوجد نص نظامي يف التشريع ال
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

مؤسسة دولية يف ر وة مو ف عمومي أجن  أو مو ف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن جتر م 
 عمومية.

 
 رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية - 16املادة 

 2 الفقرة
تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام مو ف عمومي 
أجن  أو مو ف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مبا ر أو غري مبا ـر، ابلتماس أو قبول 
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وم ذلك مزيــة غري مستحقــة، سواء لصاحل املو ــف نفســه أو لصاحل  خص أو كيان آخر، لكي يق
 املو ف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرةية.

 
 16من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 حالت ليبيا اىل جواهبا السابق.أ

 16من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  
ابلتماس ر وة  مؤسسة دولية عموميةيف قيام مو ف عمومي أجن  أو مو ف جير م  لي ال يوجد نص نظامي يف التشريع ال

 أو قبوهلا.
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

مؤسسة يف قيام مو ف عمومي أجن  أو مو ف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تنظر يف جترمي 
 قبوهلا.ابلتماس ر وة أو  دولية عمومية

 

 اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها - 17املادة 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام مو ف عمومــي عمـداً، 
لصاحله هو أو لصاحل  خص أو كيان آخر، ابختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية 

خصوصية أو أي أ ياء أخرى ذات قيمة عهد هبا إليه نكم موقعه، أو تسريبها بشكل عمومية أو 
 آخر.

 
 17)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 ( 230املادة )
يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي يكون يف حيازته نكم و يفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال اإلدارة العامة أو األفراد 

 .أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغريه واختلسها
 

 العامة اإلدارة ضد التدليس (232املادة )
 من عدداً  فاستخدم بعمل إليه عهد عمومي مو ف كل  به دلس الذي املبلغ ضعف تساوي وبغرامة سنني ومخس سنة بني ما ابلسجن يعاقب

 هلم يستحق ما لسداد خصص ما على ذلك من لنفسه فحصل عيعاً  استخدمهم أنه وأ هر استخدامه الواجب العدد من أقل األ خاص
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 مرتباهتم دفع من ليتمكن خاصة، أمور يف استخدمهم أ خاص أةاء االخرى العمومية اهليئة أو احلكومة دفاتر يف قيد أو أجور أو مرتبات من
 .اهليئة أو الدولة مال من خصص مما أجورهم أو
 
 تبديده أو إتالفه احملجوز أو أو املضبوط إخفاء (241ملادة )ا

 يكن مل أم عمومياً  مو فاً  سواء أكان  خص، كل  جنيهاً  ومخسني جنيهات عشرة بني ما وابلغرامة أ هر ستة عن ال تقل مدة ابحلبس يعاقب
 أفعاله من األوحد قصده وكان حراسته إليه عهدت أو إدارايً  قضائياً  مضبوطاً  أو اجوزاً   يئاً  أتلف أو بدد أو أعدم أو أخفى أو اختلس
 .الشيء ذلك صاحب مساعدة املذكورة
 إذا حراسته إليه املعهودة صاحب الشيء جنيهاً  وعشرين مخسة إىل جنيهات مخسة من وابلغرامة سنتني إىل أ هر ثالثة من ابحلبس ويعاقب
 .املذكورة األفعال من فعالً  ارتكب
 تكون أن دون الشيء الفعل صاحب اقرتف إذا جنيها وعشرين مخسة جتاوز ال اليت الغرامة أو السنة جتاوز ال مدة احلبس العقوبة وتكون
 .إليه معهودة حراسته

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (3املادة )
هات املذكورة يف املادة السابقة أو و اخلاضعة إلدارة وإ راف إحدى اجليقصد ابألموال العامة يف تطبيق أحكام هذا القانون األموال اململوكة أ
 أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أمواهلا من األموال العامة.

 
 (14املادة )

مو ف عام استخدم ما عهد به إليه نكم و يفته من مال عام يف غري األغراض اليت خصص هلا مبقتضى خطة التحول يعاقب ابلسجن كل 
 .االقتصادية واالجتماعية، وبطريقة يرتتب عليها إحلاق ضرر أبهداف هذه اخلطة

 
 (15املادة )

 أو صيانة هذا املال. ، إذا قص ر يف حف مال عاماملكلف نف  أو صيانة عام الو ف امليعاقب ابلسجن 
 وجيوز للمحكمة احلكم  لزام احملكوم عليه بدفع قيمة األضرار اليت تلحق ابملال العام الذي قصر يف حفظه وصيانته.

 
 (27املادة )

 ادعىيعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مو ف عام اختلس أموااًل عامة أو أموااًل لأل خاص مسلمة إليه نكم و يفته أو 
 .ملكيتها أو ملكها لغريه وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت  روطه

 

 17)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

نقود من  فعل اختالس أو تبديد مو ف عمومي ملا أوكل اليه نكم و يفتهقانون العقوابت ( من 230ة )جرَّمت املاد
غطى هذا النقص  اجلرائم االقتصاديةبشأن  قانونالغري أن  دون سائر املمتلكات السيما األموال غري املنقولة. وأموال منقولة

 .ولكن بشكل مطلق منه، (27)و (15)و (14)جر م أيضاً هذه األفعال، السيما يف املواد حيي 
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 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
 

 املتاجرة ابلنفوذ -18املادة 
 الفرعية )أ(الفقرة 

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، 
 عندما ترتكب عمداً: 

)أ( وعد مو ف عمومي أو أي  خص آخر أبي مزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إايها، 
العمومي أو الشخص على استغالل نفوذه بشكل مبا ر أو غري مبا ر، لتحري  ذلك املو ف 

الفعلي أو املفرتض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية  بعة للدولة الطرف على مزية غري 
 مستحقة لصاحل احملر ض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي  خص آخر.

 
 18ة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املاد

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 ( 226املادة )
حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى  يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء ال

من أعمال و يفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد  ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل
عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العمومي العطية عن عمل من أعمال و يفته 

 مت القيام به.
 توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.الرا ي وعلى من  وتطبق العقوبة ذاهتا على

 
 (227ملادة )ا

يعد قانوانً يف حكم املرتشي ويعاقب ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادة السابقة كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ 
نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو ااولة احلصول من أية حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى، الستعمال  عطية أو وعدًا بشيء ال

فة سلطة عامة أو أية جهة خاضعة إل رافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو و ي
 أو خدمة أو رتبة أو أوةة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.

 
 ( مكررة 227) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة ابلعقوبة يعاقب للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة

 
 (228ملادة )ا
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 تقل ال مدة السجن العقوبة كانت  ابلسجن أو املؤبد ابلسجن حكم صدور 227و 226 املادتني يف عليه املنصوص الفعل على ترتب إذا
 .جنيه مائيت عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن

 .ابإلعدام حكم الفعل عن جنم إذا املؤبد السجن العقوبة وتكون
 

 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
 (31املادة )

أن له أتثرياً يف مو ف عام وأخذ لنفسه أو لغريه أو محل الغري على أن يدفع  ادعىيعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من 
 .له أو لغريه مااًل أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى املو ف العام

 
 بشأن جترمي الوساطة واحملسوبية  1985لسنة  6القانون رقم 

 (1) املادة
أحكام هذا القانون كل ما من  أنه التأثري على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها األ خاص االعتبارية يقصد ابلوساطة واحملسوبية يف تطبيق 

 .العامة واخلاصة ذات النفع العام، بقصد منعها أو تعطيلها، أو اإلخالل نق األولوية يف احلصول عليها
 
 (2) ملادةا

مخسمائة دينار أو  حدى هاتني العقوبتني كل من قام ابلوساطة أو احملسوبية  يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أ هر وبغرامة ال جتاوز
أو تصرف بناء عليها. ويرتتب على احلكم  دانة من متت الوساطة واحملسوبية ملصلحته وضعه يف آخر قائمة املستحقني، كما جيوز احلكم 

بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع اجلرمية يتعلق بتخصيص األراضي  ابسرتجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببهـا. وال جيوز األمر
 .أو املساكن أو خدمات الكهرابء أو الربيد

 
 واالحنراف أبعمال التصعيد الشعيببشأن حماربة إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة  1985( لسنة 22القانون رقم )

 (2) ملادةا
التأثري على أعمال التصعيد الشع  ألماانت املؤمترات واللجان الشعبية واال ادات والنقاابت والروابط يعاقب ابحلبس كل من يقوم مبا من  أنه 

وم املهنية وما يف حكم ذلك من التنظيمات الشعبية األخرى  قيقًا ملنفعة غري مشروعة له أو للغري ويرتتب على احلكم ابإلدانة حرمان حملك
 .مل يرد إليه اعتباره يد الشع  ماعليه من املشاركة يف أعمال التصع

 

 18)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املادة  

الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم أو قبول ر وة طلب ب يام مو ف عموميالعقوابت ق( من قانون 227جرَّمت املادة )
وجيرَّم الرا ي  .كانت  مزية من أي نوععلى للحصول أو ااولة احلصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة إل رافها 

 .قانون العقوابتمن ( 227معطوفة على املادة )( 226ة )املادبناًء على أحكام حالة قبول الر وة يف والوسيط 
مل تغط ر وة املو فني العموميني كما   ر وة أ خاصاً من غري املو فني العموميني للمتاجرة بنفوذهمليبية التشريعات ال ومل تغط

 .يف حالة رف  الر وة للمتاجرة بنفوذهم
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
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املو فني العموميني ر وة أ خاصًا من غري يف جترمي أن تنظر ليبيا لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على 
 ر وة املو فني العموميني للمتاجرة بنفوذهم يف حالة رف  الر وة.يف جترمي كما عليها النظر   للمتاجرة بنفوذهم.

 
 املتاجرة ابلنفوذ  - 18املادة 

 الفقرة الفرعية )ب(
التالية،  تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال

 عندما ترتكب عمداً:
)ب( قيام مو ف عمومي أو أي  خص آخر، بشكل مبا ر أو غري مبا ر، ابلتماس أو قبول أي 
مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل  خص آخر، لكي يستغل ذلك املو ف العمومي أو الشخص 

للدولة الطرف على مزية نفوذه الفعلي أو املفرتض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية  بعة 
 غري مستحقة. 

 
 18)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )ب( من املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 (227ملادة )ا
ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادة السابقة كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ يعد قانوانً يف حكم املرتشي ويعاقب 

حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى، الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو ااولة احلصول من أية  عطية أو وعدًا بشيء ال
و التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو و يفة سلطة عامة أو أية جهة خاضعة إل رافها على أعمال أ

 أو خدمة أو رتبة أو أوةة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.
 

 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
 (31املادة )

أن له أتثرياً يف مو ف عام وأخذ لنفسه أو لغريه أو محل الغري على أن يدفع  ادعىيعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من 
 .له أو لغريه مااًل أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى املو ف العام

 
 بشأن جترمي الوساطة واحملسوبية  1985لسنة  6القانون رقم 

 (1) املادة
أحكام هذا القانون كل ما من  أنه التأثري على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها األ خاص االعتبارية يقصد ابلوساطة واحملسوبية يف تطبيق 

 .العامة واخلاصة ذات النفع العام، بقصد منعها أو تعطيلها، أو اإلخالل نق األولوية يف احلصول عليها
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 (2) ملادةا
مخسمائة دينار أو  حدى هاتني العقوبتني كل من قام ابلوساطة أو احملسوبية  يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أ هر وبغرامة ال جتاوز

أو تصرف بناء عليها. ويرتتب على احلكم  دانة من متت الوساطة واحملسوبية ملصلحته وضعه يف آخر قائمة املستحقني، كما جيوز احلكم 
بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع اجلرمية يتعلق بتخصيص األراضي  ابسرتجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببهـا. وال جيوز األمر

 .أو املساكن أو خدمات الكهرابء أو الربيد
 

 18)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )ب( من املادة  

الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم أو قبول ر وة طلب ب يام مو ف عموميالعقوابت ق( من قانون 227جرَّمت املادة )
كما جر مت   .كانت  مزية من أي نوععلى للحصول أو ااولة احلصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة إل رافها 

 ارتشاء أي  خص للمتاجرة بنفوذه. اجلرائم االقتصاديةبشأن  قانون( من ال31)املادة 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 إساءة استغالل الوظائف - 19املادة 

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتر م تعمد مو ف 
عمومي إساءة استغالل و ائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى االضطالع بو ائفه، 

أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا بغرض احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل  خص 
 للقوانني. 

 
 19)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 (231ملادة )ا
  عطائه الوعد أو إعطائه على  مله أو غريه ويرغم مهامه أو و يفته استعمال يسئ مو ف كل  سنوات عشر عن تقل ال مدة ابلسجن يعاقب

 .فيها له حق ال أخرى منفعة أو نقوداً  غريه أو هو
 .فقط الغري غلط مستغالً  املستحق غري الشيء العمومي املو ف استلم إذا سنتني عن تقل ال ملدة احلبس العقوبة وتكون

 
 .اخلاصة للمصلحة الوظيفة استغالل (233ادة )امل

 منفعة على خمتلفة، أبفعال غريه أو طريق عن أو مبا رة سواء لنفسه،  صل عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .و يفته فيها ميارس اليت اإلدارة أعمال من عمل أي من
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 القضاء أو العامة اإلدارة مبصاحل أضراراا  التصرف سوء (234ادة )امل
 اللوائح أو القوانني تنفيذ أو احلكومة من الصادرة األوامر تنفيذ يقافإل و يفته سلطة استغل عمومي مو ف كل  والعزل ابحلبس يعاقب
 .خمتصة جهة أي من أو احملكمة من صادر امر أو حكم تنفيذ وقف أو قانوانً  املقررة الرسوم أو األموال  صيل أتخري أو هبا املعمول
 كان  إذا اضر يد على إنذاره من أايم عشرة مضي بعد ذكر مما أمر أو حكم تنفيذ عن عمداً  امتنع عمومي مو ف كل  ذاهتا ابلعقوبة ويعاقب
 .اختصاصه يف داخالً  احلكم أو األمر تنفيذ

 
 قانون ال حيث السلطة استعمال سوء( 235) ادةامل

 ينطبق مل إذا وذلك به اإلضرار أو الغري لنفع و يفته سلطات استعمال يسئ عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .القانون يف آخر جنائي نص فعله على

 
 الوظيفة أسرار ( إفشاء236) املادة
 بقاؤها يلزم رةية معلومات يفشي أبن استعماهلا يسئ أو و يفته بواجبات خيل عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .هبا اإلفشاء إىل الوصول كانت  طريقة أبي يسهل أو سرية،

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (6) ملادةا
يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مو ف عام تدخل حلساب نفسه أو غريه يف املقاوالت أو التوريدات أو املزايدات أو 

 .املتعلقة  حدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانوناملناقصات أو غريها من العمليات 
 
 (14)ملادة ا

يعاقب ابلسجن كل مو ف عام استخدم ما عهد به إليه نكم و يفته من مال عام يف غري األغراض اليت خصص هلا مبقتضى خطة التحول 
 .داف هذه اخلطةاالقتصادية واالجتماعية، وبطريقة يرتتب عليها إحلاق ضرر أبه

 
 (19)املادة 
مو ف عام يف منشأة تعاونية أو جتارية احتجز بغري حق سلعاً مما عهد إليه ببيعه للجمهور أو رف  بيعها أو أخفاها أو سلمها لشخص  كل

أو أل خاص معينني بكميات جتاوز احتياجاهتم العادية يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة تعادل قيمة السلع اليت احتجزها أو 
 .أخفاها أو سلمها رف  بيعها أو

 
 (30)املادة 
ابلسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل مو ف عام يسئ استعمال و يفته أو مهامه ويرغم غريه أو  مله على إعطائه أو الوعد  يعاقب

ري  عطائه هو أو غريه نقوداً أو منفعة أخرى الحق له فيها. وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنتني إذا استلم املو ف العام الشيء غ
 غلط الغري فقط.املستحق مستغالً 

 
 (33)املادة 
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يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني كل مو ف عام  صل لنفسه سواء مبا رة أو عن طريق غريه أو أبفعال خمتلفة على منفعة غري مشروعة 
 من أي عمل من أعمال اإلدارة اليت ميارس فيها و يفته.

 
 (34)املادة 

مو ف عام يسيء استعمال سلطات و يفته لنفع الغري أو اإلضرار به وذلك إذا مل ينطبق على يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أ هر كل 
 فعله نص جنائي آخر يف القانون.

 
  واالحنراف أبعمال التصعيد الشعيب بشأن إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة 1985لسنة  22القانون رقم 

 (1) املادة
 .أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغريه ... يعاقب ابحلبس كل من يسئ استعمال و يفته

 

 19)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

وذلك يف قانون العقوابت )املواد  لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو منصبـــه ابستغـــالل قيام مو ف عموميليبيا جرَّمت 
 القانون( من 1(، ويف املادة )34و 33و 30(، ويف القانون بشأن اجلرائم االقتصادية )املواد 236إىل  233ومن  231
 .واالحنراف أبعمال التصعيد الشع  ساءة استعمال الو يفة أو املهنةبشأن إ

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
 

 اإلثراء غري املشروع - 20املادة 
تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملباد  األساسية لنظامها القانوين، يف اعتماد ما قد يلزم من 
تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعم د مو ف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زايدة موجوداته زايدة 

 دخله املشروع. كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إىل
 

 20)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 
 بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )

 (1) ادةامل
 خيضع ألحكام هذا القانون أمناء وأعضاء اللجان الشعبية وأمناء وأعضاء أماانت املؤمترات والقضاة وأعضاء النيابة ومكتب اإلدعاء الشع 
ون وغريهم من أعضاء اهليئات القضائية يف احملكمة العليا واكمة الشعب واحملاكم األخرى وكذلك احملامون واررو العقود واألطباء واحملكم

اخلرباء واملرتعون والضباو وأفراد الشعب املسلح والشرطة وحرس اجلمارك واحلرس البلدي وجهاز التفتيمل الزراعي وغريهم ممن هلم صفة و 
املنشآت الضبط القضائي والعاملون ابهليئات العامة واخلاصة ذات النفع العام واملؤسسات والشركات اململوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات و 



 

31 

 

اليت طبقت بشأهنا مقولة  ركاء ال أجراء وكذلك أي مو ف عام أو مكلف خبدمة عامة داخل اجلماهريية أو خارجها بصفة دائمة أو مؤقتة 
 .مبقابل أو بدون مقابل

أو مارس نشاطاً كما خيضع ألحكام هذا القانون من ادعى أو  اول التأثري على اجلهات املذكورة سابقاً أو تدخل يف أعماهلا أو توسط لديها 
احملظور ضاراً ابقتصاد اجملتمع كالتهرب من دفع الضرائب والرسوم واملضاربة ابلعملة واالجتار ابلسلع األساسية وغريها من األنشطة االقتصادية 

 .مزاولتها قانوانً 
ء كان مبفرده أو ضمن تشاركية وكذلك كما خيضع ألحكـام هذا القـانون كل من  مل ترخيصـاً ملزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سوا

 .من يزاول أي نشاو اقتصادي بدون ترخيص
 

 (6)املادة 
يعد سرقة وكسباً غري مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغريه بسبب استغالله ملكانته أو 

أو التأثري سواء كـان ذلك بطريق مبا ر أو غري مبا ر أو كان الكسب انجتاً عن املضاربة إساءة سلطات و يفته أو بسبب احملـاابة أو التهديد 
 ابلعملة أو املتاجرة ابلسلع األساسية أو ممارسة نشاو اظور قانوانً.

زايدة ال تتناسب مع كما يعد سرقة وكسبًا غري مشروع كل زايدة تطرأ على الذمة املالية بعد تويل الو يفة أو قيام الصفة مم كانت هذه ال
 موارده أو موارد زوجه أو أوالده القصر وعجز عن إثبات مصدر مشروع هلا.

وتعترب سرقة وكسبًا غري مشروع كل مال أو منفعة مادية حصل عليها أي  خص عن طريق ا رتاكه أو تواطئه مع أي ممن تسري يف  أهنم 
 .أحكام هذا القانون

 
 (4) املادة
هذا القانون أن يقدم خالل ستني يوماً من  ري  تعيينه أو توليه و يفة وخدمة عامة إقراراً عن ذمته املالية وذمة  كل من خيضع ألحكامعلى  

ليهم زوجه وأوالده القصر على النموذ  املعد لذلك يبني فيه ما يكون له أو هلم يف هذا التاري  من أموال اثبتة ومنقولة وكذلك ما عليه أو ع
 من التزامات مالية.

 .نفادهويسري حكم الفقرة السابقة على املوجودين يف اخلدمة وقت العمل هبذا القانون على أن يبدأ امليعاد ابلنسبة هلم من  ري  
نشأة وجيب على بقية الفئات األخرى اخلاضعة ألحكام هذا القانون أن تقدم خالل املدة احملددة ابلفقرة األوىل ذات اإلقرار للجان التطهري امل

 .ب أحكام هذا القانون. وجيوز متديد املدة هلذه الفئات على النحو الذي  دده الالئحة التنفيذيةمبوج
 

 (5املادة )
ترك املهنة أو احلرفة أو الصناعة أو  على كل من خيضع ألحكام هذا القانون أن يقدم خالل ثالثني يوماً من  ري  انتهاء و يفته أو خدمته أو

 املالية وذمة زوجه وأوالده القصر على النموذ  املعد لذلك يبني فيه ما يكون له أو هلم من االلتزامات مالية.إقراراً عن ذمته  العمل
 كما جيب أن يقدم إقراراً على النموذ  املشار إليه يف الفقرة السابقة كلما طلب منه ذلك بناًء على  كوى جدية.

 املالية. دة عالوة على البياانت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل مصدر الزايدة يف الذمةوجيب أن تتضمن اإلقرارات املنصوص عليها يف هذه املا
 وتعترب اإلقرارات املقدمة من ذوي الشأن وما جيرى عليها من فحص و قيق من األسرار املؤمتن عليها وجيب على كل من له  أن يف تنفيذ

 .أحكام هذا القانون عدم إفشائها
 

 بشأن من أين لك هذا 1986لسنة ( 3القانون رقم )
 (1)املادة 



 

32 

 

ال جيوز ألي  خص أن يكتسب مااًل أو منفعة أو مزية مادية أو معنوية بطريقة غري مشروعة، ويعترب الكسب غري مشروع إذا كان مصدره 
و كان جمهول املصدر أو السبب أو ال يتناسب احملاابة أو التهديد أو خمالفة القانون أو إساءة استعمال الو يفة أو املهنة أو املكانة أو التأثري أ

 .مع املوارد املشروعة للشخص
 

 (7)املادة 
وعلى  العامة.جيب على كل من علم بوجود كسب غري مشروع لدى  خص أو بوقوع أية خمالفة أخرى ألحكام هذا القانون أن يبلغ النيابة 

يتوقف رفع الدعوى اجلنائية عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون  اخلصوص. والالنيابة العامة فور علمها اختاذ اإلجراءات الالزمة يف 
 .على إذن أو طلب أو  كوى

 
 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد إبنشاء 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (6املادة )

  .أن يبني املصدر املشروع ألموالهللهيئة بقرار من جملسها أن تطلب من أي  خص يشتبه يف حصوله على أموال غري مشروعة 

 

 20)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

 ."من أين لك هذا"( من قانون 1)التطهري واملادة قانون ( من 6املادة )وذلك يف اإلثراء غري املشروع ليبيا جرَّمت 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 

 الرشوة يف القطاع اخلاص - 21املادة 
 الفقرة الفرعية )أ(

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، 
 عندما ترتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية:

)أ( وعد أي  خص يدير كياان  بعاً للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه أبي صفة، مبزية غري مستحقة أو 
عرضها عليه أو منحه إايها، بشكل مبا ر أو غري مبا ر، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل 
 خص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخالالً 

 باته. بواج
 

 21)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املادة 

 اىل النصوص التالية: ليبيا أحالت

 قانون العقوابت
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  مكررة )أ( (229املادة )
على سنة وبغرامة ال تقل  دال تزيكل  خص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصاهلا لغريه مع علمه بسبب ذلك يعاقب ابحلبس مدة 

 عن عشرين جنيها وال تزيد على مائة جنيه إذا مل يكن قد توسط يف الر وة. 

 

 21)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املادة 

 .الوعد ابلر وة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحهاليبيا رَّم  جتمل
الوعد ابلر وة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو  يف جترميلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تنظر 

 .منحها
 

 الرشوة يف القطاع اخلاص - 21املادة 
 الفقرة الفرعية )ب(

التالية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال 
 عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية:

)ب( التماس أي  خص يدير كياانً  بعاً للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه أبي صفة، أو قبولـه، بشكل 
مبا ر أو غري مبا ر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل  خص آخر، لكي 

 يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالالً بواجباته. 
 

 21عراض تنفيذ الفقرة الفرعية )ب( من املادة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابست

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

  مكررة )ب( (229املادة )
 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغري علم خمدومه أو رضائه ألداء عمل من األعمال املكلف هبا أو االمتناع

 عنه يعاقب ابحلبس. 

 21)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )ب( من املادة 

 العقوابت.قانون ( مكررة )ب( من 229املادة )وذلك يف قبوهلا الر وة يف القطاع اخلاص أو  طلبليبيا جرَّمت 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
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 اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص - 22املادة 
تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعمد  خص يدير 
كياان  بعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه أبي صفة، أثناء مزاولة نشاو اقتصادي أو مايل أو جتاري، 

عهد هبا إليه اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أ ياء أخرى ذات قيمة 
 نكم موقعه. 

 22)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 
 ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:جزئياً اىل أهنا ملتزمة أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

  خيانة األمانة (465املادة )
 لغريه أو لنفسه مشروع غري نفع على للحصول عليه فاستحوذ للغري مملوك آخر منقول أي أو نقداً  وجه أي على حيازته يف كان  من كل

 .املتضرر الطرف  كوى على بناء إال الدعوى تقام وال جنيه، مائة على تزيد ال اليت وابلغرامة سنوات ثالث على تزيد ال مدة ابحلبس يعاقب
 عالقات أو العائلية العالقات أو السلطة الستعمال إساءة الفعل ارتكب أو اضطرارية وديعة على حيازهتا تستند أ ياء على الفعل وقع وإذا

 .املتضرر الطرف  كوى على الدعوى إقامة تتوقف وال النصف، جياوز ال مبا العقوبة فتزاد الضيافة أو املساكنة أو العمل أو الو يفة

 22)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

دون سائر املمتلكات السيما يف القطاع اخلاص وأموال منقولة نقود فعل اختالس قانون العقوابت ( من 465ة )جرَّمت املاد
 األموال غري املنقولة.

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
ع املستعرِّضون ليبيا أن تعيد النظر يف تشريعاهتا املتعلقة اب لكي تشمل يف التجرمي ختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص ُيَشج ِّ

 كافة أنواع املمتلكات مبا فيها األموال غري املنقولة.اختالس  
 

 غسل العائدات اإلجرامية - 23املادة 
 (1)أ( ) 1الفقرة الفرعية 

تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري 
 أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 

( إبدال املمتلكات أو إحالتها، مـع العلم أبهنا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه مصدر 1)أ( )
املشروع أو مساعدة أي  خص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت  تلك املمتلكات غري

 من العواقب القانونية لفعلته.
 

 23( من املادة 1)أ( ) 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 
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األموال ومتويل اإلرهاب الصادر  قانون مكافحة غسلابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل اىل أهنا ملتزمة أ ارت ليبيا 

 :2017( لسنة 1013بقرار اجمللس الرائسي حلكومة الوفاق الوطين رقم )

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 جرمية غسل األموال (38املادة )
 التالية:أواًل: يُعدُّ مرتكباً جرمية غسل األموال ُكل  من أتى سلوكاً من أمناو السلوك 

)أ(  ويل األموال أو نقلها مع العلم أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية بقصد إخفاء مصدرها غري املشروع أو متويهه أو بقصد 
 مساعدة أي   خص متور و يف ارتكاب جرمية على اإلفالت من النتائج القانونية هلذه اجلرمية.

احلقوق املتعلقة هبا مع العلم ملكيتها أو اء مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو حركتها، أو )ب( إخفاء حقيقة األموال أو متويهها أو إخف
 أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية.

 ) ( حيازة األموال أو امتالكها أو استخدامها مع العلم أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية يف وقت استالمها؛
 االتفاق أو التحري  أو املساعدة اال رتاك أو وص عليه يف الفقرة السابقة، املسامهة يف غسل األموال، سواء بطريق، املنصالتجرمييشمل  اثنياً:

 أو التسهيل أو تقدمي املشورة، أو غريها من طرق املسامهة األخرى. أو املؤامرة لالرتكاب
 صلية.األرمية يف اجلدانة إلاب ال ُيشرتو إلثبات أن  األموال هي من متحصالت اجلرمية صدور حكم :اثلثاً 
ة غسل اً: تـُْعَترَبُ جرمية غسل األموال جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية، وال  ول معاقبة مرتكب اجلرمية األصلية دون ُمعاقبته على جرميرابع

 .األموال، أو أي من اجلرائم املرتبطة هبا
 

 يف العقوابت األحكام العامة (40املادة )
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أ د، ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب على اجلرائم مبوجب هذا القانون ابلعقوابت املنصوص عليها يف املواد 

املضبوطة،  والوسائلالتالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك يف أي من هذه اجلرائم بعقوبة الفاعل و كم يف عيع األحوال مبصادرة األموال 
 يعاقب على الشروع فيها بعقوبة اجلرمية التامة.كما 

 
 عقوبة غسل األموال (41املادة )

سبع سنوات، وغرامة ال تقل  على( من هذا القانون، ابلسجن مدة ال تزيد 39يُعاقب على جرمية غسل األموال، املنصوص عليها يف املادة )
 دينار. مليوندل(  1،000،000ألف دينار، وال تزيد على )مائة دل(  100،000عن )

 
 ( التعريفات1ة )ادامل

ْسَتْخَدَمة فيألغراض تطبيق هذا القانون، 
ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هيـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات امل

 :ما مل يرد يف النص خالف ذلك، املعاين امل
ً كان نوعها، سواء كانت مادية أو غري مادية، األموال:  أايً كانت  منقولة أو اثبتة،ملموسة أو غري ملموسة، هي األصول أو املمتلكات، أاي 

ُتَـَعل ِّقة هبا، وعيع املستندات أو الواثئق املثبتة حل طريقة احلصول عليها،
ً كان  كلها، مبأو ملكية حصة فيها هاق ملكيتوكافة احلقوق امل ا ، أاي 

ََحل ِّية واألجنبية، –على سبيل املثال ال احلصر –. وتشمل أو الرقمية يف ذلك املستندات اإللكرتونية
والعمالت االفرتاضية  النقود ابلعمالت امل

األوراق املالية واألوراق التجارية، واالعتمادات املصرفية، والصكوك السياحية، واحلواالت املالية، و  واإللكرتونية، وأرصدة احلساابت املصرفية،
  كاألسهم والسندات، وخطاابت االعتماد أو الضمان ومستندات برسم التحصيل وبوالص التأمني.
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 .أو الرتتيب القانوين الشخص الطبيعي أو االعتباري شخص:ال
ارتكبت فيها  اليت الدولة كل منيف   ماً يرتكب يف اخلار  ويكون جمرَّ  فعلأو أي  ويشكل جرميةيف ليبيا فعل يرتكب هي أيُّ  اجلرمية األصلية:

 ليبيا. يف و  اجلرمية
  جرمية. ُتستخدم، أو يُراد استخدامها، ُكل ِّياً أو ُجزئياً، وأبي ِّ  كل من األ كال، يف ارتكابأداة أي  هي  :الوسائل

جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم ، بصورة مبا رة أو غري مبا رة، من متحصلةهي أيُّ أموال انجتة أو : ُمَتَحصَّالت اجلرمية
كما تشمل أيَّ فوائد أو أرابح أو عوائد من هذه   ،أخرى أموالتبديلها، ُكل ِّيًا أو ُجزئياً، إىل  اليت مت   ويلها أواألصلية، وتشمل األموال 

ْسَتَحقَّة منها أو النا ئة عنها.
ُ
  األموال، أو القيمة امل

 

 23( من املادة 1)أ( ) 1تعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )ب( املالحظات امل 

 ابلفقرة قيد االستعراض. ليبياتلتزم 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 

 غسل العائدات اإلجرامية- 23املادة 
 (2)أ( ) 1الفقرة الفرعية 

تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري 
 أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 

أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو  ء( إخفا2)أ( )
 ا أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم أبن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية.حركتها أو ملكيته

 
 23( من املادة 2)أ( ) 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 املادةيف  صور السلوك املادي اليت أوردهتا هذه الفقرة جيرم قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباىل أن  ليبياأ ارت 
 ه واملذكور نصها سابقاً.من ()ب(1)فقرة  (38)

 23( من املادة 2)أ( ) 1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 ابلفقرة قيد االستعراض. ليبياتلتزم 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 العائدات اإلجراميةغسل  - 23املادة 
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 (1)ب( ) 1الفقرة الفرعية 
تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري 

 أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 
 )ب(ورهناً ابملفاهيم األساسية لنظامها القانوين:

 املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت استالمها، أبهنا عائدات إجرامية.( اكتساب 1)
 

 23( من املادة 1)ب( ) 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 
يف  صور السلوك املادي اليت أوردهتا هذه الفقرة جيرم قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباىل أن  ليبياأ ارت 

 ه واملذكور نصها سابقاً.من () (1)فقرة  (38) املادة

 23( من املادة 1)ب( ) 1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 ابلفقرة قيد االستعراض. ليبياتلتزم 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 العائدات اإلجراميةغسل  - 23املادة 

 (2)ب( ) 1الفقرة الفرعية 
تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري 

 أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 
 )ب(ورهناً ابملفاهيم األساسية لنظامها القانوين:

يف ارتكاب أي فعل جمر م وفقاً هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع  ة( املشارك2)
 يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه.

 
 23( من املادة 2)ب( ) 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 
يف  صور السلوك املادي اليت أوردهتا هذه الفقرة جيرم قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباىل أن  ليبياأ ارت 

 ا سابقاً.مه واملذكور نصهمن( 40واملادة ) (2)فقرة  (38) املادة

 23( من املادة 2)ب( ) 1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 (38) املادةوذلك مبوجب  غسل األموال اجلرمية ابإلضافة اىل الشروع ابرتكاب جرميةخمتلف أوجه املشاركة ليبيا جرَّمت 
 .2017لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابمن ( 40( واملادة )2)فقرة 
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 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
 

 غسل العائدات اإلجرامية: - 23املادة 
 )أ( 2الفقرة الفرعية 

 من هذه املادة:  1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 
 من هذه املادة على أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية 1)أ(تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة 

 
 23)أ( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 2017لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض حيي اعتمد ليبياأ ارت 
أيُّ  ه "من (1)مل اجلرائم األصلية جلرمية غسل األموال حسبما حددهتا املادة شتاملنهج الشامل عند جترميه غسل األموال اذ 

 ارتكبت فيها اجلرمية اليت الدولة كل منيف   ماً يرتكب يف اخلار  ويكون جمرَّ  فعلأو أي  ويشكل جرميةيف ليبيا فعل يرتكب 
 "ليبيا.يف و 

 23)أ( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 (1)اجلرائم األصلية حسبما حددهتا املادة حيي تشمل املنهج الشامل إذ أهنا اعتمدت ليبيا ابلفقرة قيد االستعراض تلتزم 
يرتكب  فعلأو أي  ويشكل جرميةيف ليبيا فعل يرتكب أيُّ " 2017لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من

 "ليبيا.يف و  ارتكبت فيها اجلرمية اليت الدولة كل منيف   ماً يف اخلار  ويكون جمرَّ 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 غسل العائدات اإلجرامية - 23املادة 

 )ب( 2الفقرة الفرعية 
 من هذه املادة 1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

)ب( تدر  كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة  املة من األفعال اجملر مة 
 وفقاً هلذه االتفاقية.

 
 23)ب( من املادة  2تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض 

 اىل جواهبا السابق. ليبيا حالتأ

 23)ب( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  
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 (1)اجلرائم األصلية حسبما حددهتا املادة تلتزم ليبيا ابلفقرة قيد االستعراض إذ أهنا اعتمدت املنهج الشامل حيي تشمل 
يرتكب  فعلأو أي  ويشكل جرميةيف ليبيا فعل يرتكب أيُّ " 2017لسنة  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب قانون من

 "ليبيا.يف و  ارتكبت فيها اجلرمية اليت الدولة كل منيف   ماً يف اخلار  ويكون جمرَّ 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 غسل العائدات اإلجرامية - 23املادة 

 ) ( 2الفرعية الفقرة 
 من هذه املادة: 1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

) (ألغراض الفقرة الفرعية )ب( أعاله، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية 
للدولة الطرف املعنية وخارجها. غري أن اجلرائم املرتكبة خار  الوالية القضائية للدولة الطرف ال متثل 

ئم أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت جرا
ارتكب فيها وكان من  أنه أن يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تُنفِّ ذ 

 أو تُطب ق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك.
 

 23)ج( من املادة  2الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص املعلومات ذات 
 اىل جواهبا السابق. ليبيا حالتأ

 23)ج( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 (1)اجلرائم األصلية حسبما حددهتا املادة تلتزم ليبيا ابلفقرة قيد االستعراض إذ أهنا اعتمدت املنهج الشامل حيي تشمل 
يرتكب  فعلأو أي  ويشكل جرميةيف ليبيا فعل يرتكب أيُّ " 2017لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من

 "ليبيا.يف و  ارتكبت فيها اجلرمية اليت الدولة كل منيف   ماً يف اخلار  ويكون جمرَّ 
 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 
 غسل العائدات اإلجرامية - 23املادة 

 )د( 2الفقرة الفرعية 
 من هذه املادة: 1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

)د(تزو د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنس  من قوانينها الـمُنْفذة هلذه املادة وبنس  من 
 أي تغيريات تُدخل على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا.
 23)د( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 .قيد االستعراضبتزويد نس  من قوانينها وفقاً ملا جاء يف املادة قامت أبهنا ليبيا أفادت 
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 23)د( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 
 .االستعراضعملية  يف إطاربتزويد نس  من قوانينها ليبيا قامت 

 
 غسل العائدات اإلجرامية - 23املادة 

 )ه( 2الفقرة الفرعية 
 من هذه املادة: 1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

من هذه املادة ال تسري على األ خاص الذين  1)ه(جيوز النص على أن اجلرائم املبي نة يف الفقرة 
 األصلي، إذا كانت املباد  األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.ارتكبوا اجلرم 

 
 23)ه( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 ( من قانون مكافحة غسل38( من املادة )4اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض حيي نصت الفقرة )أ ارت ليبيا 
تـُْعَترَبُ جرمية غسل األموال جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية، وال  ول على أنه " 2017األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 ."معاقبة مرتكب اجلرمية األصلية دون ُمعاقبته على جرمية غسل األموال، أو أي من اجلرائم املرتبطة هبا

 23)ه( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 
 قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الغسل الذايت.جر م ابلبند قيد االستعراض حيي ليبيا تلتزم 

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 
 

 اإلخفاء - 24املادة 
من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من  23دون مساس أبحكام املادة 

تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً، عقب ارتكاب أي من األفعال اجملر مة وفقاً هلذه 
االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائم،  خفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ هبا عندما يكون الشخص 

 قاً هلذه االتفاقية.املعين على علم أبن تلك املمتلكات متأتية من أي من األفعال اجملر مة وف
 
 

 24)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت
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 تبديده أو إتالفه أو احملجوز أو املضبوط إخفاء (241املادة )
 يكن مل أم عمومياً  مو فاً  سواء أكان  خص، كل  جنيهاً  ومخسني جنيهات عشرة بني ما وابلغرامة أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 املذكورة أفعاله من األوحد قصده وكان حراسته إليه عهدت إدارايً أو  قضائياً  مضبوطاً  أو اجوزاً   يئاً  أتلف أو بدد أو أعدم أو أخفى أو اختلس
 .الشيء ذلك صاحب مساعدة
 إذا حراسته إليه املعهودة صاحب الشيء جنيهاً  وعشرين مخسة إىل جنيهات مخسة من وابلغرامة سنتني إىل أ هر ثالثة من ابحلبس ويعاقب
 .املذكورة األفعال من فعالً  ارتكب
 حراسته تكون أن دون الشيء صاحبالفعل  اقرتف إذا جنيها وعشرين مخسة جتاوز ال اليت الغرامة أو السنة جتاوز ال مدة احلبس العقوبة وتكون
 .إليه معهودة

 
 أو إخفاؤها إتالفها أو الصحيحة الواثئق ( إهالك348) ملادةا

وتكون العقوبة احلبس إذا تعلق  سنوات،كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رةية يعاقب ابلسجن الذي ال تزيد مدته على مخس 
 .الفعل أبوراق عرفية وتوفر الغرض املبني يف املادة السـابقـة

 
 أ(مكررة ) 465 املادة

كل من تسلم أو أخفى أ ياء مسروقة أو اصلة أبي وجه من الوجوه من جناية أو جنحة مع علمه بذلك أو مكن الغري من احلصول على 
 ابحلبس مدة ال تزيد على سنتني.  يء من األ ياء املذكورة يعاقب

 .وإذا كان اجلاين يعلم أن األ ياء اليت تسلمها أو أخفاها متحصلة من جرمية عقوبتها أ د  كم عليه ابلعقوبة املقررة لتلك اجلرمية
 

 بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )
 (20)املادة 

من أخفى أبية طريقة ماالً متحصالً من كسب غري مشروع أو اكوماً برده وفقاً ألحكام يعاقب وفقاً ألحكام قانون حدي السرقة واحلرابة كل 
لتحقيق هذا القانون، مم كان يعلم حقيقة أمره وجيوز للمحكمة أن تعفى املتهم من العقوبة دون الرد، إذا تبني هلا أنه أعان أثناء البحي أو ا

 .متحصلة من كسب غري مشروع على كشف احلقيقة عن ذلك املال أو عن أموال أخرى
 

 بشأن من أين لك هذا 1986( لسنة 3القانون رقم )
 (5املادة )

يعاقب ابحلبس وبغرامة ال تزيد على ألف دينار أو  حدى هاتني العقوبتني كل من أخفى مااًل متحصاًل من كسب غري مشروع أو اكوما 
 .برده وفقاً ألحكام هذا القانون مم كان يعلم حقيقة أمره

 

 24)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

كجرمية   ،الناعة عن جناية أو جنحةاخفاء األ ياء التشريعات الليبية  تحيي جر مابلبند قيد االستعراض ليبيا تلتزم 
قانون من  مكررة )أ( 465املادة وذلك يف أو يف حالة عدم وجود هكذا اتفاق، وجود اتفاق سابق حالة يف سواء مستقلة، 

 ."من أين لك هذا"قانون من ( 5املادة )و  التطهري( من قانون 20املادة )العقوابت و 
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 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا 

 

 إعاقة سري العدالة - 25املادة 
 الفقرة الفرعية )أ(

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما 
 ترتكب عمداً: 

)أ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها 
أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق  للتحري  على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء ابلشهادة

 ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية.
 

 25)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املادة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 
 قانون العقوابت

 اإلكراه( 75املادة )
 يكون احلالة هذه ويف. التخلص منها يستطع مل أو دفعها عن عجز مادية بقوة ارتكابه على الغري أكرهه فعالً  ارتكب من على عقاب ال

 .اإلكراه عنه صدر من اجلرمية عن مسئوالً 
 

 شهادة الزور (266املادة )
أنكرها أو غريها أو سكت عن كل أو بع  ما يعلمه من الوقائع اليت سئل عنها يعاقب كل من أدىل بشهادة أمام القضاء فأخفى احلقيقة أو 

  ابحلبس مدة ال تزيد على سنتني.
وإذا جنم عن الفعل حكم ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كانت العقوبة احلبس وإذا صدر حكم ابلسجن مدة تزيد على مخس 

 بع نوات.سنوات فالعقوبة السجن مدة ال تزيد على س
 أما إذا ترتب على الشهادة حكم ابلسجن املؤبد فالعقوبة السجن.

  وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم ابإلعدام.
 

 اخلبري أو الشاهد ( رشوة269) املادة
ذلك قبل اختاذه تلك الصفة، حلمله كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعدًا هبا إىل  اهد أو خبري أو مرتجم ولو كان 

ها يف على  هادة زور أو اإلدالء برأي غري صحيح أو القيام برتعة كاذبة ومل تقبل العطية أو املنفعة أو الوعد يعاقب ابلعقوابت املنصوص علي
أو الوعد دون حصول الكذب أو مع خفضها مبقدار يرتاوح بني النصف والثلثني. ويطبق نفس احلكم إذا قبلت العطية  267و 266املادتني 
 الزور.
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 للغري إرغاماا  العنف استعمال( 429) ادةامل
 .به القيام أو عدم احتماله أو فعل اتيان على ابلتهديد أو ابلعنف الغري أرغم من كل  سنتني على تزيد ال مدة ابحلبس يعاقب
 .كتابة  التهديد كان  أو جرمية، يكون فعل اتيان على الغري إلرغام موجهاً  التهديد كان  إذا ابحلبس ويعاقب

 .سنوات مخس جتاوز ال مدة السجن العقوبة تكون ابلغري إضراراً  مشروع غري نفع على اجلاين حصل فإذا
 .متنكر  خص أو معتصبني أ خاص عدة به قام أو السالح ابستعمال التهديد أو العنف ارتكب إذا الثلي مبقدار العقوبة وتزاد

 
 التهديد( 430) ادةامل

 الدعوى تقام وال به، مشروع غري ضرر  نزال الغري هدد من كل  جنيهاً  مخسني على تزيد ال بغرامة او أ هر ستة جتاوز ال مدة ابحلبس يعاقب
 .املتضرر الطرف بشكوى إال
 املادة من األخرية الفقرة يف املذكورة األ كال أبحد أو ابلشرفخمد ة  أمور  فشاء أو املال أو النفس ضد جرمية ابرتكاب التهديد كان  وإذا

 .املتضرر الطرف  كوى على الدعوى إقامة تتوقف وال سنة على تزيد ال مدة احلبس العقوبة تكون السابقة
 

 25)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية )أ( من املادة 
 عطية نقدية أو أي منفعة أخرى أو وعداً هبا إىل  اهد أو خبري أو ميقدالعقوابت فعل ت( من قانون 269املادة )جرَّمت 
العطية أو املنفعة أو يف حالة عدم قبول حلمله على  هادة زور أو اإلدالء برأي غري صحيح أو القيام برتعة كاذبة مرتجم 

  الوعد ويطبق نفس احلكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.
على ارتكاب  الغري إلرغاماستعمال العنف أو التهديد اإلكراه أو القانون نفس من ( 430و)( 429)( و75واد )املجرَّمت و 

 ( املتعلقة بشهادة الزور.226جرمية، مبا فيها جرمية املادة )
الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحري  على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف ومل جتر م التشريعات الليبية 

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو  مل جتر مكما   حصول الكذب أو الزور.القبول و يف حالة اإلدالء ابلشهادة 
 .أدلة يف إجراءات تتعلق ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً االتفاقيةتقدمي للتدخل يف الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها 

 .أمثلة عن التطبيقمل تقد م ليبيا و 
الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحري   جترميلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا 

يها جترمي لكما عحصول الكذب أو الزور.  حالة القبول و يف على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء ابلشهادة 
تقدمي أدلة يف للتدخل يف استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها 

 .إجراءات تتعلق ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً االتفاقية
 

 إعاقة سري العدالة - 25املادة 
 عية )ب(الفقرة الفر 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما 
 ترتكب عمداً:
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)ب( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي مو ف قضائي أو معين 
جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية. وليس يف هذه الفقرة  نفاذ القانون مهامه الرةية فيما يتعلق ابرتكاب أفعال 

الفرعية ما ميس نق الدول األطراف يف أن تكون لديها تشريعات  مي فئات أخرى من املو فني 
 العموميني.

 
 25)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )ب( من املادة 

 قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: اىل أهنا ملتزمة ابلفقرةأ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 واهليئات القضاء ورجال العمومي املوظف إهانة (245املادة )
 أو القول أو ابإل ارة بسبب أتديتها أو و يفته أتدية أثناء بكرامته حط أو عمومياً  مو فاً  أهان من كل  السنة جتاوز ال مدة ابحلبس يعاقب
 .إليه املوجهة الرسوم أو احملررات أو التليفون أو طريق الربق عن أو التهديد
 قضائية هيئة أعضاء من عضو ضد أي أو املرافعة أثناء القضاء رجال أحد اىل موجهاً  االعتداء كان  إذا النصف جياوز ال مبقدار العقوبة وتزاد
 .اهليئة تلك أثناء انعقاد إدارية أو

 .منعقدة وهي كرامتها  أو قضائية أو إدارية هيئة  رف ضد االعتداء وجه إذا احلبس العقوبة وتكون
 

 العمومي املوظف ضد التهديد أو القوة استعمال( 246املادة )
 بو يفته خمل بعمل على القيام لريغمه عمومي مو ف أي ضد التهديد أو القوة استعمل من كل  أ هر ستة عن ال تقل مدة ابحلبس يعاقب

 .قانوانً  عليه واجب هو مبا القيام عن االمتناع على أو ليحمله هبا املكلف اخلدمة أو
 هبا املكلف اخلدمة أو يتعلق بو يفته بعمل القيام على املذكورين األ خاص أحد إرغام على املقرتف الفعل اقتصر إذا احلبس العقوبة وتكون

 .طريقة أبية خدمته أو مهامه مزاولة يف عليه التأثري أو
 

 العمومي املوظف مقاومة( 247)املادة 
 أثناء آخر عمومي مو ف أو أي األمن رجال من رجل أي ملقاومة التهديد أو القوة استعمل من كل  سنتني على تزيد ال مدة ابحلبس يعاقب
 .و يفته أتدية

 .لأل خاص املذكورين الطلب عند مساعدته قدم من ضد التهديد أو القوة استعمل من كل  ذاهتا ابلعقوبة ويعاقب
 .احلبس العقوبة تكون جرح عنه نشأ أو ضرب الفعل مع حصل وإذا
 

 قضائية أو إدارية هيئة ضد التهديد أو القوة ( استعمال248املادة )
 .سنة عن ال تقل احلبس مدة العقوبة تكون قضائية أو إدارية هيئة ضد السابقتني املادتني يف عليها املنصوص األفعال ارتكبت إذا
 

 الدعوى سري يف التأثري( 274)املادة 
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ين يعاقب ابلعقوابت املقررة يف املادة السابقة كل من صدرت عنه عالنية أفعال أو نشر اررات أو مطبوعات من  أهنا التأثري يف القضاة الذ
من املو فني املكلفني يناو هبم الفصل يف دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء يف البالد أو يف رجال القضاء أو النيابة أو غريهم 

اء بتحقيق أو التأثري يف الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة يف تلك الدعوى أو يف ذلك التحقيق أو أموراً من  أهنا منع  خص من اإلفض
 مبعلومات ألوىل األمر أو التأثري يف الرأي العام ملصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.

اث التأثري املذكور يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه أو فإذا كان الفعل بقصد إحد
 . حدى هاتني العقوبتني

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (18) ملادةا
يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن سنة، كل من استعمل القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو ارتكب أفعااًل غري مشروعة بقصد إرغام 

 .تا  القومي أو عرقلة خطة التحولالغري على االمتناع عن العمل. وتكون العقوبة السجن إذا كان قصد اجلاين الضرر ابإلن

 
 بشأن من أين لك هذا 1986( لسنة 3القانون رقم )

 (3املادة )
انني ال جيوز ألي  خص أن يستغل و يفته أو مهنته أو مكانته أو أتثريه يف ختويف الغري أو التأثري عليهم أو إرغام القائمني على تنفيذ القو 

 .و إيهامهم أبنه ال خيضع ألحكامهاعلى القيام بعمل خمالف هلا أ

 25الفقرة الفرعية )ب( من املادة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

ضد مو ف استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب  التشريعات الليبية تجر محيي تلتزم ليبيا ابلبند قيد االستعراض 
واليت  القانون بشأن من أين لك هذامن ( 3املادة )(، و 248إىل  245من  ادو قانون العقوابت )املوذلك يف حكومي 
و يفته أو مهنته أو مكانته أو أتثريه يف ختويف الغري أو التأثري عليهم أو إرغام القائمني على ابستغالل  خص م جر مت قيا

 .تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو إيهامهم أبنه ال خيضع ألحكامها
 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 

 

 التجارب الناجحة واملمارسات اجلي ِّدة)ج( 

و يفته أو مهنته أو مكانته أو أتثريه يف ختويف الغري أو التأثري عليهم أو إرغام القائمني ابستغالل  خص جترمي صراحًة قيام 
 .على تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو إيهامهم أبنه ال خيضع ألحكامها
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 مسؤولية الشخصيات االعتبارية - 26املادة 
 2و 1الفقر ن 

كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية   تعتمد -1
 الشخصيات االعتبارية عن املشاركة يف األفعال اجملر مة وفقاً هلذه االتفاقية.

رهناً ابملباد  القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية أو  -2
 .مدنية أو إدارية

 
 26من املادة  2و 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني 

مل يتم النص على مسؤولية الشخصية االعتبارية يف قانون العقوابت اللي  وال يف التشريعات امللحقة أنه اىل أ ارت ليبيا 
قانون مكافحة غسل يف جزائيًا الشخصيات االعتبارية ابلنسبة جلرمية غسل األموال اللي  جر م التشريع أن غري  .به

 .2017لسنة  األموال ومتويل اإلرهاب
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 ( التعريفات1ة )ادامل

ْسَتْخَدَمة فيألغراض تطبيق هذا القانون، 
ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هيـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات امل

 :ما مل يرد يف النص خالف ذلك، املعاين امل
 .أو الرتتيب القانوين الشخص الطبيعي أو االعتباري شخص:ال
 

 شخص االعتباريلل املسؤولية اجلنائية (48املادة )
ارُتكبت ابةه أو حلسابه أو  حدى وسائله من قبل يكون الشخص االعتباري مسؤوالً جنائياً عن اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إذا 

 أحد أعضاء جملس إدارته أو مديريه أو ممثليه أو العاملني فيه أو املنتسبني إليه.
 

 ( عقوبة الشخص االعتباري49املادة )
مية، ومبا ال يقل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب بغرامة تعادل قيمة األموال ال اجلر يُعاقب كل  خص اعتباري ارتكب  .1

 د.ل( مائة ألف دينار. 100,000عن )
يُعاقب كل   خص اعتباري ارتكب أايً من اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون بعقوبة الغرامة املنصوص عليها فيه مع  .2

 زايدة حدَّيها إىل الضعف.
 مزاولة أنشطته، ُكل ِّياً أو جزئياً، وبصورة دائمة أو مؤقتة. للمحكمة أن  كم مبنع الشخص االعتباري احملكوم عليه من االستمرار يف .3

نشر احلكم الصادر ب ، أتمر احملكمةأو بتصفية أعماله. ويف عيع األحوال بوضعه  ت احلراسة القضائية كما جيوز هلا أن أتمر
 ابإلدانة.

  اقبته ابلعقوبة املقررة هلا يف هذا القانون.ال  ول معاقبة الشخص االعتباري دون ااكمة الشخص الطبيعي عن اجلرمية، ومع .4
 

 2013لسنة  20االعتبارية إداراي امام اجلهات الرقابية وفقا ألحكام القانون رقم  مسؤولية الشخصيةوكذلك مت النص على 
وجاء النص غامضا خبصوص  احملاسبة،ديوان   نشاء 2013لسنة  19القانون رقم  اإلدارية وأحكامهيئة الرقابة   نشاء
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وسيكون هذا  الفساد،اهليئة الوطنية ملكافحة   نشاء 2014لسنة  (11رقم )مسؤولية األ خاص االعتبارية وفقا للقانون 
 األمر واضحا بصدور الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

 
 بشأن النشاط التجاري 2010( لسنة 23القانون رقم )

 اإلجبارية )الشركة املسامهة(التصفية ( 248ة )ادامل
 بناًء على طلب أي ذي مصلحة يف احلاالت اآلتية:جيوز للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة تصفية إجبارية 

 إذا ارتكبت الشركة خمالفات جسيمة للقانون أو نظامها األساسي. .1
 

 النصوص التالية:اىل أ ارت ليبيا أم ا ابلنسبة للمسؤولية املدنية للشخصية االعتبارية، فقد 
 
 املدينقانون ال
 االعتباريون األشخاص( 52ة )ادامل

 :هم االعتباريون األ خاص
اليت مينحها  العامة املنشآت واإلدارات واملصاحل وغريها من اليت  ددها القانون، ابلشروو والقرى وكذلك املديرايت واملدن الدولة .1

 .اعتبارية  خصية القانون
 .اعتبارية بشخصية الدولة هلا تعرتف الدينية اليتوالطوائف  اهليئات .2
 .األوقاف .3
 .بعد ستأيت فيما اليت لألحكام وفقا املنشأة واملؤسسات اجلمعيات .4
 .القانون يف مبقتضى نص االعتبارية الشخصية هلا تثبت األموال أو األ خاص من جمموعة كل .5

 
 االعتباري الشخص حقوق( 53ة )ادامل

 .القانون قررها اليت احلدود يف وذلك لصفة اإلنسان الطبيعية، مالزما منها كان  ما إال جبميع احلقوقاالعتباري يتمتع  الشخص .1
 :فيكون له .2

 .مالية مستقلة ذمة( أ
 .اليت يقررها القانون أو إنشائه، اليت يعينها سند احلدود أهلية يف( ب
 .التقاضي حق(  
 يف نشاو وهلا اخلار  يف الرئيس مركزها يكون اليت والشركات .إدارته مركز الذي يوجد فيه املكان ويعترب موطنه مستقل، موطن( د

 .احمللية اإلدارة فيه توجد الذي املكان الداخلي، القانون إىل ابلنسبة مركز إدارهتا، يعترب ليبيا
 .إرادته انئب يعرب عن ويكون له .3

 
 عامة قاعدة( 166) ادةامل

 ابلتعوي . ارتكبه منللغري يلزم  اً ضرر  سبب خطأ كل
 

 املتبوع مسؤولية( 177) املادة
 .بسببها أو و يفته أتدية حال يف منه واقعا مم كان املشروع، غرب بعمله الذي  دثه  بعه الضرر يكون املتبوع مسؤواًل عن .1
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 .توجيهه ويف رقابته يف فعلية له عليه سلطة كانت  مم اختيار  بعه، يف حراً  يكن املتبوع مل ولو التبعية، رابطة وتقوم .2
 

 26من املادة  2و 1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرتني  

 
على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية فيما يتعلق ابجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية الليبية  تنص التشريعات مل

 واد(. وميكن البناء على املومتويل االرهاب من قانون مكافحة غسل األموال 48سوى ابلنسبة جلرمية غسل األموال )املادة 
إذا كان الفعل الضار قد صدر من  املدنية االعتباريولية الشخص ؤ قانون املدين لتقرير مسالمن ( 177و) (166و) (53)

 .التابع فـي حال أتدية و يفته أو بسببها
يف عدة قوانني اال أن هذه املسؤولية تبدو اصورة  االعتباريقد نص على املسؤولية االدارية للشخص اللي  كما وأن املشرع 

 يف حاالت خمالفة القوانني ذات الصلة دون أن متتد جلرائم الفساد.
 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 

ع املستعرِّضون ليبيا أن تنظر يف  ل اجملر مة عن املشاركة يف األفعااجلنائية واالدارية ر مسؤولية الشخصيات االعتبارية يتقر ُيَشج ِّ
 .تفاقيةالوفقاً ل

 
 مسؤولية الشخصيات االعتبارية - 26املادة 

 3الفقرة 
 ال متس تلك املسؤولية ابملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.

 26من املادة  3الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ 

، ولية الشخص االعتباريؤ مس اللي  مل ينص على أناملشرع أ ارت ليبيا اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض حيي أن 
( من املادة 4الفقرة )كما أحالت اىل   .لشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرماجلنائية لولية ؤ سملس ابمم كانت تنطبق، مت

ال  ول معاقبة الشخص واليت تنص صراحةً على أنه " 2017اإلرهاب لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل( من 49)
  ."االعتباري دون ااكمة الشخص الطبيعي عن اجلرمية، ومعاقبته ابلعقوبة املقررة هلا يف هذا القانون

 

 26من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

متس مسؤولية الشخص االعتباري، مم ما كانت مقررة، ابملسؤولية اجلنائية ابلبند قيد االستعراض حيي ال  ليبياتلتزم 
 للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.

 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 
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 مسؤولية الشخصيات االعتبارية - 26املادة 

 4الفقرة 
تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية اليت تلقى عليها املسؤولية 

 وفقاً هلذه املادة لعقوابت جنائية أو غري جنائية فع الة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها العقوابت النقدية. 
 

 26من املادة  4)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
 السابق ذكرها. قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب( من 49املادة ) اىل ليبياحالت أ

 26من املادة  4)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

الشخصيات االعتبارية الليبية ال ختضع التشريعات  ،ابلنسبة جلرمية غسل األموالابستثناء العقوابت اجلنائية املنصوص عليها 
 لعقوابت فع الة ومتناسبة ورادعة عند املشاركة يف األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية.

 ،فـي حال أتدية و يفته أو بسببها هابلتعوي  عن الفعل الضار لتابع االعتباريميكن احلكم على الشخص ابلرغم من أنه و 
 .ع الة ومتناسبة ورادعةترقى هذه العقوابت لدرجة اعتبارها فال 

جرمية غسل األموال بغرامة تعادل قيمة األموال ال اجلرمية، ُيعاقب كل  خص اعتباري ارتكب فلنسبة لغسل األموال، أما اب
للمحكمة أن  كم مبنع الشخص االعتباري احملكوم عليه من و  د.ل( مائة ألف دينار. 100,000ومبا ال يقل عن )

 بوضعه  ت احلراسة القضائية صورة دائمة أو مؤقتة. كما جيوز هلا أن أتمراالستمرار يف مزاولة أنشطته، ُكل ِّيًا أو جزئياً، وب
 نشر احلكم الصادر ابإلدانة.ب ، أتمر احملكمةأو بتصفية أعماله. ويف عيع األحوال

 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 
االعتبارية لعقوابت فعالة ومتناسبة ورادعة، الشخصيات لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن ختضع 

 )مبا يتخطى جرمية غسل األموال(. عند املشاركة يف األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية

 

 املشاركة والشروع - 27املادة 
 1الفقرة 

 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتر م، وفقاً لقانوهنا الداخلي،
 املشاركة أبي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو ار ض مثالً، يف فعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية.

 
 27من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية:أ ارت ليبيا 
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 قانون العقوابت
 الشريك (100) املادة

 يعد  ريكا يف اجلرمية:
 كل من حرض على ارتكاب الفعل املكون للجرمية إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحري .  أواًل:
من أعطى الفاعل أو الفاعلني سالحاً أو آالت أو أي  يء آخر مما استعمل يف ارتكاب اجلرمية مع علمه هبا أو ساعدهم أبي طريقة  اثنياً:

 أخرى يف األعمال اجملهزة أو املسهلة أو املتممة الرتكاهبا.
 من اتفق مع غريه على ارتكاب اجلرمية فوقعت بناء على هذا االتفاق. اثلثاً:
 
 الشريك عقوبة (101) ادةامل

 من ا رتك يف جرمية فعليه عقوبتها إال ما استثين قانوانً بنص خاص.
 ومع هذا:

 ال أتثري على الشريك من األحوال اخلاصة ابلفاعل اليت تقتضي تغيري وصف اجلرمية إذا كان الشريك غري عامل بتلك األحوال. أواًل:
إذا تغري وصف اجلرمية نظراً إىل قصد الفاعل منها أو كيفية علمه هبا يعاقب الشريك ابلعقوبة اليت يستحقها لو كان قصد الفاعل من  اثنياً:

 ا كقصد الشريك منها أو علمه هبا.اجلرمية أو علمه هب
 
 الشريك دون الفاعل معاقبة (102) ادةامل
كان فاعل اجلرمية غري معاقب لسبب من أسباب اإلابحة أو لعدم وجود القصد اجلنائي أو ألحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة   إذا

 الشريك ابلعقوبة املنصوص عليها قانوانً.
 
 الشريكاملعاقب عليها  اجلرمية (103) ادةامل
ي  ا رتك يف جرمية فعليه عقوبتها، ولو كانت غري اليت تعمد ارتكاهبا مم كانت اجلرمية اليت وقعت ابلفعل  تمل وقوعها عادة نتيجة للتحر  من

 أو االتفاق أو املساعدة اليت حصلت.
 
 (أ) مكررة (103) ادةامل
 األحوال اليت ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلني يتحقق التعدد نضور الشريك تنفيذ اجلرمية. يف
 
 )ب( مكررة (103) ادةامل
خالفاً للغرامات  انفرادحكم على علة متهمني نكم واحد جلرمية واحدة فاعلني كانوا أو  ركاء فالغرامات  كم هبا على كل منهم على  إذا

 يكونون متضامنني يف االلتزام هبا.النسبية فإهنم 
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 جرمية غسل األموال (38املادة )

 أواًل: يُعدُّ مرتكباً جرمية غسل األموال ُكل  من أتى سلوكاً من أمناو السلوك التالية:
مع العلم أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية بقصد إخفاء مصدرها غري املشروع أو متويهه أو بقصد )أ(  ويل األموال أو نقلها 

 مساعدة أي   خص متور و يف ارتكاب جرمية على اإلفالت من النتائج القانونية هلذه اجلرمية.
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احلقوق املتعلقة هبا مع العلم ملكيتها أو كتها، أو )ب( إخفاء حقيقة األموال أو متويهها أو إخفاء مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو حر 
 أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية.

 ) ( حيازة األموال أو امتالكها أو استخدامها مع العلم أن  هذه األموال هي من متحص الت جرمية يف وقت استالمها؛
 االتفاق أو التحري  أو املساعدة اال رتاك أو يف غسل األموال، سواء بطريق، املنصوص عليه يف الفقرة السابقة، املسامهة التجرمييشمل  اثنياً:

 أو التسهيل أو تقدمي املشورة، أو غريها من طرق املسامهة األخرى. أو املؤامرة لالرتكاب
 صلية.األرمية يف اجلدانة إلال ُيشرتو إلثبات أن  األموال هي من متحصالت اجلرمية صدور حكم اب :اثلثاً 
غسل : تـُْعَترَبُ جرمية غسل األموال جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية، وال  ول معاقبة مرتكب اجلرمية األصلية دون ُمعاقبته على جرمية اً رابع

 .األموال، أو أي من اجلرائم املرتبطة هبا
 

 يف العقوابت األحكام العامة (40املادة )
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أ د، ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب على اجلرائم مبوجب هذا القانون ابلعقوابت املنصوص عليها يف املواد 

املضبوطة،  والوسائلالتالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك يف أي من هذه اجلرائم بعقوبة الفاعل و كم يف عيع األحوال مبصادرة األموال 
 يعاقب على الشروع فيها بعقوبة اجلرمية التامة.كما 

 27من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

( 103ىل )إ( 100) موضوع املشاركة اجلرمية وذلك يف املوادالعقوابت عاجل قانون  حييتلتزم ليبيا ابلبند قيد االستعراض 
 .منهمكررة )ب( 
 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 

 
 

 املشاركة والشروع - 27املادة 
 2الفقرة 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتر م، وفقاً لقانوهنا 
 الداخلي، أي  روع يف ارتكاب فعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية. 

 
 27املادة من  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

، جنحةية أو اعلى الشروع يف ارتكاب أي جناللي  عاقب املشرع حيي اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض أ ارت ليبيا 
يف االتفاقية  عليهايكون الشروع يف ارتكاب أية جرمية من اجلرائم املنصوص العقوابت اللي  وعلى هذا فإنه مبوجب قانون 

 ية أو اجلنحة.ا،  ريطة أن أتخذ وصف اجلنعليه اً ، معاقباللي مبوجب القانون  واملؤمثة

 اىل النصوص التالية:ليبيا وأحالت 

 قانون العقوابت
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 الشروع (59املادة )
 دخل إلرادة الفاعل فيها. الشروع هو البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب ال

 وال يعترب  روعاً يف جناية أو جنحة جمرد العزم على ارتكاهبا وال األفعال التحضريية لذلك. 
 

 عقوابت الشروع يف اجلناايت (60)املادة 
 يعاقب على الشروع يف اجلناية ابلعقوابت اآلتية إال إذا نص القانون على خالف ذلك:

 ابلسجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلناية اإلعدام. -
  الذي ال تقل مدته عن مثاين سنوات إذا كانت عقوبة اجلناية السجن املؤبد. ابلسجن -

 ويف األحوال األخرى  كم بعقوبة السجن مع خف  حديها إىل النصف.
 

 اجلنحالشروع يف  معاقبة (61)ملادة ا
  يعاقب على الشروع يف اجلنح ابلعقوابت املقررة للجنحة الكاملة مع خف  حديها إىل النصف.

 
 واملستخدمني العموميني يف وظائفهم التعدي على حرية املوظفني (240)ادة امل

كل من يتعدى أو يشرع يف االعتداء على حق املو فني العموميني يف العمل،   238يعاقب ابلعقوابت املبينة يف الفقرة الثانية من املادة 
 من هذا القانون. 359ملشروعة على الوجه املبني يف املادة القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو التدابري غري اابستعمال 

 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 يف العقوابت األحكام العامة (40املادة )
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أ د، ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب على اجلرائم مبوجب هذا القانون ابلعقوابت املنصوص عليها يف املواد 

املضبوطة،  والوسائلالتالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك يف أي من هذه اجلرائم بعقوبة الفاعل و كم يف عيع األحوال مبصادرة األموال 
 يعاقب على الشروع فيها بعقوبة اجلرمية التامة.كما 
 

 27من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

األفعال مما يشمل  منه( 61( و)60( و)59املواد )يف يف ارتكاب أي جناية أو جنحة وذلك الشروع العقوابت انون جر م ق
 اجملر مة وفقاً لالتفاقية يف ليبيا.

 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 
 
 

 املشاركة والشروع - 27املادة 
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 3الفقرة 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتر م، وفقاً لقانوهنا الداخلي، 

 اإلعداد الرتكاب فعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية.
 

 27من املادة  3تنفيذ الفقرة ذات الصلة ابستعراض )أ( ملخص املعلومات 
 إال لو  رع فيها وتوافرت أركاهناعلى جمرد العزم او التحضري الرتكاب جرمية ال يعاقب املشرع اللي  أ ارت ليبيا إىل أن 

  .املعنوية واملادية اليت نص عليها القانون

 قانون العقوابت

 الشروع (59املادة )
 دخل إلرادة الفاعل فيها. ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب الالشروع هو البدء يف تنفيذ فعل بقصد 

 وال يعترب  روعاً يف جناية أو جنحة جمرد العزم على ارتكاهبا وال األفعال التحضريية لذلك. 
 

 27من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

 التحضريية الرتكاب اجلرمية.على األعمال اللي  ال يعاقب القانون 

 

 العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي - 28املادة 
ميكن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته 

 ركناً لفعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية.
 

 28تنفيذ املادة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض 

الستدالل من املالبسات ابليبيا اىل أنه كما هي احلال ابلنسبة جلميع اجلرائم، يسمح القانون للقاضي يف ليبيا أ ارت 
وذلك بناًء على  الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنًا لفعل جمر م وفقًا هلذه االتفاقية

 . اجلنائيةمن قانون االجراءات ( 275املادة )

 اىل النصوص التالية:ليبيا وأحالت 

 قانون العقوابت

 واإلرادةالشعور  توفر (62املادة )
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يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جرمية إال إذا ارتكب عن  عور وإرادة. وال يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قـانواًن إذا مل  ال
 أو بتجاوز القصد. ارتكاهبا خطأيرتكب بقصد عمدي ويستثين من ذلك اجلـناايت واجلنح اليت ينص القـانون صراحة على إمكان 

 دد القانون األحوال اليت يعزى فيها الفعل إىل الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.وخالفاً ملا ذكر  
 أما يف املخـالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتنـاعه سواء اقرتن بقصد جنائي أو خطأ مادام انجتاً عن  عور وإرادة.

 
 القصد اإلجرامي وجتاوز القصد واخلطأ (63)املادة 

ن قصد عمدي إذا كان مقرتفها يتوقع ويريد أن يرتتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع اخلطر الذي ترتكب اجلناية أو اجلنحة ع
 حدث والذي يعلق عليه القانون وجود اجلرمية.

 وترتكب مع جتاوز القصد إذا جنم عن الفعل أو االمتناع ضرر أو خطر أكثر جسامه مما كان يقصده الفاعل.
 يكون احلادث مقصودًا ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إمهـال أو طيمل أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة وترتكب عن خطأ عندما ال

 القوانني أو اللوائح أو األوامر أو األنظمة.
 ة ألي غرض قانوين.وتراعى يف املخالفات أيضاً التفرقة املذكورة بني اجلرائم العمدية واجلرائم اخلطئية كلما ا رتو القانون وجود تلك التفرق

 
 قانون االجراءات اجلنائية

 أسس احلكم( 275)ادة امل
على أي دليل مل يطرح أمامه   كم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ال جيوز له أن يبين حكمه

 يف اجللسة.

 28)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

 لديـه تكونــت اليت العقيدة ســبن الدعــوى القاضي  كم يف جراءات اجلنائية على أنقانون اال ( من275نص ت املادة )
 .حريته بكامل

 .أمثلة عن التطبيقومل تقد م ليبيا 
 

 التقادم -29ة املاد
 دد كل دولة طرف يف إطار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، فرتة تقادم طويلة تبدأ فيها اإلجراءات 
القضائية بشأن أي فعل جمرَّم وفقاً هلذه االتفاقية، و دد فرتة تقادم أطول أو تعل ق العمل ابلتقادم يف 

 حال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة.
 

 29)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 
 النص التايل:اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل أ ارت ليبيا 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد إبنشاء 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (26)ادة امل

 .ال تسقط جرائم الفساد ابلتقادم
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 29)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

ال أبن جرائم الفساد  اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  نشاء 2014لسنة  (11رقم )القانون ( من 26املادة )تنصُّ 
 .تسقط ابلتقادم

 
 املالحقة واملقاضاة واجلزاءات - 30املادة 

 1الفقرة 
جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية خاضعا لعقوابت تُراعى فيها جسامة ذلك 

 اجلرم.
 

 30من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
ضرورة أن تتناسب العقوبة اجلنائية مع حجم وخطورة اجلرمية مبا يسمح على حرص املشرع اللي  أ ارت ليبيا أبن 

 اجلرائم عقوابت وترتاوح املسموح.للقاضي بفرض عقوبة مناسبة مع الوضع يف االعتبار احلدود القصوى والدنيا 
 اجلرمية. خطورة مدى مراعاة مع املؤبَّد، السجن إىل الغرامة من االتفاقية يف عليها املنصوص

 وأحالت ليبيا اىل النصوص التالية:
 

( من قانون 23( إىل )21املواد من )و العقوابت من قانون مكررة )ب( ( 229( إىل )226الر وة: املواد من ) -
 .اجلرائم االقتصاديةبشأن  1979( لسنة 2رقم )
 قانون العقوابت

 العقوابت أنواع( 17املادة )
 :وتبعية أصلية: نوعان العقوابت
 ي:ه األصلية العقوابت
 .اإلعدام .1
 .املؤبد السجن .2
 .السجن .3
 .احلبس .4
 .الغرامة .5

 :هي التبعية العقوابت
 .املدنية احلقوق من احلرمان .1
 .الفنية األعمال أو املهن مزاولة من احلرمان .2
 .القانونية األهلية فقدان .3
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 .ابإلدانة احلكم نشر .4
 
 والتبعية األصلية العقوابت فرض (18) ادةامل

 ينص اليت األحوال يف إال هبا للنطق داعي وال القانون نكم اإلدانة فتتبع التبعية العقوابت وأما اإلدانة، عند األصلية ابلعقوابت القاضي ينطق
 .القانون عليها

 
 املؤبد السجن( 20) ادةامل

 .السجون لوائح تعينها األعمال اليت يف احلياة مدى وتشغيله لذلك املعدة األماكن أحد يف عليه احملكوم وضع هي املؤبد السجن عقوبة
 
 السجن( 21) ادةامل

 ثالث عن السجن عقوبة أال تقل وجيب السجون لوائح تعينها اليت األعمال يف وتشغيله السجن يف عليه احملكوم وضع هي السجن عقوبة
 .عليها القانون ينص اليت األحوال يف إال سنة عشرة مخس على تزيد وأال سنوات

 
 احلبس( 22) ادةامل

 من حال أبي املدة هذه تقل أن وال جيوز عليه، هبا احملكوم املدة احمللية أو املركزية السجون أحد يف عليه احملكوم وضع هي احلبس عقوبة
 .قانوانً  عليها املنصوص اخلاصة األحوال يف إال ثالث سنوات على تزيد أن جيوز ال كما  ساعة، وعشرين أربع عن األحوال

 
 العقوبةصالحية القاضي يف حتديد  (27)املادة 

حلدود  كم القاضي ابلعقوبة اليت يراها مناسبة يف حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبني األسباب اليت تربر تقديره، وال جيوز له تعدي ا
 يف األحوال اليت يقررها القانون.اليت ينص عليها القانون لكل عقوبة بزايدهتا أو إنقاصها إال 

 
 العقوبة تقدير( 28) املادة
 اآلتية: القاضي أن يستند يف تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة اجلرمية ونزعة اجملرم لإلجرام، وتتبني خطورة اجلرمية من األمور على

 كان وقوعه ووقته وسائر الظروف املتعلقة به.طبيعة الفعل ونوعه والوسائل اليت استعملت الرتكابه وغايته وم  .1
 جسامة الضرر أو اخلطر الناتج عن الفعل.  .2
 مدى القصد اجلنائي سواء أكان عمدايً أم غري عمدي.  .3

 اآلتية:وتتبني نزعة اجملرم إىل اإلجرام من األمور 
 دوافع ارتكاب اجلرمية وخلق اجملرم. .1
 سلوك اجملرم وقت ارتكاب اجلرمية وبعده. .2
 حياة اجملرم الشخصية والعائلية واالجتماعية. روف  .3

 
 ( 226املادة )

حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى  يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء ال
 يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و 
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عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العمومي العطية عن عمل من أعمال و يفته 
 مت القيام به.

 توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من 
 
 ( مكررة 227) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة ابلعقوبة يعاقب للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة

 
 (228ملادة )ا

 تقل ال مدة السجن العقوبة كانت  ابلسجن أو املؤبد ابلسجن حكم صدور 227و 226 املادتني يف عليه املنصوص الفعل على ترتب إذا
 .جنيه مائيت عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن

 .ابإلعدام حكم الفعل عن جنم إذا املؤبد السجن العقوبة وتكون
 
 (229) ملادةا

أي فائدة  كان أو  حق له فيه نقداً  يعاقب ابلسجن كل من عرض على مو ف عمومي دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعداً بشيء ال
 باته أو لالمتناع عنه أو أتخريه.أخرى حلمله على أداء عمل من أعمال و يفته أو لعمل خمالف لواج

 
  مكررة )أ( (229املادة )

على سنة وبغرامة ال تقل  دال تزيكل  خص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصاهلا لغريه مع علمه بسبب ذلك يعاقب ابحلبس مدة 
 عن عشرين جنيها وال تزيد على مائة جنيه إذا مل يكن قد توسط يف الر وة. 

 
  مكررة )ب( (229املادة )

 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغري علم خمدومه أو رضائه ألداء عمل من األعمال املكلف هبا أو االمتناع
  حلبس.عنه يعاقب اب

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (21املادة )
يعاقب ابلسجن كل مو ف عام طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء ال حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى حلمله 

أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد عدم القيام  على االمتناع عن عمل من أعمال و يفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من
 ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العام العطية عن عمل من أعمال و يفته مت القيام به.

 وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.
 

 (22)املادة 
يعاقب ابلسجن كل من عرض على مو ف عام دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعدا بشيء ال حق له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى 

 حلمله على أداء عمل من أعمال و يفته أو لعمل خمالف لواجباته أو لالمتناع عنه أو أتخريه.
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 (23) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة ابلعقوبة يعاقب للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة

 
( 16)و( 15املواد )و من قانون العقوابت اللي  ( 465و)( 241و)( 232)و( 230املواد ): اختالس األموال -

 .اجلرائم االقتصاديةبشأن  1979( لسنة 2من قانون رقم )( 27و)
 

 قانون العقوابت
 ( 230املادة )

يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي يكون يف حيازته نكم و يفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال اإلدارة العامة أو األفراد 
 .أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغريه واختلسها

 
 العامة اإلدارة ضد التدليس (232املادة )
 من عدداً  فاستخدم بعمل إليه عهد عمومي مو ف كل  به دلس الذي املبلغ ضعف تساوي وبغرامة سنني ومخس سنة بني ما ابلسجن يعاقب

 هلم يستحق ما لسداد خصص ما على ذلك من لنفسه فحصل عيعاً  استخدمهم أنه وأ هر استخدامه الواجب العدد من أقل األ خاص
 مرتباهتم دفع من ليتمكن خاصة، أمور يف استخدمهم أ خاص أةاء االخرى العمومية اهليئة أو احلكومة دفاتر يف قيد أو أجور أو مرتبات من
 .اهليئة أو الدولة مال من خصص مما أجورهم أو
 
 تبديده أو إتالفه أو احملجوز أو املضبوط إخفاء (241ملادة )ا

 يكن مل أم عمومياً  مو فاً  أكان سواء  خص، كل  جنيهاً  ومخسني جنيهات عشرة بني ما وابلغرامة أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 أفعاله من األوحد قصده وكان حراسته إليه عهدت إدارايً  أو قضائياً  مضبوطاً  أو اجوزاً   يئاً  أتلف أو بدد أو أعدم أو أخفى أو اختلس
 .الشيء ذلك صاحب مساعدة املذكورة
 إذا حراسته إليه املعهودة الشيء صاحب جنيهاً  وعشرين مخسة إىل جنيهات مخسة من وابلغرامة سنتني إىل أ هر ثالثة من ابحلبس ويعاقب
 .املذكورة األفعال من فعالً  ارتكب
 تكون أن دون الشيء صاحب الفعل اقرتف إذا جنيها وعشرين مخسة جتاوز ال اليت الغرامة أو السنة جتاوز ال مدة احلبس العقوبة وتكون
 .إليه معهودة حراسته

 
  خيانة األمانة (465املادة )

 لغريه أو لنفسه مشروع نفع غري على للحصول عليه فاستحوذ للغري مملوك آخر منقول أي أو نقداً  وجه أي على حيازته يف كان  من كل
 .املتضرر الطرف  كوى على بناء إال الدعوى تقام وال مائة جنيه، على تزيد ال اليت وابلغرامة سنوات ثالث على تزيد ال مدة ابحلبس يعاقب
 عالقات أو العائلية أو العالقات السلطة الستعمال إساءة الفعل ارتكب أو اضطرارية وديعة على حيازهتا تستند أ ياء على الفعل وقع وإذا

 .املتضرر الطرف  كوى على الدعوى إقامة وال تتوقف النصف، جياوز ال مبا العقوبة فتزاد الضيافة أو املساكنة أو العمل أو الو يفة
 

 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
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 (14املادة )
يعاقب ابلسجن كل مو ف عام استخدم ما عهد به إليه نكم و يفته من مال عام يف غري األغراض اليت خصص هلا مبقتضى خطة التحول 

 .أبهداف هذه اخلطةاالقتصادية واالجتماعية، وبطريقة يرتتب عليها إحلاق ضرر 
 

 (15املادة )
 ، إذا قص ر يف حف  أو صيانة هذا املال.مال عاماملكلف نف  أو صيانة عام الو ف امليعاقب ابلسجن 

 وجيوز للمحكمة احلكم  لزام احملكوم عليه بدفع قيمة األضرار اليت تلحق ابملال العام الذي قصر يف حفظه وصيانته.
 

 (27املادة )
 ادعىيعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مو ف عام اختلس أموااًل عامة أو أموااًل لأل خاص مسلمة إليه نكم و يفته أو 

 .ملكيتها أو ملكها لغريه وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت  روطه
 

 1979( لسنة 2من قانون رقم ) (31ادة )املو ( من قانون العقوابت 228)إىل ( 227)من : املواد املتاجرة ابلنفوذ -
( 2واملادة ) بشأن جترمي الوساطة واحملسوبية 1985لسنة  6القانون رقم ( من 2واملادة ) اجلرائم االقتصاديةبشأن 
بشأن ااربة إساءة استعمال الو يفة أو املهنة واالحنراف أبعمال التصعيد  1985( لسنة 22القانون رقم )من 

 .الشع 
 

 قانون العقوابت
 ( 226املادة )

حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى  يعاقب ابلسجن كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء ال
ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال و يفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال و يفته أو لإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد 
عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات و يفته، أو إذا قبل املو ف العمومي العطية عن عمل من أعمال و يفته 

 مت القيام به.
 وتطبق العقوبة ذاهتا على الرا ي وعلى من توسط عمداً بني الرا ي واملرتشي.

 
 (227ملادة )ا

ب ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادة السابقة كل مو ف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ يعد قانوانً يف حكم املرتشي ويعاق
حق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى، الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو ااولة احلصول من أية  عطية أو وعدًا بشيء ال

أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو و يفة  سلطة عامة أو أية جهة خاضعة إل رافها على أعمال
 أو خدمة أو رتبة أو أوةة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.

 
 ( مكررة 227) ملادةا

 الغرامة مع للفعل املقررة يعاقب ابلعقوبة للر وة املقررة العقوبة من أ د بعقوبة القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الر وة من الغرض كان  إذا
 .للر وة املقررة
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 (228ملادة )ا
 ال تقل مدة السجن كانت العقوبة  ابلسجن أو املؤبد ابلسجن حكم صدور 227و 226 املادتني يف عليه املنصوص الفعل على ترتب إذا
 .جنيه مائيت عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن

 .ابإلعدام حكم الفعل عن جنم إذا املؤبد السجن العقوبة وتكون
 

 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
 (31املادة )

أن له أتثرياً يف مو ف عام وأخذ لنفسه أو لغريه أو محل الغري على أن يدفع  ادعىيعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من 
 .له أو لغريه مااًل أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى املو ف العام

 
 بشأن جترمي الوساطة واحملسوبية  1985لسنة  6القانون رقم 

 (2) ملادةا
أ هر وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو  حدى هاتني العقوبتني كل من قام ابلوساطة أو احملسوبية يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة 

أو تصرف بناء عليها. ويرتتب على احلكم  دانة من متت الوساطة واحملسوبية ملصلحته وضعه يف آخر قائمة املستحقني، كما جيوز احلكم 
ببهـا. وال جيوز األمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع اجلرمية يتعلق بتخصيص األراضي ابسرتجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بس

 .أو املساكن أو خدمات الكهرابء أو الربيد
 

 بشأن حماربة إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة واالحنراف أبعمال التصعيد الشعيب 1985( لسنة 22القانون رقم )
 (2املادة )

من يقوم مبا من  أنه التأثري على أعمال التصعيد الشع  ألماانت املؤمترات واللجان الشعبية واال ادات والنقاابت والروابط يعاقب ابحلبس كل 
وم املهنية وما يف حكم ذلك من التنظيمات الشعبية األخرى  قيقًا ملنفعة غري مشروعة له أو للغري ويرتتب على احلكم ابإلدانة حرمان حملك

 .مل يرد إليه اعتباره شاركة يف أعمال التصعيد الشع  ماعليه من امل
 

( 14( و)6واد )املو ( من قانون العقوابت اللي  236)إىل ( 233)( ومن 231): املواد إساءة استغالل الو ائف -
( من 1واملادة ) اجلرائم االقتصاديةبشأن  1979( لسنة 2قانون رقم ) ( من34( و)33( و)30( و)19و)

  .واالحنراف أبعمال التصعيد الشع  بشأن إساءة استعمال الو يفة أو املهنة 1985لسنة  22القانون رقم 
 

 قانون العقوابت
 (231ملادة )ا

  عطائه الوعد أو إعطائه  مله على أو غريه ويرغم مهامه أو و يفته استعمال يسئ مو ف كل  سنوات عشر عن ال تقل مدة ابلسجن يعاقب
 .فيها له حق ال أخرى منفعة أو نقوداً  غريه أو هو

 .فقط الغري غلط مستغالً  املستحق غري الشيء العمومي املو ف استلم إذا سنتني عن تقل ال ملدة احلبس العقوبة وتكون
 
 اخلاصة للمصلحة الوظيفة استغالل (233ادة )امل
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 منفعة على خمتلفة، أبفعال غريه أو طريق عن أو مبا رة سواء لنفسه،  صل عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .و يفته فيها ميارس اليت اإلدارة أعمال من عمل أي من
 
 القضاء أو العامة اإلدارة مبصاحل أضراراا  التصرف سوء (234ادة )امل

 اللوائح أو القوانني تنفيذ أو احلكومة من الصادرة األوامر تنفيذ يقافإل و يفته سلطة استغل عمومي مو ف كل  والعزل ابحلبس يعاقب
 .خمتصة جهة أي من أو احملكمة من صادر امر أو حكم تنفيذ وقف أو قانوانً  املقررة الرسوم أو األموال  صيل أتخري أو هبا املعمول
 كان  إذا اضر يد على إنذاره من أايم عشرة مضي بعد ذكر مما أمر أو حكم تنفيذ عن عمداً  امتنع عمومي مو ف كل  ذاهتا ابلعقوبة ويعاقب
 .اختصاصه يف داخالً  احلكم أو األمر تنفيذ

 
 قانون ال حيث السلطة استعمال سوء( 235) ادةامل

 ينطبق مل إذا وذلك به اإلضرار أو الغري لنفع و يفته سلطات استعمال يسئ عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .القانون يف آخر جنائي نص فعله على

 
 الوظيفة أسرار ( إفشاء236) املادة
 بقاؤها يلزم رةية معلومات يفشي أبن استعماهلا يسئ أو و يفته بواجبات خيل عمومي مو ف كل  أ هر ستة عن تقل ال مدة ابحلبس يعاقب
 .هبا اإلفشاء إىل الوصول كانت  طريقة أبي يسهل أو سرية،

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (6) ملادةا
يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مو ف عام تدخل حلساب نفسه أو غريه يف املقاوالت أو التوريدات أو املزايدات أو 

 .املناقصات أو غريها من العمليات املتعلقة  حدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون
 
 (14)ملادة ا

مو ف عام استخدم ما عهد به إليه نكم و يفته من مال عام يف غري األغراض اليت خصص هلا مبقتضى خطة التحول  يعاقب ابلسجن كل
 .االقتصادية واالجتماعية، وبطريقة يرتتب عليها إحلاق ضرر أبهداف هذه اخلطة

 
 (19)املادة 
ه ببيعه للجمهور أو رف  بيعها أو أخفاها أو سلمها لشخص مو ف عام يف منشأة تعاونية أو جتارية احتجز بغري حق سلعاً مما عهد إلي كل

أو أل خاص معينني بكميات جتاوز احتياجاهتم العادية يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة تعادل قيمة السلع اليت احتجزها أو 
 .رف  بيعها أو أخفاها أو سلمها

 
 (30)املادة 
ابلسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل مو ف عام يسئ استعمال و يفته أو مهامه ويرغم غريه أو  مله على إعطائه أو الوعد  يعاقب

ري  عطائه هو أو غريه نقوداً أو منفعة أخرى الحق له فيها. وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنتني إذا استلم املو ف العام الشيء غ
 غلط الغري فقط.املستحق مستغالً 
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 (33)املادة 

يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني كل مو ف عام  صل لنفسه سواء مبا رة أو عن طريق غريه أو أبفعال خمتلفة على منفعة غري مشروعة 
 من أي عمل من أعمال اإلدارة اليت ميارس فيها و يفته.

 
 (34)املادة 

مو ف عام يسيء استعمال سلطات و يفته لنفع الغري أو اإلضرار به وذلك إذا مل ينطبق على يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أ هر كل 
 فعله نص جنائي آخر يف القانون.

 
  واالحنراف أبعمال التصعيد الشعيب بشأن إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة 1985لسنة  22القانون رقم 

 (1) املادة
 .أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغريه ... يعاقب ابحلبس كل من يسئ استعمال و يفته

 
( 444معطوفة على املادة ) بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )( من 6املادة ): اإلثراء غري املشروع -

بشأن من أين  1986( لسنة 3رقم )القانون  ( من4( من املادة )1) ةوالفقر  بشأن السرقةقانون العقوابت من 
 .لك هذا

 
 بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )

 (6)املادة 
يعد سرقة وكسباً غري مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغريه بسبب استغالله ملكانته أو 

سواء كـان ذلك بطريق مبا ر أو غري مبا ر أو كان الكسب انجتاً عن املضاربة إساءة سلطات و يفته أو بسبب احملـاابة أو التهديد أو التأثري 
 ابلعملة أو املتاجرة ابلسلع األساسية أو ممارسة نشاو اظور قانوانً.

تتناسب مع كما يعد سرقة وكسبًا غري مشروع كل زايدة تطرأ على الذمة املالية بعد تويل الو يفة أو قيام الصفة مم كانت هذه الزايدة ال 
 موارده أو موارد زوجه أو أوالده القصر وعجز عن إثبات مصدر مشروع هلا.

مع أي ممن تسري يف  أهنم تواطئه وتعترب سرقة وكسبًا غري مشروع كل مال أو منفعة مادية حصل عليها أي  خص عن طريق ا رتاكه أو 
 .أحكام هذا القانون

 
 قانون العقوابت

 السرقة (444ملادة )ا
 .ابحلبس يعاقب لغريه مملوكاً  منقوالً  اختلس من كل
 .االقتصادية القيمة ذات الطاقة أنواع وعيع الكهرابئية الطاقة العقوابت قانون حكم يف املنقولة األموال من ويعد
 

 بشأن من أين لك هذا 8619( لسنة 3رقم )القانون 
 (4) املادة
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  القوانني:مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أ د ينص عليها قانون العقوابت أو غريه من 
 يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أ هر وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار كل من خيالف أحكام املادة األوىل. .1

 
 .2017ومتويل اإلرهاب لسنة قانون مكافحة غسل األموال ( من 41( و)40املادتني ) غسل العائدات اإلجرامية: -

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 يف العقوابت األحكام العامة (40املادة )
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أ د، ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب على اجلرائم مبوجب هذا القانون ابلعقوابت املنصوص عليها يف املواد 

املضبوطة،  والوسائلالتالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك يف أي من هذه اجلرائم بعقوبة الفاعل و كم يف عيع األحوال مبصادرة األموال 
 يعاقب على الشروع فيها بعقوبة اجلرمية التامة.كما 

 
 عقوبة غسل األموال (41املادة )

سبع سنوات، وغرامة ال تقل  على( من هذا القانون، ابلسجن مدة ال تزيد 39يُعاقب على جرمية غسل األموال، املنصوص عليها يف املادة )
 دينار. مليوندل(  1،000،000ألف دينار، وال تزيد على )مائة دل(  100،000عن )

 
  .من قانون العقوابت اللي مكررة )ب( ( 103)إىل ( 101)من املواد : املشاركة -

 
 قانون العقوابت

 الشريك ( عقوبة101املادة )
 من ا رتك يف جرمية فعليه عقوبتها إال ما استثين قانوانً بنص خاص.

 ومع هذا:
 ال أتثري على الشريك من األحوال اخلاصة ابلفاعل اليت تقتضي تغيري وصف اجلرمية إذا كان الشريك غري عامل بتلك األحوال. أواًل:
إذا تغري وصف اجلرمية نظراً إىل قصد الفاعل منها أو كيفية علمه هبا يعاقب الشريك ابلعقوبة اليت يستحقها لو كان قصد الفاعل من  اثنياً:

 اجلرمية أو علمه هبا كقصد الشريك منها أو علمه هبا.
 

 الشريك دون الفاعل ( معاقبة102) املادة
كان فاعل اجلرمية غري معاقب لسبب من أسباب اإلابحة أو لعدم وجود القصد اجلنائي أو ألحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة   إذا

 الشريك ابلعقوبة املنصوص عليها قانوانً.
 

 الشريكاملعاقب عليها  ( اجلرمية103) املادة
ارتكاهبا مم كانت اجلرمية اليت وقعت ابلفعل  تمل وقوعها عادة نتيجة للتحري   ا رتك يف جرمية فعليه عقوبتها، ولو كانت غري اليت تعمد من

 أو االتفاق أو املساعدة اليت حصلت.
 

 (أ) ( مكررة103) املادة
 األحوال اليت ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلني يتحقق التعدد نضور الشريك تنفيذ اجلرمية. يف
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 )ب( ررة( مك103) املادة
خالفاً للغرامات  انفرادحكم على علة متهمني نكم واحد جلرمية واحدة فاعلني كانوا أو  ركاء فالغرامات  كم هبا على كل منهم على  إذا

 هبا.النسبية فإهنم يكونون متضامنني يف االلتزام 
 

 .( من قانون العقوابت اللي 61)و( 60)املادتني من الشروع:  -
 

 قانون العقوابت
 عقوابت الشروع يف اجلناايت (60)املادة 

 يعاقب على الشروع يف اجلناية ابلعقوابت اآلتية إال إذا نص القانون على خالف ذلك:
 ابلسجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلناية اإلعدام. -
  ابلسجن الذي ال تقل مدته عن مثاين سنوات إذا كانت عقوبة اجلناية السجن املؤبد. -

 األخرى  كم بعقوبة السجن مع خف  حديها إىل النصف.ويف األحوال 
 

 اجلنحالشروع يف  معاقبة (61)ملادة ا
  يعاقب على الشروع يف اجلنح ابلعقوابت املقررة للجنحة الكاملة مع خف  حديها إىل النصف.

 
 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد إبنشاء 2014( لسنة 11القانون رقم )

 ( االختصاصات3املادة )
 :يلي ملا وفقاً  اختصاصاهتا اهليئة تبا ر

 األخص: وعلى الفساد جرائم عن والكشف ابلتحري القيام. 7
 .األموال غسل بشأن مكافحة 2005 لسنة( 2) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم (أ

 .العقوابت قانون عليها يف املنصوص العامة ابلثقة واملخلة العامة ابألموال املاسة اجلرائم (ب
 .وتعديالته 1979 لسنة( 2) رقم ابلقانون عليها املنصوص االقتصادية اجلرائم (ت
 .واحملسوبية والوساطة املهنة أو الو يفة استعمال إساءة جرائم (ث
 .هذا لك من أين بشأن 1986 لسنة( 3) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم ( 
 .التطهري بشأن 1994 لسنة( 10) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم (ح
 .الفساد مكافحة بشأن املتحدة األمم اتفاقية عليه نصت آخر فعل أي (خ

 
 (25املادة )

مع عدم اإلخالل أبي عقوبة ا د يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخسة سنوات أو غرامة ال تزيد عن عشرة أالف دينار أو كلتا العقوبتني 
 ( من هذا القانون.3( من املادة )7املنصوص عليها يف الفقرة )معا كل من ارتكب أي جرمية من جرائم الفساد 

 

 30من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  
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، مع مراعاة السجن املؤبدً ىل ساعة حبس إ 24ترتاوح بني نصوص عليها يف االتفاقية رائم املاجلعقوابت على ليبيا اعتمدت 
( بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم ) من 6املشروع )املادة  اإلثراء غري جرائمابستثناء  مدى خطورة اجلرمية

 465 املادة)( واالختالس يف القطاع اخلاص قانون العقوابتمن  مكررة )ب( 229املادة واالرتشاء يف القطاع اخلاص )
 لعدد من هذه اجلرائم. هذا ابإلضافة للغرامة والعزل من الو يفة واملصادرة ابلنسبة. (قانون العقوابتمن 

ع املستعرِّضون ليبيا أن  ابلنسبة جلرائم اإلثراء غري أكثر ردعًا عقوابت النص على جلهة تشريعاهتا مراجعة يف تنظر ُيَشج ِّ
مكررة  229املادة بشأن التطهري( واالرتشاء يف القطاع اخلاص ) 1994( لسنة 10القانون رقم ) من 6املشروع )املادة 

 .(قانون العقوابتمن  465 املادة( واالختالس يف القطاع اخلاص )لعقوابتقانون امن  )ب(
 
 

 املالحقة واملقاضاة واجلزاءات - 30املادة 
 2الفقرة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابري إلرساء أو إبقاء 
توازن مناسب بني أي حصاانت أو امتيازات قضائية ممنوحة ملو فيها العموميني من أجل أداء و ائفهم 

 األفعال اجملر مة وفقاً هلذه وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات  قيق ومالحقة ومقاضاة فعالة يف
 االتفاقية. 

 
 30من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 
سواء  ةاملختلفبنظام احلصانة اإلجرائية فقط وجند هذا واضحا يف التشريعات الليبية أيخذ النظام اللي  أبن أ ارت ليبيا 

 مميزة، والمتنح هلم أي حصاانت  التنفيذية، فالما تعلق أبعضاء السلطة القضائية أو السلطة التشريعية أو السلطة 
 اجلرائم.  هلذه القضائية املالحقة أمام عائًقا احلصاانتهذه تشك ِّل 

 يف شأن اعتماد النظام الداخلي جمللس النواب 2014( لسنة 4قانون رقم )
 العضوية –الباب الثالث 

 احلصانة النيابية ورفعها -الفصل الثالث 
 

 (89املادة )
ن يتمتع كل عضو من أعضاء اجمللس ابحلصانة النيابية، وال جيوز يف غري حالة التلبس القب  عليه أو اختاذ أي إجراءات جنائية ضده إال  ذ

 كتايب من اجمللس. 
نواب بذلك خالل مثانية وأربعون ساعة. و يط رئيس جملس النواب االعضاء علماً وإذا مت القب  عليه يف حالة تلبس يبلغ رئيس جملس ال

ته ابألمر يف أول جلسة يعقدها. وللمجلس احلق أبن يقرر عند االقتضاء وقف املالحقة نق العضو، وإخالء سبيله مؤقتاً إىل حني انتهاء عضوي
 ابجمللس وذلك بناء على تقرير جلان هيئة مشرتكة. 
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 (90)املادة 

طلب االذن ابملالحقة مرفقاً مبذكرة تشتمل على نوع اجلرم وزمانه ومكان ارتكابه، وملخص يشمل أدلة كافية تستلزم اختاذ العام يقدم النائب 
 إجراءات عاجلة.

 
 (91املادة )

ن تقدم تقرير بشأنه اىل أيقدم طلب رفع احلصانة إىل رئيس اجمللس، الذي يدعو فور ورود طلب اإلذن ابملالحقة إىل هيئة مشرتكة. اليت عليها 
 اجمللس يف مهلة أقصاها أسبوعان من  ري  استالمها للطلب. 

 
 (92املادة )

جب على مكتب اجمللس إبال  اجمللس بذلك يف أول جلسة يعقدها. وللمجلس أن إذا مل تقدم تقريرها يف املهلة املعينة يف املادة السابقة، و 
 يقرر منحها مهلة إضافية ابلقدر الذي يراه كافياً، أو وضع يده على الطلب والبت فيه مبا رة. 

 
 (93املادة )

ذن ابملالحقة ن طلب اإلأملوضوع والتأكد من عندما يبا ر اجمللس البحي يف طلب رفع احلصانة، جيب استمرار املناقشة حم البت هنائياً يف ا
و منعه عن مبا رة مهامه ويتخذ قرار رفع احلصانة ابألغلبية املطلقة أو كان بقصد الكيد للعضو أغراض السياسية بعيد عن الغاايت واأل

 للحاضرين. 
 

 (94املادة )
 ال يسري اإلذن ابملالحقة إال على الفعل احملدد يف طلب رفع احلصانة. 

 
 من إدارة القانون يف وزارة العدل حول موضوع احلصانة  26/7/2012رأي استشاري بتاريخ 

"... 
 ."الليبيون سواء أمام القانون"( من اإلعالن الدستوري على أن 6وتنص املادة )

ن املختارين من اجمللس الوطين االنتقايل أو من املؤمتر الوطين العام مثل الوزراء وأعضاء اجمللس الوطين االنتقايل أويستفاد من النصوص السابقة 
 ذن  يتمتعون بذات احلصانة اليت يتمتع هبا املختارون من مؤمتر الشعب العام وهذه احلصانة تتمثل يف عدم التحقيق ورفع الدعوى اجلنائية إال

 لشعب العام )اجمللس الوطين االنتقايل(. من أمانة مؤمتر ا
... 

( من اإلعالن 6إن إضفاء احلصانة ضد املالحقة القضائية من  أنه أن خيل مببدأ املساواة بني املواطنني ويعد ابلتايل خمالفة لنص املادة )
لى التحقيق ورفع الدعاوى خوفاً من التعسف الدستوري، وما احلصاانت املنصوص عليها يف القوانني النافذة عيعها إال وضع لبع  القيود ع

( أو يف دستور ليبيا أايم احلكم 2007( لسنة )1والكيد لشاغلي الو ائف املهمة وهذا ما كان منصوصًا يف السابق سواء يف القانون رقم )
 امللكي السابق. 

"... 
 
 2006لسنة  6ون نظام القضاء رقم قان
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 (96)املادة 
ال  علىتشكل جلنة برائسة أحد مستشاري احملكمة العليا ختتاره ععيتها العمومية وعضوية اثنني من رؤساء ااكم االستئناف خيتارمها اجمللس 

 اجمللس.يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً يف 
 يلي:وختتص اللجنة مبا 

 ضدهم.معهم أو رفع الدعوى جنائية أعضاء اهليئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق  علىمنح اإلذن ابلقب   .1
تعيني احملكمة اليت يكون هلا الفصل يف اجلناايت واجلنح اليت تقع من أعضاء اهليئات القضائية ولو كانت غري متعلقة بو ائفهم،  .2

 دون التقيد أبحكام االختصاص العام ابلنسبة للمكان.
 

 (97)املادة 
إذن من اللجنة املنصوص عليها يف  علىبعد احلصول  إالعضو اهليئة القضائية أو حبسه  ىعللتلبس ابجلرمية ال جيوز القب  غري حاالت ا يف

 السابقة.املادة 
بع ويف حاالت التلبس جيب علي النائب العام عند القب  علي عضو اهليئة القضائية أو حبسه أن يرفع األمر ايل اللجنة املذكورة يف مدة األر 

وللجنة إن تقرر إما استمرار احلبس أو اإلفرا  بكفالة أو بغري كفالة ولعضو اهليئة القضائية أن تطلب ةاع أقواله أمام  التالية،والعشرين ساعة 
اللجنة ك عند عرض األمر عليها و دد اللجنة مدة احلبس يف القرار الذي يصدر ابحلبس أو ابستمرارهن وتراعي اإلجراءات سالفة الذكر 

 س االحتياطي بعد انقضاء املدة اليت قررهتا اللجنة.كلما رؤى استمرار احلب
جنحة  وفيما عدا ما ذكر ال جيوز اختاذ أي إجراء من اإلجراءات التحقيق مع عضو اهليئة القضائية أو رفع الدعوى اجلنائية عليه يف اجلناية أو

 طلب النائب العام. علىإال  ذن من اللجنة املذكورة بناء 
 الغرض.ت القضائية وتنفيذ العقوابت املقيدة للحرية ابلنسبة إليهم يف أماكن خاصة تنشأ هلذا جيري حبس أعضاء اهليئا

 
 وتعديالته  1967ايل للدولة لسنة القانون امل

 (28املادة )
ما ينسب اىل املو فني من خمالفات مالية بناء على طلب وزير اخلزانة او الوزير التابع له املو ف او رئيس ديوان احملاسبة ويتوىل  قيق يكون 

اعضاء النيابة العامة يندي هلذا الغرض ويكون للمحقق االطالع لدى عيع اجلهات على ما يراه الزما من اوراق تتعلق مبوضوع  أحدالتحقيق 
وخيطر املو ف  الفنيني.اعضاء ديوان احملاسبة او غريهم من  أبحدوله ان يستدعي الشهود من املو فني او غريهم  سرية،لو كانت التحقيق و 

اقتضت مصلحة التحقيق ان جيرى يف غيبته. وللمحقق  إذاابلتحقيق قبل بدئه بثالثة اايم على االقل وجيوز له ان  ضر للتحقيق بنفسه اال 
 اال بقرار من اجمللس. أ هر 3اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على اال تزيد مدة الوقف عن  إذاسلطة وقف املو ف عن عمله احتياطيا 

 
 اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  إبنشاء 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (19)املادة 

الدين يف غري حاالت التلبس ال جيوز القب  أو التحقيق أو اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء جملس اهليئة أو املو فني 
بصفة الضبط القضائي إال  ذن من اجلهة املختصة ويصدر اإلذن ابلنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء اجمللس من رئيس السلطة التشريعية  يتمتعون

ويتعني يف أحوال التلبس إبال  اجلهات املختصة  صدار اإلذن خالل األربع والعشرين ساعة  اهليئة،يصدر اإلذن ابلنسبة لسواهم من رئيس و 
 .التالية للقب 

 30من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  
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 الة هلذه اجلرائم.ال يبدو أنَّ احلصاانت تشك ِّل عائقاً أمام املالحقة القضائية الفع

 
 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 

 3الفقرة 
قانوهنا الداخلي فيما  تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها

يتعلق مبالحقة األ خاص الرتكاهبم أفعاالً جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية، من أجل  قيق الفعالية القصوى 
لتدابري إنفاذ القانون اليت تُتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن 

 ارتكاهبا.
 

 30من املادة  3ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة 
 :ةالتالي وصاىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصأ ارت ليبيا 

 قانون اإلجراءات اجلنائية
 يف الدعوى اجلنائية

 رفعها ومباشرهتا (1)ادة امل
 من غريها إال يف األحوال املبينة يف القانون.ختتص النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى اجلنائية ومبا رهتا، وال ترفع 

 وال جيوز ترك الدعوى اجلنائية، أو وقفها أو تعطيل سريها إال يف األحوال املبينة يف القانون.
 

 يف تصرفات النيابة العامة يف التهمة بعد مجع االستدالالت
 حفظ األوراق( 49)ادة امل

 الدعوى أتمر نف  األوراق.إذا رأت النيابة العامة أن ال ال للسري يف 
 
 إعالن أمر احلفظ( 50) ادةامل

ولو مل إذا أصدرت النيابة العامة أمراً ابحلف ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إىل اجملين عليه وإىل املدعي ابحلقوق املدنية وإىل الشاكي 
 ه.يدع نقوق مدنية، فإذا تويف أحدهم كان اإلعالن لورثته علة يف ال إقامت

 
 مباشرة الدعوى وندب قاض أو مستشار للتحقيق( 51)ادة امل

رة إذا رأت النيابة العامة يف مواد املخالفات واجلنح أن الدعوى صاحلة لرفعها بناء على االستدالالت اليت ةعت كلف املتهم ابحلضور مبا 
 أمام احملكمة املختصة.

لتحقيق أو بعده أن تطلب إىل رئيس احملكمة االبتدائية ندب قاض للتحقيق أو أن تبا ره وللنيابة العامة يف مواد اجلناايت واجلنح قبل بدء ا
 بنفسها.

ولرئيس النيابة املختص أن يطلب من اكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق جرمية معينة أو جرائم من نوع معني، ويكون الندب بقرار من 
 ملندوب هو املختص دون غريه  جراء التحقيق من وقت مبا رته العمل.اجلمعية العامة، ويف هذه احلالة يكون املستشار ا
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اره وجيوز للمتهم يف مواد اجلناايت أن يطلب ندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس احملكمة يف هذه احلالة قراره بعد ةاع أقوال النيابة، ويكون قر 
 دوب.غري قابل للطعن، وتستمر النيابة يف التحقيق حم يبا ره القاضي املن

 
 30من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 .ائيةناجلقانون اإلجراءات ( من 1طبقاً للمادة )  رعية املالحقةمبدأ تعتمد ليبيا 
 

 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 
 4الفقرة 

تدابري مناسبة، وفقاً لقانوهنا الداخلي يف حالة األفعال اجملر مة وفقاً هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف 
ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروو املفروضة خبصوص قرارات اإلفرا  

 إىل حني احملاكمة أو االستئناف ضرورة حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة.
 

 30من املادة  4يذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنف
 :ةالتالي وصاىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصأ ارت ليبيا 

 قانون اإلجراءات اجلنائية
 املؤقت اإلفراج (124) املادة

ملتهم لقاضي التحقيق يف كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب املتهم أن أيمر بعد ةاع أقوال النيابة العامة ابإلفرا  املؤقت على ا
 .إذا كان هو الذي أمر نبسه احتياطياً على  رو أن يتعهد ابحلضور كلما طلب وأبن ال يفر من تنفيذ احلكم الذي ميكن أن يصدر ضده

 
 تعيني حمل إلقامة املتهم( 125)دة اامل

كائن هبا يف غري األحوال اليت يكون فيها اإلفرا  واجباً حتماً، ال يفر  عن املتهم بضمان أو بغري ضمان إال بعد أن يعني له ااًل يف اجلهة ال
 مركز احملكمة إن مل يكن مقيماً فيها.

 
 الكفالة( 126)ادة امل

غري األحوال اليت يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقدمي كفالة، ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة املشار إليها يف يف  –جيوز تعليق اإلفرا  املؤقت 
حسب األحوال مبلغ الكفالة وخيصص جزء معني منه ليكون جزاء كافيًا لتخلف املتهم عن احلضور يف عيع إجراءات التحقيق  123املادة 

 لقيام بكافة الواجبات األخرى اليت تفرض عليه، وخيصص اجلزء اآلخر لدفع ما أييت برتتيبه:والدعوى والتقدم لتنفيذ احلكم وا
 املصاريف اليت دفعها معجالً املدعى ابحلقوق املدنية. .1
 املصاريف اليت صرفتها احلكومة. .2
 العقوابت املالية اليت قد  كم هبا على املتهم. .3
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 دفع مبلغ الكفالة (127)ادة امل
 الكفالة من املتهم أو من غريه ويكون ذلك  يداع املبلغ املقدر يف خزانة احملكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من احلكومة.يدفع مبلغ 

يف  اإلفرا  ويؤخذ عليه التعهد بذلك وجيوز أن يقبل من أي  خص ملئ التعهد بدفع املبلغ املقدر للكفالة إذا أخل املتهم بشرو من  روو
 التحقيق أو بتقرير يف قلم الكتاب.اضر 

 ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
 

 مصادرة الكفالة( 128)ادة امل
حكم  إذا مل يقم املتهم بغري عذر مقبول بتنفيذ أحد االلتزامات املفروضة عليه، يصبح اجلزء األول من الكفالة ملكاً للحكومة بغري حاجة إىل

 بذلك.
 وجه، أو حكم ابلرباءة. زء الثاين للمتهم إذا صدر يف الدعوى قرار أبن الويرد اجل
 

 مراقبة البوليس وحظر ارتياد أماكن معينة (129)ادة امل
مر لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة املتهم ال تسمح بتقدمي كفالة أن يلزمه أبن يقدم نفسه ملكتب البوليس يف األوقات اليت  ددها له يف أ

   مع مراعاة  روفه اخلاصة، وله أن يطلب منه اختيار مكان لإلقامة فيه غري املكان الذي وقعت فيه اجلرمية كما له أن  ظر عليه ارتياداإلفرا 
 مكان معني.

 
 القبض بعد اإلفراج (130)ادة امل

بسه إذا قويت األدلة ضده أو أخل ابلشروو األمر الصادر ابإلفرا  ال مينع قاضي التحقيق من إصدار أمره اجلديد ابلقب  على املتهم أو ن
 املفروضة عليه أوجدت  روف تستدعي اختاذ هذا اإلجراء.

 
 جهة اختصاص اإلفراج بعد اإلحالة (131)ادة امل

احملال  إذا أحيل املتهم إىل غرفة االهتام أو إىل احملكمة يكون اإلفرا  عنه إن كان ابوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص اجلهة
 إليها.

 ويف حالة اإلحالة إىل اكمة جناايت يكون األمر يف غري دور االنعقاد من اختصاص غرفة االهتام.
ويف حالة احلكم بعدم االختصاص تكون غرفة االهتام هي املختصة ابلنظر يف طلب اإلفرا  أو احلبس إىل أن ترفع الدعوى إىل احملكمة 

 املختصة.

 30من املادة  4بتنفيذ الفقرة  )ب( املالحظات املتعلقة 

أو  مايل ضمانميكن تعليقه على تقدمي االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أنَّ اإلفرا  إىل حني احملاكمة  بسميكن تطبيق احل
 .غريه من الضماانت
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 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 
 5الفقرة 

اجلرائم املعنية لدى النظر يف إمكانية اإلفرا  املبك ر أو أتخذ كل دولة طرف بعني االعتبار جسامة 
 املشروو عن األ خاص املدانني ابرتكاب تلك اجلرائم.

 
 30من املادة  5)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 

 :ةالتالي وصاىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصأ ارت ليبيا 

 اإلجراءات اجلنائيةقانون 
 حاالت اإلفراج حتت شرط( 450) املادة

جيوز اإلفرا   ت  رو عن كل اكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى يف السجن ثالثة أرابع مدة العقوبة، وتبني أن سلوكه 
تقل املدة اليت تقضي يف السجن  أالأثناء وجوده يف السجن يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه وأنه سيسلك سلوكًا حسنًا بعد اإلفرا  عنه، على 

 عن تسعة أ هر على أية حال.
ت أما إذا كان العقوبة ابلسجن املؤبد فال جيوز اإلفرا  إال إذا أمضى احملكوم عليه يف السجن عشرين سنة على األقل، وال جيوز اإلفرا   

كمة اجلنائية يف اجلرمية، وذلك ما مل يكن من املستحيل عليه الوفاء  رو إال إذا وىف احملكوم عليه اباللتزامات املالية احملكوم هبا عليه من احمل
 هبا.
 

 مؤسسات اإلصالح والتأهيل بشأن 2005( لسنة 5القانون رقم )
 يف تنفيذ اإلفراج حتت شرط

 (77) املادة
ارابع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده  يف املؤسسة ثالثة أمضيال جيوز اإلفرا   ت  رو عن احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إال إذا 

 .عنه خطر على االمن العام وان ال تقل املدة اليت قضاها عن تسعة أ هر هبا يدعو اىل الثقة يف تقومي نفسه وأال يكون يف االفرا 
 األقل.عشرين سنة على  يف املؤسسة مدة أمضيكان احملكوم عليه قد   إذاذا كانت العقوبة السجن املؤبد ال جيوز االفرا  إال فإ

 .يثبت عجزه عن ذلك مل ويف عيع االحوال جيب ان يكون احملكوم عليه قد أوىف اباللتزامات املالية احملكوم هبا عليه ما
 
 (82)ادة امل

 .اقبتهالشرطة املنوو هبا مر  يف حالة ما إذا كان املفر  عنه خاضعا للمراقبة يتعني عليه تقدمي نفسه فور إخالء سبيله اىل جهة
 
 (83)ادة امل

 .بذلك ليتوىل استصدار أمر  لغاء االفرا  إذا خالف املفر  عنه الشروو اليت وضعت لإلفرا  وجب على الشرطة املختصة إبال  رئيس النيابة
املؤسسة احتساب املدة اليت كانت ابقية  فاذا ألغي أعيد املفر  عنه  ت  رو اىل املؤسسة ليستويف املدة الباقية من عقوبته وجيب على إدارة

 .اليت قضاها مفرجا عنه  ت  رو اىل املدة ابإلضافةمن العقوبة احملكوم هبا يوم االفرا  عنه 
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 30من املادة  5)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

بعد أداء و  العقوبة مدة ثالثة أرابع السجن يف أمضى للحرية إذا مقيدةجيوز اإلفرا  املشروو عن كل اكوم عليه بعقوبة 
 .يثبت عجزه عن ذلكمل  ما االلتزامات املالية احملكوم هبا وذلك

 
 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 

 6الفقرة 
تنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املباد  األساسية لنظامها القانوين، يف إرساء إجراءات جتيز للسلطة 

االقتضاء، تنحية املو ف العمومي املتهم ابرتكاب فعل جمرم وفقاً هلذه االتفاقية أو وقفه املختصة، عند 
 عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افرتاض الرباءة.

 
 30من املادة  6)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

( لسنة 20القانون رقم ) ( من32( و)31 ن )حت املادمنحيي اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض أ ارت ليبيا 
.  نشاء هيئة الرقابة االدارية صراحة إمكانية وقف املو ف العام احتياطيا عن عمله من قبل هيئة الرقابة اإلدارية 2013

قرار الوقف االحتياطي عن العمل من القرارات اإلدارية املؤقتة، فهو ال ينشئ حقوقا وال خيل مبركز قانوين ملن صدر يف و 
هلذه القرارات يقضي ابنتهائها، هلذا فهي ال تتمتع ابحلماية القانونية املمنوحة للقرارات اإلدارية  فالطابع املؤقت حقه،

  لغائهايتأتى املطالبة بوقفها وليست اال للطعن  للمو ف، فالغري يف املركز القانوين الفردية املنشئة للحقوق أو اليت ت
  اإلداري.أمام القضاء 

 اىل النصوص التالية: ليبيا وأحالت

 إبنشاء هيئة الرقابة االدارية 2013( لسنة 20القانون رقم )
 (31)ادة امل

املو ف عن عمله احتياطيا سواء ملقتضيات املصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا لعضو الرقابة ابهليئة وعضو التحقيق هبا طلب إيقاف 
كانت هنـاك مربرات قوية تدعو الختاذ هذا اإلجراء ويصدر قرار اإليقاف من رئيس اهليئـة أو من يفوضه وال جيوز أن تزيد مدة ال وقف عن 

 .ثالثة أ ـهر إال بقـرار مـن السلطة املختصة ابلتأديب
 
 (32دة )املا
 إحلاق يف تسبب من  يقاف أيمر أن اهليئة لرئيس جاز منقوالً  اثبتاً أو كان سواء العام ابملال ضرراً  أحلقت تصرفات هناك أن للهيئة تبني إذا

 رفع من التأكد بعد إال عنها اإلفرا  يتم وال لدى املصارف الضرر حلقها اليت اجلهة حساابت يف التصرف إيقاف له كما  عن العمل، الضرر
 .والتأديبية اجلنائية املسؤولية ذلك أبحكام خيل وال الضرر

 
 بشأن تنظيم عالقات العمل  2010لسنة  12قانون رقم 
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 (158) ادةامل
احلبس تنفيذاً حلكم جنائي سقط دة حبسه، فإذا كان كل مو ف  بس احتياطياً أو تنفيذاً حلكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله م

 .أو استحقاق العالوة السنوية أو اإلجازةهذه املدة يف أقدمية الدرجة  مرتبه طوال مدة احلبس، وال  سبحقه يف 
 

 30من املادة  6)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 نشاء هيئة الرقابة االدارية صراحة إمكانية وقف  2013( لسنة 20القانون رقم ) ( من32( و)31 ن )منحت املاد
كما  .سواء ملقتضيات املصلحة العامة أو مصلحة التحقيق املو ف العام احتياطيا عن عمله من قبل هيئة الرقابة اإلدارية

قانون رقم  من 158)املادة  دة حبسهأنَّ كل مو ف ُ بس احتياطيلا أو تنفيذاً حلكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله م
 .(ملبشأن تنظيم عالقات الع 2010لسنة  12
 
 

 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 
 7الفقرة 

تنظر كل دولة طرف، حينما تسو   جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املباد  األساسية لنظامها 
القانوين، يف اختاذ إجراءات إلسقاو األهلية، أبمر قضائي أو أبي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية 

الداخلي، عن األ خاص املدانني ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية، للقيام مبا  ددها قانوهنا 
 يلي:

 )أ( تويل منصب عمومي.
 تويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة ب()

 
 30من املادة  7)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وأحالت اىل النصوص التالية:اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض أ ارت ليبيا 

 قانون العقوابت

 (4)( الفقرة 16املادة )
كل من أنيطت به مهمـة عـامة يف خدمة احلكومة أو الوالايت أو اهليئات العامة األخرى سواء كان مو فاً أو مستخدمًا، املو ف العمومي:  

أثناء دائما أو مؤقتًا براتب أو بدونه، ويدخل يف ذلك اررو العقود واألعضاء املساعدون يف احملاكم واحملكمون واخلرباء والرتاعة والشهود 
 .قيامهم بواجباهتم

 
 العقوابت أنواع( 17املادة )

 :وتبعية أصلية: نوعان العقوابت
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 ي:ه األصلية العقوابت
 اإلعدام. .1
 املؤبد. السجن .2
 السجن. .3
 احلبس. .4
 الغرامة. .5

 هي: التبعية العقوابت
 املدنية. احلقوق من احلرمان .1
 الفنية. األعمال أو املهن مزاولة من احلرمان .2
 .القانونية األهلية فقدان .3
 ابإلدانة. احلكم نشر .4

 

 والتبعية األصلية العقوابت ( فرض18) ادةامل
 ينص اليت األحوال يف إال هبا للنطق داعي وال القانون نكم اإلدانة فتتبع التبعية العقوابت وأما اإلدانة، عند األصلية ابلعقوابت القاضي ينطق
 .القانون عليها

 
 املدنية احلقوق من ( احلرمان33املادة )
 ومؤقت دائم :نوعان املدنية احلقوق من احلرمان
 ذلك: خالف على القانون نص إذا إال اآلتية، واملزااي احلقوق من اجلاين حرمان الدائم احلرمان على ويرتتب
 .األخرى السياسية احلقوق ومجيع نيابية هيئة ألية االنتخاب أو الرتشيح حق .1
 اكتسبت صفة أية من وجتريده جربية، خدمة كانت  إذا إال عامة خدمة أية يف القبول أو عامة وظيفة أية يف للبقاء الصالحية .2

 .عامة أو خدمة وظيفة يف العمل بسبب
 .القوامة أو ابلوصاية عالقة له آخر حق وكل مؤقتاً، التعيني كان  وإن قيم أو كوصي  للعمل الصالحية .3
 .العامة الشرف  ارات من ذلك وغري واألوةة والرتب األلقاب .4
 .تقدم فيما املذكورة االمتيازات أو الصفات على أو لقب أو درجة أو خدمة أو و يفة أية على املرتتبة الشرف حقوق عيع .5
 البنود يف عليها املنصوص الشرف  ارات من  ارة أو درجة أو لقب أو خدمة أو صفة أو حق أي اكتساب أو لتويل األهلية .6

 .السابقة
 مما  رف أو لقب أو أو صفة حق أبي االستمتاع أو استعمال أو الكتساب األهلية من احلرمان مدة عليه احملكوم املؤقت احلرمان ويفقد
 .تقدم
 

 اليت تتضمن احلرمان من احلقوق املدنية األحوال (34)املادة 
هنائياً. واحلكم احلكم ابلسجن املؤبد أو السجن ملدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن احلرمان الدائم من احلقوق املدنية من يوم صدور احلكم 

سنوات أو أكثر يتضمن احلرمان من احلقوق املدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك ال تقل عن سنة وال تزيد على  ابلسجن ملدة ثـالث
 مخس سنوات. 

 حرماانً دائماً من احلقوق املدنية.وإذا قرر احلكم أن اجلاين معتاد أو ارتف اإلجرام يف اجلناايت أو اجلنح أو أن له نزعة إجرامية منحرفة  رم 
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 الفنوناحلرمان من ممارسة املهن أو  (35) ادةامل

إذانً  احلرمان من مزاولة املهنة أو العمل الفين هو منع اجلاين مدة احلرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو جتارة أو حرفة تتطلب
 مة. ويتضمن احلرمان سقوو ذلك اإلذن أو التخويل أو الرتخيص. خاصاً أو ختويالً أو ترخيصاً من السلطات العا

 
 احلرمانأحوال  (36) ادةامل

يرتتب احلرمان املؤقت املنصوص عليه يف املادة السابقة على احلكم يف جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة ملمارسة أي مهنة  .1
 أو فن أو صناعة أو جتارة أو حرفة أو الواجبات املتعلقة هبا. 

ة أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة كما يرتتب احلرمان املؤقت من الو يفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم يف جناي .2
 ة العامة أو الوصاية أو القوامة.الستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات املرتتبة على الو يف

ويكون احلرمان املذكور يف الفقرتني السابقتني ملدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها  ـددها احلكم على أال تـقل ابلنسبة للجنح  .3
 ث سنوات وال تقل ابلنسبة للجنـاايت عن سنة وال تزيد على مخس سنـوات. عن  هر وال تزيد على ثال

 

 بشأن التطهري 1994لسنة  10ن رقم قانو ال
 (24)املادة 

 اآلتية:يرتتب على صدور حكم هنائي ابإلدانة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون حرمان اجلاين من احلقوق واملزااي 
 املدنية.احلرمان من احلقوق  .1
 .الصالحية لتويل أي وظيفة أو البقاء فيها .2
 التصعيد ألماانت املؤمترات واللجان الشعبية والنقاابت واال ادات والروابط املهنية. .3
 األوةة واألنواو ورتب الشرف. .4
 عدم قبول  هادته أمام القضاء. .5
 عدم منحه  هادة حسن السرية والسلوك. .6
 القوامة.عدم الصالحية لتويل  ئون الوصاية و  .7

 

 30من املادة  7)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

أن يشمل صراحًة احلرمان من احلق  ، دونعموميةالعقوبة احلرمان من احلق يف تويل الو ائف العقوابت يتضمَّن قانون 
 .ف يف املنشآت اململوكة من الدولةالو ائتويل يف 

إلسقاو األهلية عن األ خاص  صر ة إجراءاتاختاذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا النظر يف 
 املدانني ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً لالتفاقية، لتويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.

 
 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 
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 8الفقرة 
من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية جتاه املستخدمني  1ال متس الفقرة 

 املدنيني.
 

 30من املادة  8)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وأحالت اىل النصوص التالية:اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراض أ ارت ليبيا 
 بشأن تنظيم عالقات العمل  2010لسنة  12قانون رقم 

 (155)املادة 
كل مو ف خيالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد احملظورات املنصوص عليها يف هذا القانون أو خير  على مقتضى الواجب يعاقب  حدى   

 .االقتضاءالعقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون، وذلك مع عدم اإلخالل نق إقامة الدعوى املدنية أو اجلنائية ضده عند 
كون تة ارتكابه الفعل استنادا إىل أمر رئيسه إال إذا كان تنفيذا ألمر كتايب صادر إليه من رئيسه، ويف هذه احلالة وال يعفى املو ف من العقوب

 من أصدر األمر. على املسؤولية
 وال يسأل املو ف مدنيا إال عن خطئه الشخصي.

 
 (157)املادة 

بقرار من األمني املختص أو الكاتب العام، وله أن يوقف املو ف  التأديبمع مراعاة اختصاصات األجهزة الرقابية تكون اإلحالة إىل جملس 
 .عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وال جيوز أن تزيد مدة اإليقاف على ثالثة أ هر إال بقرار من جملس التأديب

 ثالثة أايم من  ري  صدوره. وإذا صدر قرار اإليقاف أو اإلحالة من غري األمني املختص فيجب إخطاره به خالل
مدة وإذا أسفرت اإلجراءات التأديبية أو اجلنائية عن عدم إدانة املو ف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إىل عمله ويدفع له مرتبه كامال عن 

 .اإليقاف
 

 30من املادة  8)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

يف  زائيةج عقوابتوذلك ابإلضافة إىل  تنظيم عالقات العملقانون ( من 155ادة )أتديبية مبوجب امل عقوابتجيوز توقيع 
 قضااي الفساد.

 
 املالحقة واملقاضاة واإلجراءات - 30املادة 

 10الفقرة 
تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدما  األ خاص املدانني ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً هلذه 

 االتفاقية يف جمتمعاهتم.
 

 30من املادة  10)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
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 فرتة خالل املسجونني أتهيل إلعادةخاصة  برامجيها لدحيي  اىل أهنا ملتزمة ابلفقرة قيد االستعراضأ ارت ليبيا 

النص عليها يف القوانني  يتم اجملتمع يف إدماجهم وإعادة عنهم املفر  املسجونني لرعاية برامج لديها كما ،سجنهم
  .مؤسسات اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية بشأن 2005( لسنة 5القانون رقم )أبرزها  ابلسجون،واللوائح اخلاصة 

 مؤسسات اإلصالح والتأهيل بشأن 2005( لسنة 5القانون رقم )
 الفصل السادس

 يف تثقيف النزالء وتعليمهم
 (36) ادةامل

مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم  إلزاميا لألميني من النزالء وتعمل إدارة املؤسسة على تعليم النزالء اآلخرين وتدريبهميكون التعليم 
املراحل الدراسية ابلدولة وجيب على اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة  ومدة العقوبة احملكوم هبا وذلك وفقا للمناهج املقررة يف خمتلف

 .التدريب يف كل مؤسسةمقومات الدراسة و  العامة أن توفرالشعبية 
 
 (37) ادةامل

من التعليم تسمح هلم بذلك ولديهم  على جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل االستذكار وأتدية االمتحاانت للنزالء الذين هم على درجة
 .الرغبة يف مواصلة الدراسة

خيص اجلرائم املتعلقة أبمن الدولة إال بعد  إال  ذن من رئيس النيابة املختص وال يؤذن بذلك فيماوال جيوز خرو  النزالء لتأدية االمتحاانت 
 .جلان امتحاانت هلم داخل املؤسسة وفقا للقواعد اليت توضع هلذا الغرض موافقة النائب العام ويستعاض عن خرو  هؤالء بتخصيص

 
 (38) ادةامل

فراغهم وللنزيل مبوافقة مدير املؤسسة أن  تثقيف وهتذيب النزالء وجلميع النزالء االنتفاع هبا يف أوقاتتنشأ يف كل مؤسسة مكتبة هتدف إىل 
 . ضر على نفقته الكتب والصحف واجملالت اليت يريدها

 
 (39) ادةامل

 م.رات التثقيفية والرتفيهية هلاضواحمل على جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل اإلعالم املختلفة للنزالء وأن يعمل على عقد الندوات
 
 (40) ادةامل

حصل على إحدى الشهادات العامة  مينح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده يف املؤسسة حف  القران الكرمي أو نصفه، أو
 .واجلامعية أو العالية

 .و دد الالئحة التنفيذية قيمة املكافأة املقررة لكل حالة
 
 (41) ادةامل

 .ساحة اجملتمع مواطنني صاحلني يكون لكل مؤسسة واع  ديين أو أكثر يتوىل اإلر اد واملعاونة يف تقومي احنراف النزالء وإعادهتم اىل
 

 قانون اإلجراءات اجلنائية
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 يف رد االعتبار
 رد االعتبار وآاثره واجلهة املختصة بنظره( 481)ادة امل

يف جناية أو جنحة، ويرتتب على رد االعتبار انقضاء احلكم والعقوابت التبعية وسائر اآلاثر اجلنائية أ( جيوز رد االعتبار لكل اكوم عليه 
 األخرى املتعلقة به دون أن يؤثر ذلك يف االلتزامات املدنية املرتتبة على احلكم ابإلدانة.

ليه وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إىل رئيس النيابة ب( ويصدر احلكم برد االعتبار من اكمة اجلناايت التابع هلا ال إقامة احملكوم ع
من وجيب أن تشتمل العريضة على البياانت الالزمة لتعيني  خصية الطالب وأن يبني فيها  ري  احلكم الصادر عليه واألماكن اليت أقام فيها 

 ذلك احلني.
 
 )مكررا( شروط رد االعتبار (481) ادةامل

 جيب لرد االعتبار:
 تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كامالً أو انقضت أبي وجه كان، وأثبت احملكوم عليه حسن سريته. أ( أن

ب( أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة األصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثالث سنوات إذا 
 عتياد واحرتاف اإلجرام ويف حالة اجملرمني املنحرفني.كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه املدد يف حالة العود واال

ة ويستثين من  رو املدة احملكوم عليهم يف جرائم سياسية، وال تعد جرائم سياسية يف تطبيق هذا النص جرائم القتل واجلناايت واجلنح املضر 
 انون العقوابت.بكيان الدولة املنصوص عليها يف الفصل األول من الباب األول من الكتاب الثاين من ق

طيع معها  ( أن تكون االلتزامات املدنية والغرامات وسائر املبالغ احملكوم هبا يف اجلرمية قد أديت أو أن يثبت احملكوم عليه أنه ليس نال يست
 الوفاء.

 د( أال يكون طالب رد االعتبار خاضعاً ألي تدبري من التدابري الوقائية.
 
 رد االعتبار حبكم القانون (491) ادةامل

 يرد االعتبار نكم القانون:
و  روع أواًل: إىل احملكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة، يف جرمية سرقة، أو إخفاء أ ياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة، أو تزوير أ

مم مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة  يف هذه اجلرائم ويف جرائم قتل حيوان الغري بدون مقتضى، أو اتالف املزروعات
 سنة بدون أن يصدر على احملكوم عليه خالهلا حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة.

اثنياً: إىل احملكوم عليه بعقوبة جنحة أو يف أية جرمية أخرى مم مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه 
جناية أو جنحة إال إذا كان احلكم قد اعترب احملكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت مبضي املدة فتكون املدة اثنيت عشرة  حكم يف

 سنة.
 

 30من املادة  10)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

)الرعاية  سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم إطالقبرامج خمصَّصة ملتابعة األ خاص املدانني بعد ليبيا ليس لدى 
كما   شاركون يف عدد من الربامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خالل فرتة سجنهم.، غري أن هؤالء األ خاص يالالحقة(

 نتهاء تنفيذ عقوبته.بعد انقضاء مدَّة من الزمن من  ري  ا كوم عليهاحملرد االعتبار إىل  علىائية نقانون اإلجراءات اجلنص 
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ع املستعرِّضون ليبيا أن تتخذ اجراءات اضافية  إعادة إدما  األ خاص املدانني ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً  عزيزلتُيَشج ِّ
 لالتفاقية يف جمتمعاهتم.

 ( االحتياجات من املساعدة التقنيةج)

 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ التالية من  أهنا أن تساعد على  سني تقنية الساعدة املأن أ ارت ليبيا إىل 
سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف  إطالقخمصَّصة ملتابعة األ خاص املدانني بعد املساعدة يف وضع وتنفيذ  -

 .جمتمعاهتم
 

 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 
 )أ( 1الفقرة الفرعية 

مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم من تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى 
 تدابري للتمكني من مصادرة:

العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها  (أ)
 قيمة تلك العائدات.

 
 31( من املادة )أ 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون العقوابت
 املصادرة وجوب( 163املادة )
 :اآلتية األ ياء مبصادرة دائماً   كم

 يف له يد ال  خصاً  املالك يكن مل ما القضائي، ابلعفو أو ابإلدانة احلكم فيها صدر اليت اجلرمية من املكتسبة أو احملصلة األ ياء .1
 .اجلرمية

 .ابإلدانة احلكم يصدر مل لو حم وذلك ذاته، يف جرمية فيها التصرف أو حيازهتا أو محلها أو استعماهلا أو صنعها يعد اليت أل ياءا .2
 
 املصادرة جواز( 164) ادةامل
 :التالية األ ياء مصادرة جتوز القضائي، ابلعفو أو ابلعقوبة احلكم حالة يف

 .اجلرمية الرتكاب أعدت أو استعملت اليت األ ياء .1
 السلطات من  أهنا يف تصريح يوجد مل ما جرمية، فيها التصرف أو حيازهتا أو محلها أو استعماهلا أو صنعها يعد اليت األ ياء .2

 .اإلدارية
 .اجلرمية يف له يد ال  خصاً  املالك كان  إذا السابقة األحكام تطبق وال

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )
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 (35) ملادةا
 أو هرب ما ضعف تعادل بغرامة ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،22 ،21 ،5 ابملواد املبينة األحوال عيع يف اجلاين على  كم

 حصل اليت املبالغ رد أو ومصادرة إعطائه على غريه أرغم أو عليه استوىل أو عليه حصل أو عليه عرض أو به وعد أو قبل أو طلب أو اختلس
 .املادة هذه يف إليها املشار املواد يف املبينة اجلرائم ارتكابه بسبب عليها

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 التعريفات (1املادة )
ْسَتْخَدَمة فييـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات ألغراض تطبيق هذا القانون، 

ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هامل

 :ما مل يرد يف النص خالف ذلك، املعاين امل
  جرمية. ُتستخدم، أو يُراد استخدامها، ُكل ِّياً أو ُجزئياً، وأبي ِّ  كل من األ كال، يف ارتكابأداة أي  هي  :الوسائل

جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم ، بصورة مبا رة أو غري مبا رة، من متحصلةهي أيُّ أموال انجتة أو : ُمَتَحصَّالت اجلرمية
كما تشمل أيَّ فوائد أو أرابح أو عوائد من هذه   ،أخرى أموالتبديلها، ُكل ِّيًا أو ُجزئياً، إىل  اليت مت   ويلها أواألصلية، وتشمل األموال 

ْسَتَحقَّة منها أو ا
ُ
 لنا ئة عنها. األموال، أو القيمة امل

طبقاً للقانون، تنتقل مبوجبه ملكية األموال  أو قرار صادر من جهة خمتصة قضائي، هي احلرمان الدائم من األموال، بناًء على حكم :املُصادرة
 املصادرة اىل الدولة.

 
 يف العقوابت ( األحكام العامة40املادة )

مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أ د، ينص عليها يف قانون آخر، يعاقب على اجلرائم مبوجب هذا القانون ابلعقوابت املنصوص عليها يف املواد 
، املضبوطة والوسائلوحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األموال التالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك يف أي من هذه اجلرائم بعقوبة الفاعل 

 على الشروع فيها بعقوبة اجلرمية التامة.يعاقب كما 
 

 املصادرة ( 59املادة )
كم  دانة املتهم يف جرمية أصلية، أو جرمية غسل األموال، أو جرمية متويل اإلرهاب، حسن النية، إذا حُ  أواًل: مع عدم اإلخالل نقوق الغري

 ما يلي:فعلى احملكمة أن تقضي، إىل جانب العقوابت األصلية، مبصادرة 
 ى عنها، أو يستبدل هبا من أموال أو ممتلكات. متحصالت اجلرمية، وما خيتلط هبا، أو يتأت   .1
  وسائل ارتكاهبا. أواألموال اليت تشكل موضوع اجلرمية  .2

 
الواجب مصادرهتا، أو  قيمة األموال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إذا تعذر الوصول إىل األموالمبصادرة ما يعادل اثنياً:  كم احملكمة 

   .و إذا تعذ رت مصادرة األموال ألي سببأ مبقابل يتناسب مع قيمتها حسن النية إذا مت التصرف فيها إىل الغري
 

ألي سبب من األسباب،  أواثلثاً: إذا ثبت وقوع اجلرمية، دون أن يصدر حكم  دانة اجلاين، إما لعدم معرفته، أو النقضاء الدعوى اجلنائية، 
وتصدر احملكمة أمرها مبصادرة األموال، إذا قامت لديها أدلة  .صادرةمللى النيابة العامة إحالة األوراق إىل احملكمة املختصة الستصدار أمر ابفع

 من األموال الواجب مصادرهتا واملنصوص عليها يف الفقرة أوالً من هذه املادة. كافية على أهنا 
 

 ترد على حمل املصادرةبطالن التصرفات اليت ( 60املادة )
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كل عقد أو اتفاق أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو احليلولة دون مصادرة    ق  للمحكمة إبطالمع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النية، 
 األموال املنصوص عليها يف املادة السابقة. 

 
   أيلولة األموال املصادرة إىل اخلزانة العامة( 61املادة )

 اخلزانة العامة للدولة. إىل اليت تتمُّ ُمصادرهتا مبوجب أحكام هذا القانونتؤول األموال 
 

 31)أ( من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 علىقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( من 59واملادة )العقوابت من قانون ( 164و)( 163)ن  نصَّت املاد
أن ميكن . و اإمكانية مصادرة األ ياء اليت  صلت من اجلرمية أو اليت اسُتخدمت أو كانت معد ة لالستخدام يف ارتكاهب

 ابملصادرة على أساس القيمة. ليبيامستندة إىل إدانة. وتسمح غري تكون املصادرة 
 

 التجميد واحلجز واملصادرة - 31املادة 
 )ب( 1الفقرة الفرعية 

طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم من تتخذ كل دولة 
 تدابري للتمكني من مصادرة:

)ب(املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت استُخدمت أو كانت معد ة لالستخدام يف 
 ارتكاب أفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية. 

 
 31)ب( من املادة  1تعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابس

 .جواهبا السابقإىل ليبيا حالت أ

 31)ب( من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 علىقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( من 59العقوابت واملادة )من قانون ( 164و)( 163)ين نصَّت املاد
أن ميكن . و اإمكانية مصادرة األ ياء اليت  صلت من اجلرمية أو اليت اسُتخدمت أو كانت معد ة لالستخدام يف ارتكاهب

 ابملصادرة على أساس القيمة. ليبيامستندة إىل إدانة. وتسمح غري تكون املصادرة 
 

 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 
 2الفقرة 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األ ياء املشار إليها يف الفقرة 
 من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف هناية املطاف.  1
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 31من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 الكتاب األو ل

 الباب الثاين
 يف مجع االستدالالت ورفع الدعوى

 الفصل األول
 يف مأموري الضبط القضائي وواجباهتم

 
 سلطات رجال الضبط القضائي( 11) ادةامل

 القضائي ابلبحي عن اجلرائم ومرتكبيها، وعع االستدالالت اليت تلزم للتحقيق والدعوى.يقوم مأمورو الضبط 
 
 إشراف النيابة العامة( 12) ادةامل

ة يكون مأمورو الضبط القضائي  بعني للنيابة وخاضعني إل رافها فيما يتعلق أبعمال و يفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إىل اجلهة املختص
ل من تقع منه خمالفة لواجباته، أو تقصري يف عمله، وهلا أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا كله ال مينع من رفع الدعوى النظر يف أمر ك

 اجلنائية.
 
 مجع االستدالالت( 19) ادةامل

ئية ومرتكبيها وأن يسألوا املتهم ملأموري الضبط القضائي أثناء عع االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنا
 عن ذلك وهلم أن يستعينوا ابألطباء وغريهم من أهل اخلربة ويطلبوا رأيهم  فهياً أو ابلكتابة.

 وال جيوز هلم  ليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد ةاع الشهادة بيمني.
 
 غاية التفتيش( 39) ادةامل

 التفتيمل إال للبحي عن األ ياء اخلاصة ابجلرمية اجلاري عع االستدالالت أو حصول التحقيق بشأهنا.ال جيوز 
ي ومع ذلك إذا  هر عرضاً أثناء التفتيمل وجود أ ياء تعد حيازهتا جرمية أو تفيد يف كشف احلقيقة يف جرمية أخرى جاز ملأمور الضبط القضائ

 أن يضبطها.
 
 وضع األختام( 42) ادةامل
 أموري الضبط القضائي أن يضعوا األختام على األماكن اليت هبا آاثر أو أ ياء تفيد يف كشف احلقيقة وهلم أن يقيموا حراساً عليها.مل

اءها وجيب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك يف احلال، وعلى النيابة إذا رأت عدم ضرورة ذلك اإلجراء أن أتمر  زالة األختام، فإن رأت إبق
 حلائز العقار أن يتظلم أمام القاضي اجلزئي بعريضة يقدمها إىل النيابة العامـة وعليها رفع التظلـم إىل القاضي فوراً.جاز 
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 ضبط مربزات اجلرمية( 43) ادةامل
تج عن ارتكاهبا، ملأموري الضبط القضائي أن يضبطوا األوراق واألسلحة واآلالت، وكل ما  تمل أن يكون قد استعمل يف ارتكاب اجلرمية، أو ن

 أو ما وقعت عليه اجلرمية، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة.
 يع.وتعرض هذه األ ياء على املتهم ويطلب منه إبداء مالحظاته عليها. ويعمل بذلك اضر يوقع عليه من املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوق

 
 حرز األشياء املضبوطة( 44) ادةامل

يت تضبط يف حرز مغلق وتربط كلما أمكن، وخيتم عليها، ويكتب على  ريط داخل اخلتم  ري  احملضر احملرر بضبط توضع األ ياء واألوراق ال
 تلك األ ياء ويشار إىل املوضوع الذي حصل الضبط من أجله.

 
 الباب الثالث

 يف التحقيق مبعرفة قاضي التحقيق
 الفصل الثالث

 ابجلرميةيف االنتقال والتفتيش وضبط األشياء املتعلقة 
 
 انتقال احملقق( 74) ادةامل

 ينتقل احملقق إىل أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة األمكنة واأل ياء واأل خاص ووجود اجلرمية مادايً وكل ما يلزم إثبات حالته.
 
 تفتيش األماكن( 75) ادةامل

مفتوح وبناء على هتمة موجهة إىل  خص مقيم يف املنزل املراد تفتيمل املنازل عمل من أعمال التحقيق، وال جيوز االلتجاء إليه إال يف  قيق 
 تفتيشه، ابرتكاب جناية أو جنحة أو اب رتاكه يف ارتكاهبا أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز أل ياء تتعلق ابجلرمية.

ب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت وللمحقق أن يفتمل أي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما  تمل أنه استعمل يف ارتكا
 عليه وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة.

 
 ضبط اخلطاابت والرسائل( 79) ادةامل

ت، لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب الربيد كافة اخلطاابت والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة الربقيا
 التليفونية مم كان لذلك فائدة يف  هور احلقيقة.كما جيوز له مراقبة احملاداثت 

 
 ضبط األشياء واألمر بتقدميها( 83) ادةامل

على من خيالف ذلك األمر، إال إذا  257لقاضي التحقيق أن أيمر احلائز لشيء يرى ضبطه أو االطالع عليه بتقدميه. ويسري حكم املادة 
 االمتناع عن أداء الشهادة.كان يف حالة من األحوال اليت خيوله القانون فيها 

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 التعريفات (1املادة )
ْسَتْخَدَمة فيألغراض تطبيق هذا القانون، 

ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هيـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات امل

 :ما مل يرد يف النص خالف ذلك، املعاين امل
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أو  ويل األموال أو  انتقال، على ( من هذا القانون83و 56و 55مبوجب املواد )جهة خُمَْتصَّة  تفرضه الذياملؤقت احلظر  هوالتجميد: 
التجميد. ويشمل التجميد عوائد وأرابح هذه مدة  طوالعلى أي ِّ وجه، أو  ريكها املعدات أو الوسائل األخرى أو تبديلها أو التصرف فيها 

 .لاألموال واملعدات والوسائ
أو  ويل األموال أو املعدات أو الوسائل األخرى أو تبديلها أو التصرف  انتقالعلى  تفرضه سلطة خمتصةالذي املؤقت هو احلظر : احلجز
تلك إدارة  ( من هذا القانون58و كم املادة ) احلجز. ويشمل احلجز عوائد وأرابح تلك األموال.مدة  طوالعلى أي ِّ وجه، أو  ريكها فيها 

 األموال.
 

 واجلهات األخرى نيابة العامةعلى ال اإلحالة (10املادة )
نيابة العامة، عند وجود أسباب وجيهة لال تباه يف وقوع على ال عمليات  ليل املعلومات ما تسفر عنه إحالة يتعني على الوحدة .1

 أو متويل اإلرهاب. جرائم أصليةو أ عمليات غسل األموال
 احلاجة إخطار اجلهات املختصة مبا تسفر عنه عمليات  ليل املعلومات.كما جيوز للوحدة عند  .2
اذ تدابري  فظية، بشأن ما يشتبه يف أهنا متحصالت عمليات غسل األموال  .3 أو جرائم وجيوز للوحدة أن تطلب من النيابة العامة اخت ِّ

 ، أو يف قانون اإلجراءات اجلنائية.أو متويل اإلرهاب، وذلك وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون أصلية
 

 واملصادرة التدابري التحفظيةاخلامس:  الفصل
 احلصول على البياانت واملعلومات (53املادة )

 جيوز للنائب العام، أو من يندبه من احملامني العامني، أن أيمر ابالط ِّالع أو احلصول على أي معلومات أو بياانت، تتعلق ابحلساابت أو
عد ا يساالودائع، أو أبي أموال أو معامالت أخرى، لدى املؤسسات املالية، أو املنظمات غري اهلادفة للربح، أو األعمال واملهن غري املالية، مب

 على كشف الوقائع املتعلقة جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون. 
 
 ضبط اخلطاابت واملطبوعات ورصد االتصاالت وتسجيلها (54املادة )
الربيدية جيوز للنائب العام، أو من يندبه من احملامني العامني، أن أيمر بضبط عيع أنواع اخلطاابت، واملواد املطبوعة، والصناديق  .1

االت صال، وتسجيل أي أنشطة تتم ممارستها يف األماكن العامة أو اخلاصة، إذا كان هذا اإلجراء  والربقيات، ورصد كل وسائل
 م املنصوص عليها يف هذا القانون.يساعد يف كشف الوقائع املتعلقة أبي جرمية من اجلرائ

وملدة ال جتاوز تسعني يوماً. وجيوز متديد هذه املدة أبمر من احملكمة جيب أن يكون أمر الضبط أو الرصد أو التسجيل مسبباً،  .2
  املختصة.

 
 وإيقاف املعامالت من قبل الوحدةجتميد األموال  (55املادة )
ملدير الوحدة أن أيمر بتجميد األموال وإيقاف املعامالت املشتبه يف صلتها بغسل األموال أو جبرائم أصلية أو بتمويل اإلرهاب  .1

 أايم عمل. 5ال تزيد على ملدة 
 جيوز للنائب العام، بطلب من الوحدة، األمر بتمديد جتميد األموال وإيقاف املعامالت لفرتة تصل إىل عشرة أايم ملزيد من التحليل. .2

 
 التجميد واحلجز على األموال من قبل النيابة العامة (56املادة )
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األموال املشتبه يف صلتها بغسل األموال بري  فظية ابلتجميد أو احلجز على تدا ابختاذللنائب العام، أو من ينوب عنه إصدار أمر  .1
وأي ممتلكات بقيمة مشاهبة مع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النية. إذا كانت األموال  متويل اإلرهاب جرائم أصلية، أو أو

 فعلى املصرف املركزي إبال  أمر احلجز. ،موجودة لدى إحدى املؤسسات املالية
 ولألطراف املعنية التظل م أمام احملكمة خالل ثالثني يوماً من  ري  تنفيذ األمر. ويكون قرار احملكمة يف هذا الشأن هنائياً. 

 .واملصادرة مكتب ادارة األموال احملجوزة تظل األموال ال احلجز ملكاً ألصحاهبا، وقت توقيع احلجز، على أن تدار من قبل .2
  

 قبل مصلحة اجلماركاحلجز من  (57املادة )
يف حال اال تباه بغسل األموال أو جبرمية أصلية أو بتمويل اإلرهاب أو يف حال عدم اإلقرار أو اإلقرار الكاذب كما هو منصوص عليه يف 

  الوحدة بذلك يوماً وابال 45(، على مصلحة اجلمارك احلجز على العمالت واألدوات القابلة للتداول حلاملها لفرتة ال تزيد على 47املادة )
 فوراً. 

 جيوز للنائب العام متديد فرتة احلجز لفرتة مماثلة بناًء على طلب الوحدة.
 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (4املادة )

من جرمية فساد ويف حالة ثبوت اجلرمية طبقا للتشريعات النافذة جيوز له أن أيمر  ةيد أي أموال يشتبه يف أهنا متحصللرئيس اهليئة أن أيمر بتجم
 .1970( لسنة 152ابحلجز اإلداري وفقا ألحكام قانون احلجز اإلداري رقم )

 
 (5املادة )
 الدوائر الرةية من املعلومات على احلصول هلم كما  فيه، املشتبه دفاتر االطالع على القضائي الضبط مأمور بصفة يتمتعون الذين اهليئة ملو في
 ولو حم كافة املستندات  على االطالع حق وهلم واملختصني، اخلرباء من هبم يرون االستعانة مبن مهامهم أداء يف يستعينوا وأن الرةية، وغري

 .أقواله لزوماً لسماع يرون من استدعاء حق وهلم سرية، كانت

 31من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

إىل  53واد من )املومتويل االرهاب وقانون مكافحة غسل األموال  (84إىل  11من  )املواداجلنائية ينصُّ قانون اإلجراءات 
على جمموعة واسعة من تدابري التحقيق املتاحة للتعرُّف  (5و 4)املادتني  قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفسادو ( 57

 .، وفقاً لالتفاقيةمصادرهتالغرض على عائدات اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها 

 
 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 

 3الفقرة 
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة السلطات 

 من هذه املادة.  2و 1املختصة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة، املشمولة يف الفقرتني 
 

 31املادة من  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
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 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 األشياء املعرضة للتلف والباهظة النفقات( 92) ادةامل

إذا كان الشيء املضبوو يتلف مبرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق املزاد العام مم ةحت بذلك 
 احلالة يكون لصاحب احلق فيه أن يطالب يف امليعاد املبني يف املادة السابقة ابلثمن الذي بيع به.مقتضيات التحقيق، ويف هذه 

 
 2017غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة قانون مكافحة 

 احملجوزةاملصادرة و  األموال( إدارة وبيع 58املادة )
، يتبعه مبا رًة ويتوىل مهام إدارة األموال واملصادرة ينشأ مبوجب قرار من النائب العام مكتب ُيسمى مكتب إدارة األموال احملجوزة .1

 املتعلقة بتلك األموال واإلجراءات املتخذة بشأهنا.، وعع وحف  كل البياانت واملصادرة احملجوزة
قيمتها نتيجة لإلدارة أو تكون كلفة حفظها كبرية وال تتناسب تناسباً معقواًل  تنخف  ذن من النائب العام بيع األموال اليت قد  وجيوز .2

 على قيمة املبيع. احلجزويف هذه احلالة يبقى  .مع قيمتها
 

 بشأن احلجز اإلداري م1970( لسنة 152قانون رقم )
 (1املادة )

ت هذه املبالغ جيوز اتباع قواعد وإجراءات احلجز اإلداري املبينة يف هذا القانون يف حالة عدم الوفاء ابملبالغ املبينة يف البنود التالية سواء كان
 رات اخلاصة هبا:أو املؤسسات العامة وذلك يف املواعيد احملددة ابلقوانني والقرامستحقة للحكومة أو اهليئات 

... 
 د( الغرامات املستحقة قانوانً واملبالغ املختلسة من األموال العامة

... 
 و( املبالغ األخرى اليت تنص القوانني على  صيلها بطريق احلجز اإلداري.

 
 (8ادة )امل

 تعيني املدين أو احلائز حارساً. جيب على مندوب احلاجز عند توقيع احلجز أن يعني حارساً أو أكثر على األ ياء احملجوزة وجيوز .1
 وإذا مل يوجد من يقبل احلراسة وكان املدين أو احلائز حاضراً كلفه مندوب احلاجز ابحلراسة وال يعتد برفضه إايها، فإذا مل يكن حاضراً  .2

 عهد ابحلراسة مؤقتاً إىل أحد رجال البلدية أو اإلدارة احمللية.
 (.2من املادة ) 2دين أو احلائز بقرار ممن أصدر األمر ابحلجز وفقاً حلكم الفقرة وتعني أجور احلراسة ابلنسبة إىل غري امل .3

 
املعدل ابلقانون رقم  ،2012( لسنة 36) القانون رقمكما أ ارت ليبيا إىل أن هناك قوانني أخرى ذات صلة مثل 

لسنة  (4)قانون رقم وبع  النصوص الواردة يف  األ خاصبشأن إدارة أموال وممتلكات بع   ،2012( لسنة 47)
من بشأن  1986( لسنة 3رقم )أحكام القانون و  بشأن نظام القضاء 2006( لسنة 6)بتعديل القانون رقم  2011

 .أين لك هذا
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 31من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

قانون ( من 92حيي نصت املادة )بع  االجراءات والنصوص التشريعية املتعلقة  دارة األ ياء املضبوطة ليبيا لدى 
كما نص ت   .املضبوو مما يتلف مبرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته الشيء ة على جواز بيعائيناالجراءات اجل

مبوجب قرار من النائب العام مكتب ُيسمى قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على إنشاء ( من 58املادة )
األموال احملجوزة واملصادرة، يتبعه مبا رًة ويتوىل مهام إدارة األموال احملجوزة واملصادرة، وعع وحف  كل مكتب إدارة 

أن هذا املكتب  على جتماع املشرتكمت التأكيد خالل االأنه إال   البياانت املتعلقة بتلك األموال واإلجراءات املتخذة بشأهنا.
 مل يتم إنشاءه بعد.

تحسني تنظيم إدارة املمتلكات اضافية لاختاذ تدابري لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض بشكل كامل، على ليبيا 
 املصادرة.أو اجملمدة أو احملجوزة 

 
 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 

 4الفقرة 
إذا حُو لت هذه العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو بدلت هبا، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك 

 املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة. 
 

 31من املادة  4)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 التعريفات (1املادة )
ْسَتْخَدَمة فيألغراض تطبيق هذا القانون، 

ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هيـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات امل

 :يف النص خالف ذلكما مل يرد ، املعاين امل
جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم ، بصورة مبا رة أو غري مبا رة، من متحصلةهي أيُّ أموال انجتة أو : ُمَتَحصَّالت اجلرمية

كما تشمل أيَّ فوائد أو أرابح أو عوائد من هذه   ،أخرى أموال، ُكل ِّيًا أو ُجزئياً، إىل تبديلها اليت مت  حتويلها أووتشمل األموال األصلية، 
ْسَتَحقَّة منها أو النا ئة عنها. 

ُ
 األموال، أو القيمة امل

 
 ( التجميد واحلجز على األموال من قبل النيابة العامة56املادة )
للنائب العام، أو من ينوب عنه إصدار أمر ابختاذ تدابري  فظية ابلتجميد أو احلجز على األموال املشتبه يف صلتها بغسل األموال  .1

مع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النية. إذا كانت األموال  وأي ممتلكات بقيمة مشاهبةأو جرائم أصلية، أو متويل اإلرهاب 
 .ت املالية، فعلى املصرف املركزي إبال  أمر احلجزموجودة لدى إحدى املؤسسا

 .ولألطراف املعنية التظل م أمام احملكمة خالل ثالثني يوماً من  ري  تنفيذ األمر. ويكون قرار احملكمة يف هذا الشأن هنائياً 



 

88 

 

 ألموال احملجوزة واملصادرة.تظل األموال ال احلجز ملكاً ألصحاهبا، وقت توقيع احلجز، على أن تدار من قبل مكتب ادارة ا .2
 

 املصادرة ( 59املادة )
كم  دانة املتهم يف جرمية أصلية، أو جرمية غسل األموال، أو جرمية متويل اإلرهاب، حسن النية، إذا حُ  أواًل: مع عدم اإلخالل نقوق الغري

 فعلى احملكمة أن تقضي، إىل جانب العقوابت األصلية، مبصادرة ما يلي:
 . أو يستبدل هبا من أموال أو ممتلكاتى عنها، اجلرمية، وما خيتلط هبا، أو يتأت  متحصالت  .1
  وسائل ارتكاهبا. أواألموال اليت تشكل موضوع اجلرمية  .2

 
، قيمة األموال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إذا تعذر الوصول إىل األموال الواجب مصادرهتامبصادرة ما يعادل حتكم احملكمة اثنياً: 

   .و إذا تعذ رت مصادرة األموال ألي سببأ مبقابل يتناسب مع قيمتها حسن النية أو إذا مت التصرف فيها إىل الغري
 

ألي سبب من األسباب،  أواثلثاً: إذا ثبت وقوع اجلرمية، دون أن يصدر حكم  دانة اجلاين، إما لعدم معرفته، أو النقضاء الدعوى اجلنائية، 
وتصدر احملكمة أمرها مبصادرة األموال، إذا قامت لديها أدلة  .صادرةملفعلى النيابة العامة إحالة األوراق إىل احملكمة املختصة الستصدار أمر اب

  من األموال الواجب مصادرهتا واملنصوص عليها يف الفقرة أوالً من هذه املادة.كافية على أهنا 
 

 31من املادة  4املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة )ب(  

اليت ُحو ِّلت العائدات قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،  خضاع املمتلكات ، السيما تسمح التشريعات الليبية
  .لتدابري التجميد واحلجز واملصادرة، اإلجرامية إليها أو بُد ِّلت هبا

 

 واملصادرةالتجميد واحلجز - 31املادة 
 5الفقرة 

إذا خُلطت هذه العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك املمتلكات 
للمصادرة يف حدود القيمة املقد رة للعائدات املخلوطة، مع عدم املساس أبي صالحيات تتعلق بتجميدها أو 

 حجزها.
 

 31من املادة  5تنفيذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض 

قانون مكافحة غسل ( من 59من املادة ) 1أحالت اىل الفقرة و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع اىل أن  ليبياأ ارت 
 ، والسابق ذكرها.األموال أو متويل اإلرهاب

 أو أمثلة عن حاالت ذات صلة بتطبيق هذه املادة. إحصاءاتعدم توافر ليبيا ب فادتكما أ
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 31من املادة  5)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

مصادرة املمتلكات اليت ُخلطت هبا العائدات اإلجرامية يف حدود  إمكانيةمما يتيح  ابملصادرة على أساس القيمةليبيا تسمح 
 .القيمة املقدَّرة للعائدات املخلوطة

 
 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 

 6الفقرة 
خُتضع أيضاً للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريني على العائدات اإلجرامية، 
اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات اإلجرامية، أو من املمتلكات اليت حُو لت تلك العائدات 

 أو بُد لت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات.  إليها
 

 31من املادة  6)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون العقوابت
 املصادرة وجوب( 163املادة )
 :اآلتية األ ياء مبصادرة دائماً   كم

 يف له يد ال  خصاً  املالك يكن مل ما القضائي، ابلعفو أو ابإلدانة احلكم فيها صدر اليت اجلرمية من املكتسبة أو احملصلة األ ياء .1
 .اجلرمية

 .ابإلدانة احلكم يصدر مل حم لو وذلك ذاته، يف جرمية فيها التصرف أو حيازهتا أو محلها أو استعماهلا أو صنعها يعد اليت أل ياءا .2
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 التعريفات (1املادة )
ْسَتْخَدَمة فيألغراض تطبيق هذا القانون، 

ُ
ُبَـي ِّنة قرين ُكل ج منها، هيـُْقَصُد ابأللفاظ والعبارات امل

 :ما مل يرد يف النص خالف ذلك، املعاين امل
جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم ، بصورة مبا رة أو غري مبا رة، من متحصلةهي أيُّ أموال انجتة أو : ُمَتَحصَّالت اجلرمية

من هذه  كما تشمل أيَّ فوائد أو أرابح أو عوائد ،أخرى أموالتبديلها، ُكل ِّيًا أو ُجزئياً، إىل  اليت مت   ويلها أواألصلية، وتشمل األموال 
 . األموال، أو القيمة املُْسَتَحقَّة منها أو الناشئة عنها

 
 املصادرة ( 59املادة )

كم  دانة املتهم يف جرمية أصلية، أو جرمية غسل األموال، أو جرمية متويل اإلرهاب، حسن النية، إذا حُ  أواًل: مع عدم اإلخالل نقوق الغري
 العقوابت األصلية، مبصادرة ما يلي:فعلى احملكمة أن تقضي، إىل جانب 

 ، أو يستبدل هبا من أموال أو ممتلكات. ى عنهاأو يتأت  متحصالت اجلرمية، وما خيتلط هبا،  .1
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  وسائل ارتكاهبا. أواألموال اليت تشكل موضوع اجلرمية  .2
 

ذا تعذر الوصول إىل األموال الواجب مصادرهتا، أو قيمة األموال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إمبصادرة ما يعادل اثنياً:  كم احملكمة 
   .و إذا تعذ رت مصادرة األموال ألي سببأ مبقابل يتناسب مع قيمتها حسن النية إذا مت التصرف فيها إىل الغري

 
ألي سبب من األسباب،  أواثلثاً: إذا ثبت وقوع اجلرمية، دون أن يصدر حكم  دانة اجلاين، إما لعدم معرفته، أو النقضاء الدعوى اجلنائية، 

ها أدلة وتصدر احملكمة أمرها مبصادرة األموال، إذا قامت لدي .صادرةملفعلى النيابة العامة إحالة األوراق إىل احملكمة املختصة الستصدار أمر اب
  من األموال الواجب مصادرهتا واملنصوص عليها يف الفقرة أوالً من هذه املادة.كافية على أهنا 

 

 31من املادة  6)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

اإليرادات  جتميد وحجز ومصادرةتسمح التشريعات الليبية، السيما قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،  مكانية 
 .واملنافع املتحصلة من العائدات اإلجرامية

 
 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 

 7الفقرة 
من هذه االتفاقية، ختوِّ ل كل دولة طرف ااكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن  55ألغراض هذه املادة واملادة 

نجزها. وال جيوز للدولة الطرف أن ترف  االمتثال أتمر   حة السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو 
 ألحكام هذه الفقرة نجة السرية املصرفية.

 
 31من املادة  7)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 اجلنائيةقانون االجراءات 
 ضبط مربزات اجلرمية( 43) ادةامل

ا، ملأموري الضبط القضائي أن يضبطوا األوراق واألسلحة واآلالت، وكل ما  تمل أن يكون قد استعمل يف ارتكاب اجلرمية، أو نتج عن ارتكاهب
 أو ما وقعت عليه اجلرمية، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة.

 منه إبداء مالحظاته عليها. ويعمل بذلك اضر يوقع عليه من املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.وتعرض هذه األ ياء على املتهم ويطلب 
 
 ضبط األشياء واألمر بتقدميها( 83) ادةامل

على من خيالف ذلك األمر، إال إذا  257لقاضي التحقيق أن أيمر احلائز لشيء يرى ضبطه أو االطالع عليه بتقدميه. ويسري حكم املادة 
 كان يف حالة من األحوال اليت خيوله القانون فيها االمتناع عن أداء الشهادة.
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 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 واملصادرة التدابري التحفظيةاخلامس:  الفصل
 احلصول على البياانت واملعلومات( 53املادة )

 جيوز للنائب العام، أو من يندبه من احملامني العامني، أن أيمر ابالط ِّالع أو احلصول على أي معلومات أو بياانت، تتعلق ابحلساابت أو
عد ا يساالودائع، أو أبي أموال أو معامالت أخرى، لدى املؤسسات املالية، أو املنظمات غري اهلادفة للربح، أو األعمال واملهن غري املالية، مب

 على كشف الوقائع املتعلقة جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون. 
 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (5املادة )
 الدوائر الرةية من املعلومات على احلصول هلم كما  فيه، املشتبه دفاتر االطالع على القضائي الضبط مأمور بصفة يتمتعون الذين اهليئة ملو في
 ولو حم كافة املستندات  على االطالع حق وهلم واملختصني، اخلرباء من هبم يرون االستعانة مبن مهامهم أداء يف يستعينوا وأن الرةية، وغري

 .أقواله لزوماً لسماع يرون من استدعاء حق وهلم سرية، كانت

 31من املادة  7)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

 قانون االجراءات اجلنائيةوذلك مبوجب األحكام العامة ل املالية والتجارية وحجزهااملصرفية و ميكن طلب إ حة السجالت 
قانون  (5قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملادة ) ( من53، ابإلضافة إىل أحكام املادة )(83و 43املادتني )

 .إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد
 

 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 
 8الفقرة 

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين أبن يبني  املصدر املشروع هلذه العائدات اإلجرامية املزعومة 
يتوافق مع املباد  األساسية لقانوهنا الداخلي ومع أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام 

 طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى.
 

 31من املادة  8)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )
 (6)املادة 

يعد سرقة وكسباً غري مشروع كل مال أو عمولة حصل عليها أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغريه بسبب استغالله ملكانته أو 
مبا ر أو غري مبا ر أو كان الكسب انجتاً عن املضاربة إساءة سلطات و يفته أو بسبب احملـاابة أو التهديد أو التأثري سواء كـان ذلك بطريق 

 ابلعملة أو املتاجرة ابلسلع األساسية أو ممارسة نشاو اظور قانوانً.
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ع كما يعد سرقة وكسبًا غري مشروع كل زايدة تطرأ على الذمة املالية بعد تويل الو يفة أو قيام الصفة مم كانت هذه الزايدة ال تتناسب م
 .وعجز عن إثبات مصدر مشروع هلاارد زوجه أو أوالده القصر موارده أو مو 

وتعترب سرقة وكسبًا غري مشروع كل مال أو منفعة مادية حصل عليها أي  خص عن طريق ا رتاكه أو تواطئه مع أي ممن تسري يف  أهنم 
 .أحكام هذا القانون

 
 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (6املادة )
  .بقرار من جملسها أن تطلب من أي  خص يشتبه يف حصوله على أموال غري مشروعة أن يبني املصدر املشروع ألمواله للهيئة

 

 31من املادة  8)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

من أي  خص يشتبه يف حصوله  أن تطلبعلى إمكانية  إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد( من قانون 6نصَّت املادة )
 .على أموال غري مشروعة أن يبني املصدر املشروع ألمواله

 

 التجميد واحلجز واملصادرة- 31املادة 
 9الفقرة 

 ال جيوز أتويل أحكام هذه املادة مبا ميس نقوق أطراف اثلثة حسنة النية.
 

 31املادة من  9)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون العقوابت
 املصادرة وجوب( 163املادة )
 :اآلتية األ ياء مبصادرة دائماً   كم

 يف يد له ال  خصاً  املالك يكن مل ما القضائي، ابلعفو أو ابإلدانة احلكم فيها صدر اليت اجلرمية من املكتسبة أو احملصلة األ ياء .1
 .اجلرمية

 .ابإلدانة احلكم يصدر مل حم لو وذلك ذاته، يف جرمية فيها التصرف أو حيازهتا أو محلها أو استعماهلا أو صنعها يعد اليت أل ياءا .2
 
 املصادرة جواز( 164) ادةامل
 :التالية األ ياء مصادرة جتوز القضائي، ابلعفو أو ابلعقوبة احلكم حالة يف

 .اجلرمية الرتكاب أعدت أو استعملت اليت األ ياء .1
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 السلطات من  أهنا تصريح يف يوجد مل ما جرمية، فيها التصرف أو حيازهتا أو محلها أو استعماهلا أو صنعها يعد اليت األ ياء .2
 .اإلدارية

 .اجلرمية يف يد له ال  خصاً  املالك كان  إذا السابقة األحكام تطبق وال
 

 2017مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة قانون 
 ( التجميد واحلجز على األموال من قبل النيابة العامة56املادة )
للنائب العام، أو من ينوب عنه إصدار أمر ابختاذ تدابري  فظية ابلتجميد أو احلجز على األموال املشتبه يف صلتها بغسل األموال  .1

. إذا كانت األموال مع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النيةرهاب وأي ممتلكات بقيمة مشاهبة أو جرائم أصلية، أو متويل اإل
 .موجودة لدى إحدى املؤسسات املالية، فعلى املصرف املركزي إبال  أمر احلجز

  .هذا الشأن هنائياً ولألطراف املعنية التظل م أمام احملكمة خالل ثالثني يوماً من  ري  تنفيذ األمر. ويكون قرار احملكمة يف 
 تظل األموال ال احلجز ملكاً ألصحاهبا، وقت توقيع احلجز، على أن تدار من قبل مكتب ادارة األموال احملجوزة واملصادرة. .2

 
 املصادرة ( 59املادة )
األموال، أو جرمية متويل اإلرهاب، كم  دانة املتهم يف جرمية أصلية، أو جرمية غسل ، إذا حُ حسن النية مع عدم اإلخالل نقوق الغريأواًل: 

 فعلى احملكمة أن تقضي، إىل جانب العقوابت األصلية، مبصادرة ما يلي:
 ى عنها، أو يستبدل هبا من أموال أو ممتلكات. متحصالت اجلرمية، وما خيتلط هبا، أو يتأت   .1
  وسائل ارتكاهبا. أواألموال اليت تشكل موضوع اجلرمية  .2

 
أو قيمة األموال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إذا تعذر الوصول إىل األموال الواجب مصادرهتا، مبصادرة ما يعادل اثنياً:  كم احملكمة 

   .و إذا تعذ رت مصادرة األموال ألي سببأ مبقابل يتناسب مع قيمتها حسن النية إذا مت التصرف فيها إىل الغري
 

ألي سبب من األسباب،  أوحكم  دانة اجلاين، إما لعدم معرفته، أو النقضاء الدعوى اجلنائية،  اثلثاً: إذا ثبت وقوع اجلرمية، دون أن يصدر
وتصدر احملكمة أمرها مبصادرة األموال، إذا قامت لديها أدلة  .صادرةملفعلى النيابة العامة إحالة األوراق إىل احملكمة املختصة الستصدار أمر اب

 من األموال الواجب مصادرهتا واملنصوص عليها يف الفقرة أوالً من هذه املادة. كافية على أهنا 
 

 بطالن التصرفات اليت ترد على حمل املصادرة( 60املادة )
كل عقد أو اتفاق أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو احليلولة دون مصادرة    ق  للمحكمة إبطال، مع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النية
  األموال املنصوص عليها يف املادة السابقة.

 31من املادة  9)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

على ( 60و 59و 56واد ومتويل االرهاب )املوقانون مكافحة غسل األموال ( 164و 163تني )املادالعقوابت نصُّ قانون ي
 محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.

 ( االحتياجات من املساعدة التقنيةج)
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 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ التالية من  أهنا أن تساعد على  سني تقنية الساعدة املأ ارت ليبيا إىل أن 
 اجملمدة واحملجوزة واملصادرة.تنظيم إدارة املمتلكات املساعدة يف بناء القدرات ووضع اآلليات لتحسني  -

 
 محاية الشهود واخلرباء والضحااي - 32املادة 

 1الفقرة 
تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفقاً لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا، لتوفري 
محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقًا هلذه االتفاقية وكذلك 

 أو ترهيب اتمل. ألقارهبم وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم عند االقتضاء، من أي انتقام
 

 32من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11)القانون رقم 
 (22املادة )
 أو اخلربة أو الشهادة بسبب عليهم يقع قد اعتداء أي من اجلرائم عن واخلرباء واملبلغني الشهود حلماية الالزمة التدابري اختاذ اهليئة على جيب
 .التبليغ

 
 إبنشاء هيئة الرقابة االدارية 2013( لسنة 20القانون رقم )

 (29)ادة امل
به من اهليئة اختاذ االجراءات والتدابري الالزمة حلماية املبلغني عن اجلرائم والشهود واخلرباء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا  على

 تبليغ أو  هادة أو خربة.

 قانون العقوابت

 الدعوى سري يف التأثري( 274)املادة 
صدرت عنه عالنية أفعال أو نشر اررات أو مطبوعات من  أهنا التأثري يف القضاة الذين يعاقب ابلعقوابت املقررة يف املادة السابقة كل من 

 يناو هبم الفصل يف دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء يف البالد أو يف رجال القضاء أو النيابة أو غريهم من املو فني املكلفني
الشهادة يف تلك الدعوى أو يف ذلك التحقيق أو أموراً من  أهنا منع  خص من اإلفضاء  بتحقيق أو التأثري يف الشهود الذين قد يطلبون ألداء

 مبعلومات ألوىل األمر أو التأثري يف الرأي العام ملصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.
عشرين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه أو فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثري املذكور يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 

 . حدى هاتني العقوبتني
 

 قانون االجراءات اجلنائية
 أسئلة احملكمة وإشرافها على ما يوجه من أسئلة( 246)ادة امل
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 للمحكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور احلقيقة أو أتذن للخصوم بذلك.
عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غري متعلقة ابلدعوى، أو غري جائزة القبول، وجيب عليها أن متنع عن الشاهد كل الكالم وجيب 

 ابلتصريح أو التلميح وكل إ ارة مما ينبين عليه اضطراب أفكاره أو ختويفه.
 اً.وهلا أن متتنع عن ةاع  هادة  هود عن وقائع ترى أهنا واضحة وضوحاً كافي

 32من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 
( من قانون إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية 29واملادة ) قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد( من 22ابستثناء نص املادة )

قانون اللي  ال يوجد يف التشريع واخلرباء واملبلغني،  الشهود حلماية الالزمة التدابري اختاذ والذين يوجبان على كال اهليئتني
 واخلرباء واملبلغني وال يبدو أن ليبيا قد اختذت تدابري حلماية هؤالء األ خاص. ية الشهوداحلم
 
 .لالتفاقيةدابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً تأية  ليبياتتخذ  مل

دابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون ت تتخذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن
 .وكذلك ألقارهبم وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم، بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً لالتفاقية

 
 والضحاايمحاية الشهود واخلرباء  - 32املادة 

 )أ( 2الفقرة الفرعية 
من هذه املادة، ودون مساس نقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه  1جيوز أن تشمل التدابري املتوخ اة يف الفقرة 

 يف ااكمة حسب األصول: 
)أ( إرساء إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األ خاص، كالقيام مثالً، ابلقدر الالزم واملمكن عملياً، 
بتغيري أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن تواجدهم أو 

 بفرض قيود على إفشائها. 
 

 32)أ( من املادة  2ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة 

 .اىل جواهبا السابقليبيا  حالتأ

 32)أ( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 

 .لالتفاقيةدابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً تأية  ليبياتتخذ  مل
دابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون ت تتخذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن

 .وكذلك ألقارهبم وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم، بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً لالتفاقية
 

 ضحاايمحاية الشهود واخلرباء وال- 32املادة 
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 )ب( 2الفقرة الفرعية 
من هذه املادة، ودون مساس نقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه  1جيوز أن تشمل التدابري املتوخ اة يف الفقرة 

 يف ااكمة حسب األصول:
)ب(توفري قواعد خاصة ابألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا أبقواهلم على حنو يكفل سالمة أولئك األ خاص، 
كالسماح مثالً ابإلدالء ابلشهادة ابستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل 

 املالئمة.
 

 32)ب( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 
 اللي .منفذة يف التشريع غري هذه الفقرة أن ليبيا إىل أ ارت 

  
 32)ب( من املادة  2املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية ب( 
 .ابإلدالء ابلشهادة ابستخدام تكنولوجيا االتصاالتليبيا تسمح ال 

ع املستعرِّضون ليبيا أن تعيد النظر يف تشريعاهتا للسماح   .ابإلدالء ابلشهادة ابستخدام تكنولوجيا االتصاالتُيَشج ِّ
 

 واخلرباء والضحااي محاية الشهود - 32املادة 
 3الفقرة 

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة األ خاص املشار إليهم 
 من هذه املادة. 1يف الفقرة 

 
 32من املادة  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 ما  ول دون ذلك.اللي  اىل أهنا مل تربم اتفاقيات من هذا القبيل وإن كان ال يوجد يف النظام القانوين ليبيا أ ارت 

 32من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

 .برام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األ خاص ليبيا مل تقم 
 .إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األ خاصلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تنظر يف 

 
 محاية الشهود واخلرباء والضحااي - 32املادة 

 4الفقرة 
 تسري أحكام هذه املادة أيضاً على الضحااي إذا كانوا  هوداً.

 
 32من املادة  4ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة 
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 ( من هذه املادة.1 ت الفقرة )اىل جواهبا ليبيا  حالتأ

 32من املادة  4)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 .لالتفاقيةدابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً تأية ليبيا تتخذ مل 

دابري لتوفري محاية فع الة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون ت تتخذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن
. وجيب أن تشمل هذه وكذلك ألقارهبم وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم، بشهادة تتعلق أبفعال جمر مة وفقًا لالتفاقية

 الضحااي إذا كانوا  هوداً. التدابري
 

 محاية الشهود واخلرباء والضحااي - 32املادة 
 5الفقرة 

تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء و واغل الضحااي وأخذها بعني االعتبار يف 
 الدفاع.املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على حنو ال ميس نقوق 

 
 32من املادة  5)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 
 اللي .منفذة يف التشريع غري هذه الفقرة أن ليبيا إىل أ ارت 

 
 32من املادة  5)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية إمكانية عرض آراء و واغل الضحااي وأخذها بعني اللي  التشريع  تيحي ال
 .املتخذة ضد اجلناة

إمكانية عرض آراء و واغل الضحااي وأخذها بعني لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تتيح 
 .االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

 

 االحتياجات من املساعدة التقنية( ج)
 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ التالية من  أهنا أن تساعد على  سني تقنية الساعدة أ ارت ليبيا إىل أن امل
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 .الشهود واملبلغني حلماية منوذجيتشريع احلاجة ل -

 

 محاية املبل غني - 33املادة 
تنظر كل دولة طرف يف أن تُدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري احلماية من 
أي معاملة ال مسو   هلا ألي  خص يقوم، نسن ني ة وألسباب وجيهة،  بال  السلطات املختصة 

 أبي وقائع تتعلق أبفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية. 
 

 33الصلة ابستعراض تنفيذ املادة )أ( ملخص املعلومات ذات 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي يف التشريع جزئياً هذه الفقرة منفذة أن ليبيا إىل أ ارت 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11)القانون رقم 
 (22املادة )
 أو اخلربة أو الشهادة بسبب عليهم يقع قد اعتداء أي من اجلرائم عن واملبلغنيواخلرباء  الشهود حلماية الالزمة التدابري اختاذ اهليئة على جيب
 .التبليغ

 
 إبنشاء هيئة الرقابة االدارية 2013( لسنة 20القانون رقم )

 (29)ادة امل
به من اهليئة اختاذ االجراءات والتدابري الالزمة حلماية املبلغني عن اجلرائم والشهود واخلرباء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا  على

 تبليغ أو  هادة أو خربة.

 33)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

 على محاية قانونية للمبل ِّغني.الليبية ال تنصُّ التشريعات 

يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري احلماية من أي  تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تنظر لكي
 معاملة ال مسو  هلا ألي  خص يقوم ابإلبال  عن الفساد.

 )ج( االحتياجات من املساعدة التقنية
 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ على  سني التالية من  أهنا أن تساعد تقنية الساعدة أ ارت ليبيا إىل أن امل

 .الشهود واملبلغني حلماية منوذجيتشريع احلاجة ل -
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 عواقب أفعال الفساد-34املادة 
مع إيالء االعتبار الواجب ملا اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق نسن ني ة، تتخذ كل دولة طرف، 

تتناول عواقب الفساد. ويف هذا السياق، جيوز للدول وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري 
األطراف أن تعترب الفساد عامالً ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء أو فس  عقد أو سحب 

 امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر.
 

 34ة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املاد

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 القانون املدين
 إبطال العقد للتدليس (125)ادة امل

جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت احليل اليت جلأ إليها أحد املتعاقدين أو انئب عنه، من اجلسامة نيي لوالها ملا أبرم  .1
 الثاين العقد.الطرف 

ويعترب تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو مالبسة، إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه  .2
 املالبسة.

 
 صدور التدليس من الغري (126)ادة امل

د، ما مل يثبت أن املتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان إذا صدر التدليس من غري املتعاقدين، فليس للمتعاقد املدلس عليه أن يطلب إبطال العق
 من املفروض حتماً أن يعلم هبذا التدليس

 
 اآلداب أو العام النظام خمالفة( 135) املادة
 ابطاًل. العقد كان  اآلداب أو العام للنظام خمالفاً االلتزام  ال كان  إذا
 
 مشروع غري لسبب التعاقد( 136) ادةامل
 .ابطالً  العقد كان  مشروع غري لسبب املتعاقد التزم إذا
 

 ( اإلعفاء من املسؤولية220املادة )
 جيوز االتفاق على أن يتحمل املدين تبعة احلادث املفاجئ والقوة القاهرة. .1
وكذلك جيوز االتفاق على إعفاء املدين من أية مسئولية ترتتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو عن  .2

اجلسيم، ومع ذلك جيوز للمدين أن يشرتو عدم مسئوليته عن الغمل أو اخلطأ اجلسيم الذي يقع من أ خاص يستخدمهم خطئه 
 يف تنفيذ التزامه.

 ويقع ابطاًل كل  رو يقضي ابإلعفاء من املسئولية املرتتبة على العمل غري املشروع. .3
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 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 بطالن التصرفات اليت ترد على حمل املصادرة( 60املادة )
كل عقد أو اتفاق أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو احليلولة دون مصادرة    ق  للمحكمة إبطالمع عدم اإلخالل نقوق الغري حسن النية، 
 األموال املنصوص عليها يف املادة السابقة. 

 
 بشأن من أين لك هذا  1986لسنة  3قانون رقم 

 (6املادة )
دارية تقضي احملكمة برد األموال اليت يثبت أهنا كسب غري مشروع وتكون املبالغ احملكوم بردها حقاً للخزانة العامة، ويتم  صيلها ابلطرق اإل

 املقررة لتحصيل األموال العامة.
 

 م بشأن التطهري 1994لسنة  10قانون رقم 
 (11) ادةامل
متنع الوفاة من اسرتداد األموال املتحصلة من كسب غري مشروع، حم بعد أيلولتها للورثة إذا ثبت ذلك نكم قضائي صادر عن اكمة  . ال3

 الشعب. 
 (12املادة )
روع الشع  أن يطلب إدخال الزو  وأوالده أو أي  خص آخر يف الشق املدين من الدعوى يرى أنه استفاد من كسب غري مش االدعاءملكتب 

ليصدر حكم ابلرد يف مواجهته ويكون انفذاً يف ماله ما آل إليه من كسب غري مشروع وله أن يطلب إدخال أي  خص ا رتك مع املتهم يف 
 .الكسب غري املشروع أو تواطأ على إخفاء املتحصل منه، ويصدر احلكم عليهم متضامنني ابلرد

 

 34)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

كل عقد أو اتفاق   إبطالكما ميكن   ( من القانون املدين.136وذلك استناداً إىل املادة )عقد بطال عاماًل إلعترب الفساد يُ 
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل  من 60)املادة  أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو احليلولة دون مصادرة األموال

 (.اإلرهاب

 

 التعويض عن الضرر - 35املادة 
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقاً ملباد  قانوهنا الداخلي، لضمان حق الكياانت أو 
األ خاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث 

 ذلك الضرر، بغية احلصول على تعوي .
 

 35املادة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ 
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على املتسبب ابلضرر التزام مدين يتمثل يف جرب الضرر بتعوي  الطرف املتضرر  ترتبالتشريعات الليبية  اىل أنليبيا  فادتأ
 وصاىل النصليبيا أحالت  اكم  الفساد.مم ما طلب ذلك ويعترب هذا حكم عام ميكن أن يشمل املتضررين من قضااي 

 :ةالتالي
 

 اجلنائيةقانون االجراءات 
 اإلدعاء ابحلقوق املدنية( 17)ادة امل

 لكل من يدعي حصول ضرر له من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعياً نقوق مدنية يف الشكوى اليت يقدمها إىل النيابة العامة أو إىل أحد مأموري
 الضبط القضائي.

 العامة مع احملضر الذي  رره.ويف هذه احلالة األخرية يقوم املأمور املذكور بتحويل الشكوى إىل النيابة 
 وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إىل قاضي التحقيق أن  يل معها الشكوى املذكورة.

 
 رفع الدعوى املدنية( 193)ادة امل

 عن اجلرمية أمام احملاكم اجلنائية لنظرها مع الدعوى اجلنائية. النا ئجيوز رفع الدعوى املدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعوي  الضرر 
 
 املدعي ابحلقوق املدنية (224)ادة امل

لدعوى ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعيًا نقوق مدنية أمام احملكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلنائية يف أية حالة كانت عليها ا
 ، وال يقبل منه ذلك أمام احملكمة االستئنافية.248املرافعة طبقاً للمادة حم صدور القرار  قفال ابب 

و صل اإلدعاء مدنيًا  عالن املتهم على يد اضر، أو بطلب يف اجللسة املنظورة فيها الدعوى إذا كان املتهم حاضراً، وإال وجب أتجيل 
 الدعوى وتكليف املدعي  عالن املتهم بطلباته إليه.

 سبق قبوله يف التحقيق هبذه الصفة، فإحالة الدعوى اجلنائية إىل احملكمة تشمل الدعوى املدنية.فإذا كان قد 
 وال جيوز أن يرتتب على تدخل املدعي ابحلقوق املدنية أتخري الفصل يف الدعوى اجلنائية، وإال حكمت احملكمة بعدم قبول دخوله.

 
 قانون العقوابت

 والتعويض الرد( 163املادة )
 .والتعوي  الرد من للخصوم واجباً  يكون ما القانون هذا يف عليها املنصوص ابلعقوابت احلكم ميس ال
 

 القانون املدين
 عامة قاعدة( 166) املادة
 ابلتعوي . ارتكبه للغري يلزم من ضرراً  سبب خطأ كل
 
 طريقة التعويض (174)ة ادامل

التعوي  مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، وجيوز يف هاتني يعني القاضي طريقة التعوي  تبعًا للظروف، ويصح أن يكون  .1
 احلالتني إلزام املدين أبن يقدم أتميناً.
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ويقدر التعوي  ابلنقد، على أنه جيوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب املضرور، أن أيمر  عادة احلالة إىل ما كانت عليه،  .2
 مل غري املشروع، وذلك على سبيل التعوي .أو أن  كم أبداء أمر معني متصل ابلع

 35)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

االدعاء ابحلقوق املتضرر من اجلرمية على إمكانية  ائيةنقانون االجراءات اجل نصيابلبند قيد االستعراض حيي  ليبياتلتزم 
 .(224و 193و 17)املواد  املدنية جتاه املتهم

 

 املتخصصة السلطات - 36املادة 
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمباد  األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من تدابري لضمان وجود 
هيئة أو هيئات متخصصة أو أ خاص متخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. ومتنح 

مباد  األساسية للنظام تلك اهليئة أو اهليئات أو هؤالء األ خاص ما يلزم من االستقاللية، وفقاً لل
القانوين للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء و ائفهم بفعالية ودون أي أتثري ال مسو  لـه. وينبغي 
تزويد هؤالء األ خاص أو مو في تلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية ألداء 

 مهامهم.
 

 36فيذ املادة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تن

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014( لسنة 11القانون رقم )
 (1املادة )

تكون هلا الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة تتبع  "تنشأ مبوجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى "اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد
   التشريعية.السلطة 

 
 ( االختصاصات3املادة )
 :يلي ملا وفقاً  اختصاصاهتا اهليئة تبا ر

 هيئة جمللس وإحالتها تعديلها إىل احلاجة اهليئة ترى الفساد اليت مبكافحة العالقة ذات التشريعات بتعديل املتعلقة املقرتحات إعداد .1
 .لدراستها مكافحة الفساد

 احلكومة وضع على واالطالع الفساد مبكافحة املتعلقة واإلقليمية والدولية احمللية املنظمات عن الصادرة التقارير وتقييم مراجعة .2
 .حياهلا املناسبة اإلجراءات واقرتاح الليبية فيها،

 .املختصة اجلهات أو الشأن ذوي من هبا تتعلق أو إيضاحات بياانت أية وطلب وحفظها وفحصها املالية الذمة إقرارات تلقي .3
 بشأن 47/2012، املعد ل ابلقانون رقم 36/2012ألحكام القانون رقم  وفقاً  احلراسة قوائم إىل املضافة األةاء وضع يف املسامهة .4

 .األ خاص بع  وممتلكات إدارة أموال
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 واخلار . الداخل يف الفساد عن الناجتة األموال على اسرتداد للعمل العالقة ذات واجلهات املركزي ليبيا مصرف مع التنسيق .5
 .الفساد املتعلقة مبكافحة واإلقليمية الدولية واملؤمترات املنظمات يف ليبيا متثيل .6
 األخص: وعلى الفساد جرائم عن والكشف ابلتحري القيام .7
 .األموال غسل بشأن مكافحة 2005 لسنة( 2) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم (أ

 .العقوابت قانون عليها يف املنصوص العامة ابلثقة واملخلة العامة ابألموال املاسة اجلرائم (ب
 .وتعديالته 1979 لسنة( 2) رقم ابلقانون عليها املنصوص االقتصادية اجلرائم (ت
 .واحملسوبية والوساطة املهنة أو الو يفة استعمال إساءة جرائم (ث
 .هذا لك من أين بشأن 1986 لسنة( 3) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم ( 
 .التطهري بشأن 1994 لسنة( 10) رقم القانون يف عليها املنصوص اجلرائم (ح
 .الفساد مكافحة بشأن املتحدة األمم اتفاقية عليه نصت آخر فعل أي (خ

 
 (8املادة )

 وتقبل منصبهفى من عويعني و  ،واخلربة يف جمال الشفافية ومكافحة الفساد واالستقامة والنزاهةيرأس اهليئة  خصية مشهود هلا ابلكفاية 
 وزير. معاملة واملزااي املرتب من حيي ويعامل التشريعية، السلطة من بقرار استقالته
 

 (9املادة )
 .واحدة مرة للتجديد سنوات قابلة ثالث مدة إدارهتا وجملس ووكيلها اهليئة رئيس والية تكون
 

 (10املادة )
 :التالية احلاالت يف إال واليته تنتهي وال للعزل قابل غري اهليئة رئيس

 .االستقالة .1
 .التقاعد سن بلو  .2
 .صحية ألسباب مبهامه القيام عن عجزه ثبوت .3
 .مبوافقته أخرى مهمة أو بو يفة تكليفه .4
 .بعزله أتدي  قرار صدور .5

 
 (15املادة )
 يف القوانني عليها املنصوص الوزير سلطة ذلك يف له وتكون ومو فيها، على أعماهلا والفين اإلداري واإل راف  ؤوهنا إدارة اهليئة رئيس يتوىل

وجه  على اهليئة، وله ميزانية يف املقررة االعتمادات ابستخدام يتعلق املالية فيما لوزير املخولة السلطة له وتكون للعاملني، ابلنسبة واللوائح
 اخلصوص:
 .القضاء وأمام الغري مع صالهتا يف اهليئة متثيل .1
 .أهدافها و قيق اهليئة مهام لتنفيذ الالزمة القرارات إصدار .2
 .للهيئة السنوية امليزانية مشروع اقرتاح .3
 .مهامها و ديد اهليئة لعمل الالزمة اللجان تشكيل .4
 .التشريعية السلطة إىل ورفعها اهليئة نشاو عن تقارير إعداد .5
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 .اهليئة تربمها اليت العقود على التوقيع .6
 اهليئة. بعمل عالقة هلا أخرى مهام أية .7
 لوكيله. القانون يف هذا عليها املنصوص اختصاصاته بع  يف التفوي  اهليئة ولرئيس

 
 (23املادة )
 .للدولة العامة للموازنة املنظمة واإلجراءات القواعد إعدادها وتتبع يف للدولة، العامة املوازنة ضمن تدر  مستقلة موازنة للهيئة يكون
 

 إبنشاء هيئة الرقابة االدارية 2013( لسنة 20القانون رقم )
 (1)ادة امل

تتمتع ابلشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة وتلحق ابلسلطة  "اإلدارية"هيئة الرقابة  ىتنشأ مبوجب أحكام هذا القانون هيئة تسم
 التشريعية.

 
 (3املادة )

من  ويعامل التشريعية، السلطة من بقرار استقالته وتقبل فى من منصبهعويعني وي  خصية مشهود هلا ابلكفاية واالستقامة والنزاهةيرأس اهليئة 
 وزير. معاملة واملزااي املرتب حيي

 
 (4املادة )
 :التالية احلاالت يف اهليئة والية رئيس تنتهي

 .االستقالة .1
 .التقاعد سن بلو  .2
 .صحية ألسباب مبهامه القيام عن عجزه ثبوت .3
 .مبوافقته أخرى مهمة أو بو يفة تكليفه .4
 .إعفائه من مهامه بقرار من السلطة التشريعية .5

 
 (9املادة )
يف  عليها املنصوص الوزير سلطة ذلك يف له وتكون ومو فيها، على أعمال اهليئة والفين اإلداري واإل راف  ؤوهنا إدارة اهليئة رئيس يتوىل

 اهليئة، وله ميزانية يف املقررة االعتمادات ابستخدام يتعلق املالية فيما لوزير املخولة السلطة له وتكون إىل العاملني، ابلنسبة واللوائح القوانني
 وجه اخلصوص: على

 .تنفيذها ومتابعة الرقايب العمل ملمارسة واألساليب والربامج اخلطط اقرتاح -
 .القانون هذا عليها يف واملنصوص للهيئة املسندة املهام ممارسة تتوىل اليت اللجان تشكيل -
 املكلفة اللجان أعضاء من وغريهم اهليئة ملو في الضبط القضائي مأموري وصفة العضوية صفة مبنح ملتعلقة ا القرارات إصدار -

 .املسندة للهيئة ابملهام
 .للهيئة السنوية امليزانية مشروع اقرتاح -
 .والتعاقد واملشرتايت واإلدارية املالية ومو فيها والشؤون أعضائها و ؤون ةاهليئ لعمل املنظمة والقرارات اللوائح إصدار -
 .القضاء وأمام الغري مع صالهتا يف اهليئة متثيل -
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 .غيابه عند اله  ل الوكيل كما  االختصاصات هذه ببع  وكيلها تفوي  اهليئة لرئيس وجيوز -
 

 (24املادة )
 لواجباهتا وأدائها ملسؤولياهتا  قيقها مدى من للتأكد أعماهلا الدولة ومتابعة يف التنفيذية األجهزة على فعالة إدارية رقابة  قيق إىل اهليئة هتدف

 على اهليئة تعمل كما  املواطن، خدمة أعماهلم أداء يف هبا يستهدفون العاملني أن ومن واللوائح، للقوانني وتنفيذها اختصاصاهتا يف جماالت
 .مرتكبيها ملساءلة الالزمة اإلجراءات واختاذ والتحقيق فيها وكرامتها العامة الو يفة واجبات أبداء املتعلقة واملخالفات عن اجلرائم الكشف

 اإلدارة ووحدات واملصاحل الوزارات إىل ابلنسبة القانون هذا يف املنصوص عليها االختصاصات اهليئة تبا ر األغراض هذه  قيق سبيل ويف
 اليت اخلاص القطاع وأجهزة والشركات العام، النفع واخلاصة ذات العامة واملؤسسات هيئات وال ابخلار  الليبية والقنصليات والسفارات احمللية
 .عليها تشرف أو الدولة فيها تساهم اليت اجلهات وكذلك السابقة حلساب اجلهات أعماالً  تبا ر

 
 (25املادة )

 الوجه على الشؤون هذه يف اختصاصاهتا اهليئة تبا ر الشكاوى والتحقيق وفحص والرقابة املتابعة يف اإلدارية اجلهة نق اإلخالل عدم مع
 :يف اآليت املبني

 وفقاً  يتم هبا املناطة للمهام أداءها أن من للتأكد اخلاضعة لرقابتها اجلهات كافة  على الدوري والتفتيمل الالزمة التحرايت إجراء -
 .استغالل لو ائفهم أو اسوبية أو وساطة دون أعماهلم يؤدون هبا العاملني أن النافذة، ومن للتشريعات

 من أي ضد جائرة إدارية ممارسة أية لكشف التحرايت الالزمة وإجراء اإلداري التسيب ومكافحة اجلهات بتلك األداء متابعة -
 .للقوانني واللوائح خالفاً  العاملني

 بسببها أو ألعماهلم مبا رهتم أثناء اهليئة لرقابة ابجلهات اخلاضعة العاملني من تقع اليت اإلدارية واملخالفات اجلرائم عن الكشف -
 .واملخالفات اجلرائم تلك لضبط الالزمة واختاذ اإلجراءات

 أو الو يفة واجبات أبداء املساس استهدفت إذا الفقرة السابقة يف املذكورين غري من تقع اليت واملخالفات اجلرائم عن الكشف -
 اجلرائم واملخالفات تلك لضبط الالزمة اإلجراءات واختاذ العامة ابملصلحة الضرر أو إحلاق العامة اخلدمة

 النظم يشوب عما والكشف الدولة تؤديها اليت  م اجملاالت يف العمل يف القصور أسباب الستقصاء الالزمة التحرايت إجراء  -
 .القصور أوجه بتاليف الكفيلة واقرتاح الوسائل الدولة، مرافق يف العمل سري حسن عرقلة  أهنا من يكون من عيوب هبا املعمول

 يف فيها والتصرف الدولة يف جهة أية من أو اجملتمع املدين ومنظمات األفراد وبالغات  كاوى من اهليئة تتلقاه ما ودراسة ني -
 .والدراسة البحي عنها اليت يسفر النتائج ضوء

 تتعلق ومقرتحات وآراء إعالمية واستطالعات  كاوى و قيقات من املختلفة اإلعالم ووسائل الصحف يف يرد ما وني دراسة -
 .اهليئة لرقابة اخلاضعة يف اجلهات العمل بسري

 التعديالت واقرتاح أجلها من  رعت اليت لألغراض من كفايتها للتأكد هبا املعمول واألنظمة النافذة والقرارات واللوائح القوانني دراسة -
 الكفيلة الوسائل واقرتاح تطبيقها يف أو االحنراف الرتاخي أو القصور أسباب عن التحري وكذلك فيها، النقص أوجه إىل تاليف املؤدية

 .وتالفيها لتداركها
 .املختصة من اجلهات طلب على بناء ابلدولة عليا و يفة لشغل ير ح فيمن الرأي إبداء -

 
 (26املادة )

 :ختضع لرقابة اهليئة اجلهات التالية
 .امليزانية العامة الوزراء والوزارات وكافة الوحدات اإلدارية اليت متول منجملس  .1
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 .اإلدارية التابعة ألي من جملس الوزراء والوزارات اهليئات واملؤسسات العامة واملصاحل واألجهزة القائمة بذاهتا والوحدات .2
 .األجهزة واهليئات الضبطية .3
 .املنافذ الربية واجلوية والبحرية .4
 العامة.الشركات  .5
 من %25عن  تقل ال بنسبة العامة الشركات أو املؤسسات العامة أو العامة اهليئات إحدى أو الدولة فيها تساهم اليت الشركات .6

 .خارجها أو ليبيا داخل يف سواء أكانت رأةاهلا
 .التمليك يةعمل على املرتتبة سددت التزاماهتا قد تكن مل ما اململكة واخلدمية اإلنتاجية والوحدات الشركات .7
 .العامة الشركات تصفية جلان .8
 .ميزانياهتا يف تساهم أو تدعمها الدولة اليت العام النفع ذات اخلاصة واجلمعيات واملؤسسات اهليئات .9

 .حكمها يف وما اخلار  يف الليبية والقنصليات السفارات .10
 .احلكومة من بطلب التشريعية أو السلطة من قرار اهليئة لرقابة  خضاعها يصدر أخرى جهة أية .11

 
 إعادة تنظيم ديوان احملاسبة بشأن 2013( لسنة 19قانون رقم )

 (1) ادةامل
 احملاسبة هيئة مستقلة تلحق ابلسلطة التشريعية. ديوان

 
 (2)ادة امل

 يهدف الديوان إىل ما يلي:
التصرفات املالية والقيود احملاسبية  واإللكرتونية وسالمةمدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية  والتحقق من قيق رقابة فعالة على املال  .1

 للتشريعات النافذة. طبقاً  والتقارير املالية
 هبا. واللوائح واألنظمة املعمولبيان أوجه النقص أو القصور يف القوانني  .2
 الديوان.الكشف عن املخالفات املالية يف اجلهات اخلاضعة لرقابة  .3
 وبكفاءة وفاعلية. اقتصاديةاستخدام املوارد بطريقة  والتحقق منقابة الديوان تقييم أداء اجلهات اخلاضعة لر  .4

 
 (5املادة )
 من حيي ويعامل التشريعية، السلطة من بقرار استقالته وتقبل فى من منصبهعة، ويعني وية والنزاهء خصية مشهود هلا ابلكفاالديوان يرأس 
 الوزير. معاملة واملزااي املرتب

 
 (7املادة )
 :التالية احلاالت الديوان يف والية رئيس تنتهي

 .االستقالة .1
 .التقاعد سن بلو  .2
 .صحية بواجبات و يفته ألسباب القيام عن عجزه ثبوت .3
 .مبوافقته أخرى مهمة أو بو يفة تكليفه .4
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 .صدور قرار  عفائه من السلطة التشريعية .5
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
  الوحدة وتكوينها ( إنشاء5املادة )
مبوجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة تسمَّى "وحدة املعلومات املالية الليبية" تكون هلا  خصية اعتبارية وترفع تقاريراً دورية تـُْنَشُأ أواًل: 

 حول أنشطتها إىل اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
الوحدة بدور املركز الوطين لتسل م تقارير املعامالت املشبوهة وأي معلومات أخرى ذات صلة بغسل األموال واجلرائم األصلية اثنياً: تضطلع هذه 

 املرتبطة به ومتويل اإلرهاب؛ والقيام بتحليلها وإحالة نتائج هذه التحاليل اىل اجلهات املختصة.
قابلة للتجديد بقرار من اللجنة بناء على اقرتاح رئيسها وال يعزل إال بقرار من اللجنة اثلثاً: يرأس الوحدة مدير يتم تعيينه ملدة مخس سنوات 

 يصدر أبغلبية ثلثي أعضائها.
 .مدير الوحدةيتم تعيينهم بقرار من رابعاً: يساعد مدير الوحدة عدد كافج من املو فني املصنفني واملتعاقدين، 

 وترفعها لل جنة من أجل املوافقة عليها ويتم  متويل ميزانية الوحدة كجزء من ميزانية املصرف املركزي.خامساً: تعد  الوحدة ميزانيتها السنوية 
 سادساً: يصدر بنظام عمل الوحدة قرار من اللجنة بناًء على اقرتاح من مدير الوحدة.

 

 36)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

اهليئة الوطنية ملكافحة   نشاء 2014( لسنة 11القانون رقم ) مبوجب ادهيئة متخصصة مبكافحة ومنع الفسأنشأت ليبيا 
جهات حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفساد كل يف جمال اختصاصه، ومن بني عد ة توجد . ابإلضافة اىل ذلك، الفساد

وقد نص ت  .املالية الليبيةوحدة املعلومات و وديوان احملاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية مكتب النائب العام : تلك اجلهات
 .لى استقاللية هذه األجهزةعالتشريعات 

 ونيابة متخصصة ملكافحة الفساد. (اكمةدائرة )إنشاء  نظر يفكما مت ت اإل ارة خالل االجتماع املشرتك إىل أن ليبيا ت
أنَّ اهليكل املكوَّن من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة تقد م ليبيا معلومات كافية تسمح ابلتأكد من مل و 
، وفقاً ا يلزم من االستقالليةمبتتمتع عمليًا أنَّ هذه السلطات مزودة بقدرج وافج من التدريب واملوارد و ومن  عمل بفعاليةي

 .لالتفاقية
مزودة بقدرج خمتلف األجهزة املعنية مبكافحة الفساد  تضمن أنَّ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن 

 .، وفقاً لالتفاقيةهاستقالليتان اضمكما عليها   وافج من التدريب واملوارد

 )ج( االحتياجات من املساعدة التقنية 
 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ التالية من  أهنا أن تساعد على  سني تقنية الساعدة أ ارت ليبيا إىل أن امل

 .الفساد ملكافحة متخصصة ونيابة (اكمةدائرة ) إنشاءاحلاجة ملمارسات جيدة يف  -
 .لهيئة الوطنية ملكافحة الفسادمتخصص ل تدريب -
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 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون -37املادة 
 1الفقرة 

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األ خاص الذين يشاركون أو  اركوا يف ارتكاب فعل 
جمر م وفقاً هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، 

ن عائدات وعلى توفري مساعدة فعلية اددة للسلطات املختصة ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة م
 اجلرمية واسرتداد تلك العائدات. 

 
 37من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وأحالت اىل املواد التالية: اللي  هذا النص منفذ يف التشريع اىل أن ليبياأ ارت 

 قانون العقوابت

 مكررة (228) ملادةا
 اإلجراءات اختاذ بعد اإلخبار حصل فإذا ما، إجراء اختاذ وقبل وقوعها قبل ابجلرمية السلطات أخرب إذا العقوبة من الوسيط أو الرا ي يعفى
 .اآلخرين اجلناة إدانة إىل يؤدي أن تعني

 
 اجلرائم االقتصادية بشأن  1979( لسنة 2قانون رقم )

 (24) ملادةا
 اختاذ إجراء فيها. قبل ابجلرمية السلطات أخرب إذا العقوبة من الوسيط أو الرا ي يعفى

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 اإلعفاء من العقوبة أو وقف تنفيذها (52املادة )
 :للمحكمة جيوز( 59مع عدم االخالل ابملادة ) 
منهما، املنصوص عليهما يف هذا القانون أو التخفيف  والغرامة السجنمرتكب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب من عقوبيت  إعفاء .1

 هبا. اجلهات املختصة املشرتكني فيها، وذلك قبل علماآلخرين إذا ابدر إىل إبال  اجلهات املختصة عن اجلرمية وعن األ خاص 
، وأدى اإلبال  إىل اني فيهأن  كم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل اإلبال  بعد علم اجلهات املختصة ابجلرمية وابأل خاص املشرتك .2

 اجلرمية ومتحصالهتا. وسائل حجز املساعدة يف ضبط ابقي اجلناة، أو
 

 بشأن التطهري 1994( لسنة 10القانون رقم )
 (20)املادة 

وفقاً ألحكام يعاقب وفقاً ألحكام قانون حدي السرقة واحلرابة كل من أخفى أبية طريقة ماالً متحصالً من كسب غري مشروع أو اكوماً برده 
لتحقيق هذا القانون، مم كان يعلم حقيقة أمره وجيوز للمحكمة أن تعفى املتهم من العقوبة دون الرد، إذا تبني هلا أنه أعان أثناء البحي أو ا

 .على كشف احلقيقة عن ذلك املال أو عن أموال أخرى متحصلة من كسب غري مشروع
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 ذات صلة بتطبيق هذه املادة.إحصاءات عدم توافر اىل  ليبيا فادتكما أ

 37من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

احلاالت اليت يتم فيها تشجيع األ خاص الذين يشاركون يف ارتكاب أفعال الفساد لإلبال  عنه من خالل إعفائهم تقتصر 
حيي ميكن لأل خاص  .حالة غسل األموالأو التخفيف منها يف واإلخفاء  الر وة وغسل األموال جرائمعلى من العقوبة 

من  24)املادة  اختاذ إجراء فيها إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل العقاب الذين يتعاونون مع العدالة أن يستفيدوا من اإلعفاء من
لتخفيف أن يستفيدوا من اإلعفاء من العقاب أو او أ ابلنسبة للرا ي والوسيط يف جرمية الر وة( االقتصاديةاجلرائم قانون 
حاالت يف (. و ومتويل االرهاب غسل األموالمكافحة قانون  من 52 السلطات )املادة قبل علم إذا أبلغوا عن اجلرميةمنه 

ضبط ابقي أو متحصالهتا و اجلرمية وسائل  حجزغسل األموال، إذا حصل اإلبال  بعد علم السلطات ابجلرمية وأدى إىل 
  (.ومتويل االرهاب غسل األموالمكافحة قانون  من 52 عقوبة )املادةالبوقف تنفيذ أن تقضي لمحكمة ل ، جيوزاجلناة

األ خاص الذين يشاركون تعاون لتشجيع تدابري مناسبة  تتخذأن  ليبيالكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على 
من املادة  1 ةلفقر مبا يتوافق مع ا ،واإلخفاء األموال، غري الر وة وغسل وفقًا لالتفاقية ةجمر مأفعالج أو  اركوا يف ارتكاب 

37. 

 

 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون -37املادة 
 2الفقرة 

تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عواًن كبريًا يف 
 عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمر م وفقاً هلذه االتفاقية. 

 
 37من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 .37إجابتها السابقة عن الفقرة األوىل من املادة إىل ليبيا أحالت 

 37من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

، إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عوانً كبريًا يف عمليات التحقيق أو يتيح صراحةً  مااللي  ال يوجد يف التشريع 
ومتويل  غسل األموالمكافحة قانون  من 52 املادةابستثناء جرمية غسل األموال ) املالحقة بشأن فعل جمر م وفقًا لالتفاقية

 .(االرهاب
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عقوبة املتهم الذي يقدم عوانً  إمكانية ختفيفا حة تنظر يف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن 
 . غسل األموالحاالت غري يف ، تفاقيةكبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمر م وفقاً لال

 

 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون -37املادة 
 3الفقرة 

تنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية، وفقاً للمباد  األساسية لقانوهنا الداخلي، 
 جمر م وفقاً هلذه االتفاقية.ألي  خص يقدم عوانً كبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل 

 
 37من املادة  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 ما مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن يقدم عواًن يف عمليات التحقيق بشأن فعل جمرم وفقاً اللي  ال يوجد يف التشريع 
 قانونال( من 24كما هو احلال يف املادة )  االت حددها القانونح يفعفى املتهم من العقاب يهلذه االتفاقية، امنا فقط 
 .بشأن اجلرائم االقتصادية

 37من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

بشأن فعل أو املالحقة مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن يقدم عواًن يف عمليات التحقيق  اللي  ماال يوجد يف التشريع 
 .لالتفاقية جمرم وفقاً 

تنظر يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية ألي لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن 
   خص يقدم عوانً كبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمر م وفقاً لالتفاقية.

 
 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون -37املادة 

 4الفقرة 
من هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه  32جتري محاية أولئك األ خاص على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 اختالف احلال. 
 

 37من املادة  4)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 :ةالتالي وصاىل النصليبيا أحالت 
 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (22املادة )
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 أو اخلربة أو الشهادة بسبب عليهم يقع قد اعتداء أي من اجلرائم عن واخلرباء واملبلغني الشهود حلماية الالزمة التدابري اختاذ اهليئة على جيب
 .التبليغ

 
 االداريةإبنشاء هيئة الرقابة  2013( لسنة 20القانون رقم )

 (29)ادة امل
به من اهليئة اختاذ االجراءات والتدابري الالزمة حلماية املبلغني عن اجلرائم والشهود واخلرباء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا  على

 تبليغ أو  هادة أو خربة.

 37من املادة  4املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة )ب( 

( من قانون إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية 29واملادة ) قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد( من 22ابستثناء نص املادة )
قانون اللي  ال يوجد يف التشريع واخلرباء واملبلغني،  الشهود حلماية الالزمة التدابري اختاذ تنياهليئكال على   انيوجب نوالذي
 .واخلرباء واملبلغني وال يبدو أن ليبيا قد اختذت تدابري حلماية هؤالء األ خاص ية الشهوداحلم
 .ملرتك  اجلرائم املتعاونني مع العدالة دابري لتوفري محاية فع الةت أيةليبيا تتخذ مل 

 اجلرائم املتعاونني مع العدالة،ملرتك  دابري لتوفري محاية فع الة اختاذ تليبيا لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على 
 .وكذلك ألقارهبم وسائر األ خاص الوثيقي الصلة هبم

 
 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون -37املادة 

 5الفقرة 
من هذه املادة، املوجود يف دولة طرف، قادراً على تقدمي عون كبري  1عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة 

إىل السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، جيوز للدولتني الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، 
هذه  من 3و 2الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني  وفقاً لقانوهنما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة

 املادة. 
 

 37من املادة  5)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

ما مينع من إبرام مثل تلك االتفاقيات وفًقا للضوابط القانونية والدستورية املعمول هبا يف ذلك اللي  ال يوجد يف التشريع 
 .الشأن

 اىل النص التايل:ليبيا أحالت 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 االلتزام بواجب التعاون الدويل (62املادة )
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يف  دلةيتعني على اجلهات املختصة أن تقدم العون للجهات النظرية يف الدول األخرى، ألغراض تسليم اجملرمني وتقدمي املساعدة القانونية املتبا
قانون اإلجراءات اجلنائية القانون و  هذا التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا للقواعد اليت يقررها

  األساسية للنظام ، أو مبدأ املعاملة ابملثل، وذلك مبا ال يتعارض مع املباداليت تكون ليبيا طرفاً فيهاواالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف 
 .اللي القانوين 
 

 37من املادة  5)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

من العقوبة األ خاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين يف اخلار   اعفاءلتوفري إمكانية  خُمصصةإبرام اتفاقات لليبيا ميكن 
 .ضمن الضوابط القانونية املعمول هبا

 
 التعاون بني السلطات الوطنية - 38املادة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني سلطاهتا 
العمومية، وكذلك مو فيها العموميني، من جانب، وسلطاهتا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال 

 ذلك التعاون: اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب آخر. وجيوز أن يشمل
)أ( املبادرة  بال  السلطات األخرية، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد أبنه جرى ارتكاب 

 من هذه االتفاقية. 23و 21و 15أي من األفعال اجملر مة وفقاً للمواد 
 )ب( تقدمي عيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها.

 
 38املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة )أ( ملخص 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 
 قانون االجراءات اجلنائية

 واجبات املوظفني العموميني ومن يف حكمهم يف التبليغ( 16)ادة امل
املكلفني خبدمة عامة أثناء أتدية عمله أو بسبب أتديته بوقوع جرمية من اجلرائم اليت جيوز جيب على كل من علم من املو فني العموميني أو 

  للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري  كوى أو طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
...  

 مجع االستدالالت( 19)ادة امل
القضائي أثناء عع االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها وأن يسألوا املتهم ملأموري الضبط 

 عن ذلك وهلم أن يستعينوا ابألطباء وغريهم من أهل اخلربة ويطلبوا رأيهم  فهياً أو ابلكتابة.
 خيف أال يستطاع فيما بعد ةاع الشهادة بيمني.وال جيوز هلم  ليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال إذا 

 قانون العقوابت

 التبليغ يف التقصري (258ملادة )ا
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 املتضرر الطرف  كوى على التوقف دون بشأهنا اإلجراءات اختاذ جيب مما جرمية بوقوع بسببها أو مهامه ممارسة أثناء عمومي مو ف علم إذا
 .جنيهاً  ومخسني جنيهات عشرة بني ترتاوح بغرامة أو سنة على تزيد ال مدة ابحلبس يعاقب املختصة السلطات إىل التبليغ يف أتخر أو وأمهل
 لألقصى حده يقل ال الذي السجن أو املؤبد السجن أو اإلعدام عقوبتها جبناية الفعل تعلق إذا سنتني على تزيد ال مدة احلبس العقوبة وتكون

 .سنوات عشر عن
 .ابجلرمية علمه طريقة كانت  أايً  القضائي الضبط رجال أحد الفعل ارتكب إذا احلبس العقوبة وتكون
 السلطة اىل إحالتها يف أتخروا أو أمهلوا إذا التبليغ أو الشكوى تسلم عن املسئولني من غريهم أو القضائي الضبط رجال ذاهتا ابلعقوبة ويعاقب
 .املختصة

 .دفعه تعذر  رفه أو حريته على جسيم ضرر من قرابه ذوي أحد أو نفسه انقاذ ضرورة بدافع الفعل ارتكب من على عقاب وال
 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014( لسنة 11القانون رقم )
 (5املادة )

الدوائر الرةية هلم احلصول على املعلومات من ملو في اهليئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي االطالع على دفاتر املشتبه فيه كما 
وأن يستعينوا يف أداء مهامهم مبن يرون االستعانة هبم من اخلرباء واملختصني وهلم حق االطالع على كافة املستندات حم لو كانت  وغري الرةية

 لسماع أقواله. سرية، وهلم حق استدعاء من يرون لزوماً 
 

 (20)املادة 
من رجال الشرطة واألجهزة الضبطية  االستعانة بهالقانون أن تستعني مبن ترى  أحكام هذامبوجب يف سبيل مبا رهتا ملهامها املنوطة هبا  ةللهيئ

 اهليئة.األخرى كما هلا االستعانة بذوي اخلربة يف املسائل املتعلقة مبهامها من غري العاملني هبا ويصدر بذلك قرار من رئيس 
 

 (21املادة )
جبرائم  املتعلقة تلك كانت  سواء اجلنائية اجلرائم من جرمية وجود هبذا القانون عليها املنصوص ابختصاصاهتا قيامها أثناء للهيئة تكشف إذا

 .والتصرف فيها للتحقيق العام النائب إىل إحالتها يتم العادية اجلرائم أو الفساد
 الختصاصاهتا. وفقاً  فيها إجراءاهتا الختاذ اإلدارية الرقابة هيئة األوراق إىل إحالة فعليها إدارية أو مالية خمالفات هناك أن هلا تبني إذا أما
 

 (24املادة )
 على كل من لديه معلومات جدية أو واثئق بشأن جرمية فساد أن يقدم بالغا عنها إىل اهليئة.

 
 إبنشاء هيئة الرقابة االدارية 2013( لسنة 20القانون رقم )

 (27)ادة امل
يف سبيل مبا رهتا الختصاصاهتا أن تتخذ الوسائل الالزمة للتحري والكشف عن املخالفات واجلرائم وضبطها وأوجه القصور يف العمل،  للهيئة

 وجيوز هلا يف سبيل ذلك إجراء املراقبة الفردية إذا كان مثة مربر جدي يقتضيها على أن يتم هذا االجراء  ذن كتايب من رئيس اهليئة.
 
 (28)ادة امل

إلجراء التحرايت والرقابة املشار إليهما يف املادة السابقة، ويف عيع األحوال جيب ان  رر اضر يتضمن الواقعة  ابلشرطةللهيئة االستعانة 
 والنتيجة اليت أسفرت عنها التحرايت أو املراقبة أو الضبط الذي جتريه اهليئة عن طريق االجهزة األمنية.
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 (30املادة )

 إىل أو ابهليئة ابلتحقيق املختصة اإلدارة إىل األوراق وكيله أو رئيس اهليئة  يل التحقيق، تستوجب أمور عن املراقبة أو التحرايت أسفرت إذا
 األحوال. نسب النيابة العامة

 
 (42املادة )

 إىل األوراق إحالة اهليئة على يتعني جنائية جرائم تشكل إدارايً  فيها التحقيق مت اليت الوقائع كانت  أو جنائية جرمية وقوع عن التحقيق أسفر إذا
 .بشأهنا القانونية اإلجراءات الختاذ  هراً  تتجاوز ال مدة خالل املختصة العامة النيابة

 
 (51املادة )

 تلك يف التحقيق بنتائج إبالغها وعليها اكتشافها عقب هبا وذلك تقع اليت املخالفات عن إبالغها اهليئة لرقابة اخلاضعة اجلهات على
 .بشأهنا القانونية اإلجراءات اختاذ وعلى اهليئة املخالفات،

 
 (52املادة )

 مو ف كل  أتديبيا ويعاقب احملدد، الوقت يف عليها والرد إليها اليت توجه واالستفسارات املالحظات بدراسة اهليئة لرقابة اخلاضعة اجلهات تلتزم
 عليها، اطالعهم يرف  أو إليهم تقدميها عن ميتنع أو ملبا رة أعماهلم اهليئة أعضاء يطلبها بياانت أخفى اهليئة، لرقابة اخلاضعة يف اجلهات

 مكاتباهتا أو اهليئة مالحظات على الرد يتأخر يف من وكل أقواله، لسماع االستدعاء طلب تنفيذ عن مقبول عذر بغري من ميتنع كل  وكذلك
 .مقبول بغري عذر عليها الرد يغفل أو عامة بصفة

 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 حصول الوحدة على املعلومات( 6املادة )
سواء كانت متتلكها املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غري املالية  يف اجناز مهامها الزمةتراها للوحدة احلصول على أي معلومات  .1

  أو املنظمات غري اهلادفة للربح.
من أي  جهة أو  خص خاضع لواجب اإلبال   تراها الزمة ألداء مهامهامتلك الوحدة سلطة احلصول على أي  معلومات إضافية  .2

 نها.، وابلطريقة اليت تعي  الوحدة خالل املدة اليت  ددها املطلوبةاملعلومات  (، وجيب توفري27مبقتضى املادة )
جناز إل الزمةتراها ضريبية أو جنائية من اجلهات املختصة وغريها من اجلهات األخرى للوحدة طلب أي  معلومات مالية أو إدارية أو  .3

 وحدة املعلومات املالية وابلشكل الذي  دده. خالل املدة اليت  ددها املطلوبةتقدمي املعلومات . وعلى هذه اجلهات واألجهزة مهامها
حكام هذا القانون، فلها أن ختطر اجلهة أب مل تلتزم ألعمال واملهن غري املالية،من املؤسسات املالية، أو اأن  أاًي   للوحدةتبني  عندما ي .4

 ك.الرقابية املعنية بذل
 

 مهام اجلهات الرقابية (12املادة )
َتطَلَّبات املقررة مبوجب التزام املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واإل راف على راقبة أعمال التنظيم واملتتوىل اجلهات الرقابية 

ُ
ابمل

اذ ما يلي على وجه اخلصوص: ذات صلةوقرارات ومنشورات وتعليمات  وأي لوائح تنفيذية أحكام هذا القانون  . وعليها اخت ِّ

 إصدار القرارات واملنشورات والتعليمات الرقابية يف جمال مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب ابلتنسيق مع الوحدة. .1
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ومناسبة  ول دون حيازة اجملرمني و ركائهم حلصص كبرية أو مسيطرة يف املؤسسات  كافيةمعايري   اعتماد التدابري الالزمة إلرساء  .2
و ائف اإلدارة  ناخلاضعة لرقابتها أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيني منها ومنعهم من عضوية جملس اإلدارة أو تويل و يفة م ةاملالي

 عتماد التدابري ذاهتا لألعمال واملهن غري املالية.العليا. كما جيب ا
اخلاضعة لرقابتها بتدابري مكافحة غسل األموال التزام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية واإل راف على راقبة املتنظيم و ال .3

طر اجلهات اخلاضعة للرقابة من انحية على أن يشمل تقييم وفهم خما ،وذلك بتطبيق مقاربة على أساس املخاطر، ومتويل اإلرهاب
لذلك، جتري   قيقاً  يعين اجلهات اخلاضعة للرقابة من خماطر وطنية.مبا غسل األموال ومتويل اإلرهاب وخماطر القطاع واألخذ 

 .لقيام مبهامهاالزمة ل مستندات أو معلومات أو سجالتهلا االطالع على أية ة، و اً أو رقابة مكتبيميداني اً تفتيش اجلهات الرقابية
مراجعة خماطر املؤسسات املالية واألعمال غري املالية اخلاضعة لرقابتها بشكل دوري، وكذلك يف حالة حدوث تغريات هامة يف إدارة  .4

 أي من هذه املؤسسات واجلهات أو يف العمليات اليت تقوم هبا.
التحقيقات القضائية أو إقامة الدعاوى  ع االستدالالت أواجلهات املختصة، وتقدمي املساعدة يف إجراءات ع غريها من التعاون مع .5

 ذات الصلة جبرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب واجلرائم املرتبطة هبا، وتبادل املعلومات معها. 
 التعاون السريع والناجع مع اجلهات النظرية يف الدول األخرى، مبا يف ذلك تبادل املعلومات. .6
املعايري الدولية ذات مع املعايري الواجب مراعاهتا يف اإلبال  عن العمليات املشبوهة، وذلك مبا يتفق  التعاون مع الوحدة يف إعداد .7

 الصلة. 
، وفروعها يف الداخل واخلار ، ابعتماد وتنفيذ التدابري املتوافقة مع أحكام هذا اخلاضعة لرقابتها التأكد من قيام املؤسسات املالية .8

. ويسري ذلك على ما يتبع اليت تصدرها اجلهة الرقابية ذات صلةوقرارات ومنشورات وتعليمات  وأي لوائح تنفيذيةالقانون 
ع لشركة أو الفر ل املضيفة الدولةيف يف احلاالت اليت تكون التدابري املثيلة املطبقة  من  ركات أو فروع يف اخلار املالية املؤسسات 
وعليها إلزام املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابتها  خطارها  .هذه الدولةالنافذة يف  يتعارض مع القوانني واللوائح الا ومب، أقل تشدداً 

وابختاذ تدابري احرتازية إضافية يف حالة عدم متكنها من تطبيق تدابري مالئمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف ضوء 
أية تدابري رقابية بشأن املؤسسة املالية يف حالة عدم قيامها بواجباهتا  يف الدولة املضيفة وعليها كذلك اختاذ القوانني واللوائح النافذة

 يف هذا الشأن مثل إغالق الشركة أو الفرع املعين ابلدولة املضيفة.
 أبي معلومات تتعلق بعمليات مشبوهة أو بغسل األموال أو متويل اإلرهاب.  فوراا  إبالغ الوحدة .9

 إجراءات وتدابري،بشأهنا من وما يتخذ عمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب، املتعلقة بالوقائع االحتفاظ  حصائيات عن  .10
 تنفيذاً ألحكام هذا القانون.

 ديد نوع ومدى التدابري الالزمة اليت جيب أن تتخذها املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية اخلاضعة لرقابتها وفق املادة  .11
 ل األموال ومتويل اإلرهاب. ( ملواجهة خماطر غس16)

 

 38)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ من املادة  

على كل من علم من املو فني  ئيةان( من قانون اإلجراءات اجل16املادة )( من قانون العقوابت و 258املادة )توجب 
( 24كما توجب املادة )  .يبلغ عنهاأن العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء أتدية عمله أو بسبب أتديته بوقوع جرمية 

على كل من لديه معلومات جدية أو واثئق بشأن جرمية فساد أن يقدم  قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفسادمن 
املو فني وهذه املادة هي نص عام ينطبق أيضاً على بالغا عنها إىل اهليئة )دون النص على عقوبة يف حالة عدم اإلبال (. 

 ( من نفس القانون اهليئة صالحية احلصول على املعلومات من الدوائر الرةية وغري الرةية.5وأعطت املادة ). نيالعمومي
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 اليت املخالفات عن إبالغها اهليئة لرقابة اخلاضعة اجلهات على نشاء هيئة الرقابة االداريةإقانون ( من 51كما تنص املادة )
 واالستفسارات املالحظات بدراسة اجلهاتهذه ( من نفس القانون 52املادة )وألزمت  اكتشافها. عقب هبا وذلك تقع

( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على 12وتوجب املادة ) .احملدد الوقت يف عليها والرد إليها اليت توجه
  مشبوهة أو بغسل األموال.فوراً أبي معلومات تتعلق بعمليات املعلومات املالية إبال  وحدة اجلهات الرقابية 

وعلى الرغم من أن القوانني املختلفة يف ليبيا تنص على إمكانية وجود تعاون وتنسيق وثيق بني خمتلف السلطات الوطنية 
تعاون يعوقه العديد من العوامل ويف املقام األول الوضع احلايل  هكذااملختصة، إال أنه كان من الواضح للمستعرضني أن 

 يف البالد.

اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون والتنسيق بني خمتلف السلطات لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا 
 .الوطنية املختصة

 
 التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص - 39املادة 

 1الفقرة 
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني السلطات 
الوطنية املعنية ابلتحقيق واملالحقة وكياانت القطاع اخلاص، وخصوصا املؤسسات املالية، فيما يتصل 

 ابألمور املتعلقة ابرتكاب أفعال جمر مة وفقاً هلذه االتفاقية. 
 

 39من املادة  1علومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص امل
 اىل النصوص التالية:ليبيا أحالت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 مجع االستدالالت( 19)ادة امل

يسألوا املتهم ملأموري الضبط القضائي أثناء عع االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها وأن 
 عن ذلك وهلم أن يستعينوا ابألطباء وغريهم من أهل اخلربة ويطلبوا رأيهم  فهياً أو ابلكتابة.

 وال جيوز هلم  ليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد ةاع الشهادة بيمني.
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 حصول الوحدة على املعلومات( 6)املادة 
سواء كانت متتلكها املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غري املالية  يف اجناز مهامها الزمةتراها للوحدة احلصول على أي معلومات  .1

  أو املنظمات غري اهلادفة للربح.
من أي  جهة أو  خص خاضع لواجب اإلبال   تراها الزمة ألداء مهامهامتلك الوحدة سلطة احلصول على أي  معلومات إضافية  .2

 نها.، وابلطريقة اليت تعي  الوحدة خالل املدة اليت  ددها املطلوبةاملعلومات  (، وجيب توفري27مبقتضى املادة )
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جناز إل الزمةتراها للوحدة طلب أي  معلومات مالية أو إدارية أو ضريبية أو جنائية من اجلهات املختصة وغريها من اجلهات األخرى  .3
 وحدة املعلومات املالية وابلشكل الذي  دده. خالل املدة اليت  ددها املطلوبةتقدمي املعلومات . وعلى هذه اجلهات واألجهزة مهامها

اجلهة حكام هذا القانون، فلها أن ختطر أب مل تلتزم من املؤسسات املالية، أو األعمال واملهن غري املالية،أن  أاًي   للوحدةتبني  عندما ي .4
 ك.الرقابية املعنية بذل

 
 إبالغ الوحدة ابملعلومات (27املادة )
 تلتزم املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  بال  الوحدة دون أتخري أبي معاملة أو أي ااولة إلجراء املعاملة بصرف النظر .1

تلك املعامالت جتري أبموال متحص لة من جرمية أو مرتبطة أن لالعتقاد  معقولة لديها أسبابعن قيمتها، إذا ا تبهت أو توافرت 
 بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.

 يف الفقرة املنصوص عليه بال عدم القيام بواجب اإل ني املستقلنيوغريهم من أصحاب املهن القانونية واحملاسبوجيوز للمحامني  .2
 يف الظروف اليت خيضعون فيها للسرية املهنية.املشتبه فيها  ملعاملةابالسابقة إذا كان قد مت احلصول على املعلومات املتعلقة 

اجراءات أتديبية أو إدارية ضد املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية أو  أيةال جيوز رفع أي دعوى جنائية أو مدنية أو اختاد  .3
 مت يكون مفروضاً مبوجب عقـد أو قانون يف حال قيامهانتهاك أي حظر على اإلبال  عن املعلومايف حالة مديريها أو مو فيها، 

 بال  أو أي معلومات أخرى إىل الوحدة.إنسن نية بتقدمي 
 

 تقدمي املعلومات (30املادة )
وال جيوز الدفع تلتزم املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية بتقدمي املعلومات والواثئق إىل اجلهات املختصة كالً فيما خيصها عند الطلب، 

 لعدم االلتزام هبذا املوجب. ابلسرية املهنية
 

 احلصول على البياانت واملعلومات( 53املادة )
 جيوز للنائب العام، أو من يندبه من احملامني العامني، أن أيمر ابالط ِّالع أو احلصول على أي معلومات أو بياانت، تتعلق ابحلساابت أو

مالت أخرى، لدى املؤسسات املالية، أو املنظمات غري اهلادفة للربح، أو األعمال واملهن غري املالية، مبا يساعد الودائع، أو أبي أموال أو معا
  على كشف الوقائع املتعلقة جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

 

 39من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

  ركات الصرافةفيها املصارف و  عددًا من كياانت القطاع اخلاص، مباومتويل االرهاب غسل األموال مكافحة ألزم قانون 
علومات املاملالية عن أية عملية مشبوهة، ابإلضافة إىل تقدمي املعلومات ،  بال  وحدة واحملاسبني و ركات التأمني واحملامني

 .العامأو النائب  تطلبها الوحدةالبياانت واملستندات اليت و 

لتشجيع التعاون بني السلطات الوطنية املعنية  دابريلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تتخذ ت
 ابلتحقيق واملالحقة وكياانت القطاع اخلاص، مبا هو أبعد من موجبات مكافحة غسيل األموال.
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 التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص - 39املادة 
 2الفقرة 

تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع رعاايها وغريهم من األ خاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف 
إقليمها على إبال  السلطات الوطنية املعنية ابلتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل جمر م وفقًا هلذه 

 االتفاقية. 
 

 39من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 تبليغ النيابة( 15)ادة امل

مأموري الضبط القضائي لكل من علم بوقوع جرمية، جيوز للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغري  كوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد 
 عنها.

 
 مجع االستدالالت( 19)ادة امل

تهم ملأموري الضبط القضائي أثناء عع االستدالالت أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها وأن يسألوا امل
  فهياً أو ابلكتابة.عن ذلك وهلم أن يستعينوا ابألطباء وغريهم من أهل اخلربة ويطلبوا رأيهم 

 وال جيوز هلم  ليف الشهود أو اخلرباء اليمني إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد ةاع الشهادة بيمني.
 

 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014( لسنة 11القانون رقم )
 (5املادة )

دفاتر املشتبه فيه كما هلم احلصول على املعلومات من الدوائر الرةية  ملو في اهليئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي االطالع على
و كانت وغري الرةية وأن يستعينوا يف أداء مهامهم مبن يرون االستعانة هبم من اخلرباء واملختصني وهلم حق االطالع على كافة املستندات حم ل

 سرية، وهلم حق استدعاء من يرون لزوماً لسماع أقواله.
 

 (24ة )املاد
 على كل من لديه معلومات جدية أو واثئق بشأن جرمية فساد أن يقدم بالغا عنها إىل اهليئة.

 39من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

دون جرمية املبادرة ابإلبال ،  ائية التزام أديب على األ خاص ممن علموا بوقوعن( من قانون اإلجراءات اجل15تتضمن املادة )
إلتزاماً أدبياً  قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد( من 24. وتتضمن املادة )النص ِّ على عقوبة يف حالة عدم االبال 

نطبق على اجلمهور تتني على املو فني العموميني، بل املادني تقتصر هاتوال  مشاهبًا ابلنسبة لإلبال  عن جرائم الفساد.
 بوجه عام.
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ع املستعرِّضون  تشجيع رعاايها وغريهم من األ خاص الذين يوجد مكان إقامتهم على اختاذ مزيد من االجراءات لليبيا ُيَشج ِّ
 عن الفساد.بال  اإلاملعتاد يف إقليمها على 

 
 السرية املصرفية - 40املادة 

وفقاً هلذه االتفاقية، تكفل كل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمر مة 
وجود آليات مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ عن تطبيق قوانني السرية 

 املصرفية.
 

 40)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

 التالية:أحالت اىل النصوص و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل أ ارت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 ضبط مربزات اجلرمية( 43) ادةامل

ا، ملأموري الضبط القضائي أن يضبطوا األوراق واألسلحة واآلالت، وكل ما  تمل أن يكون قد استعمل يف ارتكاب اجلرمية، أو نتج عن ارتكاهب
 أو ما وقعت عليه اجلرمية، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة.

 األ ياء على املتهم ويطلب منه إبداء مالحظاته عليها. ويعمل بذلك اضر يوقع عليه من املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.وتعرض هذه 
 
 ضبط األشياء واألمر بتقدميها( 83) ادةامل

خيالف ذلك األمر، إال إذا على من  257لقاضي التحقيق أن أيمر احلائز لشيء يرى ضبطه أو االطالع عليه بتقدميه. ويسري حكم املادة 
 كان يف حالة من األحوال اليت خيوله القانون فيها االمتناع عن أداء الشهادة.

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 احلصول على البياانت واملعلومات( 53املادة )
أو من يندبه من احملامني العامني، أن أيمر ابالط ِّالع أو احلصول على أي معلومات أو بياانت، تتعلق ابحلساابت أو جيوز للنائب العام، 

ا يساعد الودائع، أو أبي أموال أو معامالت أخرى، لدى املؤسسات املالية، أو املنظمات غري اهلادفة للربح، أو األعمال واملهن غري املالية، مب
 املتعلقة جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون. على كشف الوقائع 

 
 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014لسنة  (11رقم )القانون 
 (5املادة )
 الدوائر الرةية من املعلومات على احلصول هلم كما  فيه، املشتبه دفاتر االطالع على القضائي الضبط مأمور بصفة يتمتعون الذين اهليئة ملو في
 ولو حم كافة املستندات  على االطالع حق وهلم واملختصني، اخلرباء من هبم يرون االستعانة مبن مهامهم أداء يف يستعينوا وأن الرةية، وغري

 .أقواله لزوماً لسماع يرون من استدعاء حق وهلم سرية، كانت
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 2012( لسنة 46ابلقانون رقم )بشأن املصارف، املعد ل  2005( لسنة 1القانون رقم )
 (61املادة )

ظومات ملصرف ليبيا املركزي أن يطَّلع، يف أي ِّ وقت، على دفاتر وُمستندات اجلهات اخلاضعة لرقابته، واحلساابت املفتوحة طرف املصارف، واملن
ُتعل ِّقة هبا. ويكون االط ِّالع يف مقر ِّ ُكل ج منها، ويقوم به

ُمفت ِّشو املصرف الذين يتمُّ ندهبم هلذا الغرض. وعلى اجلهة أن  وامللَّفات اإللكرتونية امل
ُفت ِّشني إْطالع الغري أو اإلفشاء

ُفت ِّشني عيع البياانت والتسهيالت الالزمة ألداء مهمَّتهم، وُ ظر على امل
له بشيء من  تُقد ِّم إىل هؤالء امل

ُتعل ِّقة ابلتفتيمل، إال 
ُرخَّص هبا قانوان، السجالت أو األوراق أو املعلومات امل

 .أو عندما يكون ذلك الزما لتحقيق قضائييف األحوال امل
 

 (94املادة )
عطاء على املصارف االحتفاظ بسر ِّية حساابت زابئنها وأرصدهتا وكافَّة عملياهتم املصرفية، وال جيوز أن تسمح ابالط ِّالع عليها أو كشف أو إ 

  .أو من جهة قضائية خُمتصَّةبياانت عنها للغري، إالَّ  ذن كتايب من صاحب احلساب 

 40)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

( لسنة 1من القانون رقم ) 94و 61)املادتني الفع الة ابلتحقيقات اجلنائية عائقًا أمام القيام  السر ِّية املصرفيةتشك ِّل ال 
 وحجزهااملصرفية طلب إ حة السجالت  ميكنحيي ( 2012( لسنة 46بشأن املصارف، املعد ل ابلقانون رقم ) 2005

( 53(، ابإلضافة إىل أحكام املادة )83و 43وذلك مبوجب األحكام العامة لقانون االجراءات اجلنائية )السيما املادتني 
 .قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد (5من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملادة )

 
 

 السجل اجلنائي -41املادة 
تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يؤخذ بعني جيوز لكل دولة طرف أن 

االعتبار، حسبما تراه مناسباً من  روو وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر نق اجلاين املزعوم 
يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة بفعل جمر م وفقاً هلذه 

 االتفاقية.
 

 41ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة  )أ(

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي منفذة يف التشريع غري هذه الفقرة أن ليبيا إىل أ ارت 
 قانون العقوابت

 العائد (96ملادة )ا
 :عائداً  يعترب
 .جنحة أو جلناية ذلك بعد ارتكابه وثبت جناية بعقوبة عليه حكم من: أوالً 
  ري  من أو العقوبة هذه  ري  انقضاء من سنني مخس مضي قبل جنحة ارتكب أنه وثبت أكثر أو سنة مدة ابحلبس عليه حكم من: اثنياً 

 .املدة مبضي سقوطها
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 مضي قبل األوىل للجرمية جرمية مماثلة ارتكب أنه وثبت ابلغرامة أو واحدة سنة من أقل مدة ابحلبس جنحة أو جلناية عليه حكم من: اثلثاً 
 .املذكور احلكم  ري  من سنني مخس
 اليت الدوافع حيي من وأما هلا األعمال املكونة طبيعة حيي من أما األساسية خواصها يف ا رتكت إذا اجلنائي القانون يف متماثلة اجلرائم وتعد
 ابلذات. واحداً  قانوانً  ختالف وإن مل عليها محلت

 
 العائد عقوبة زايدة( 97املادة )

 .السابقة املادة يف عليها املنصوص العود أحوال يف الثلي جياوز ال مبقدار العقوبة تزاد
 على السجن مدة تزيد جيوز أن ال هذا ومع النصف على يزيد وال الربع عن يقل ال مبقدار العقوبة زايدة وجبت املتماثل العود تكرر وإذا

 .سنة عشرين
 

 41 )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

حكم إدانة سبق أن صدر نق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، على امكانية األخذ بعني االعتبار الليبية  تنص التشريعات مل
 .بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية

 
 الوالية القضائية - 42املادة 

 )أ( 1الفقرة الفرعية 
ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقاً تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي 

 هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني:
 )أ( عندما يُرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف، أو

 
 42)أ( من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

منه، وهو  4االختصاص اإلقليمي يف املادة العقوابت نصَّ على أن قانون حيي  ليبيا إىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرةأ ارت 
 .أيًضا املبدأ املطبق على كافة القواعد الواردة يف القوانني اليت تعاجل اجلرائم اليت تقع يف نطاق تطبيق االتفاقية

 قانون العقوابت
 تطبيق القانون اجلنائي (4ملادة )ا

 األراضي حكم يف ويعد كل لي  أو أجن  يرتكب يف األراضي الليبية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه،تسري أحكام هذا القانون على  
 .الدويل القانون حسب أجن  القانون خاضع تكن مل إذا وجدت حيثما الليبية والسفن الطائرات الليبية

 

 42)أ( من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  
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من قانون  4ها )املادة يُرتكب يف إقليماجلرائم اليت لواليتها القضائية  ختضعقليمي حيي ابالختصاص اإلليبيا أتخذ 
 (.عقوابتال

 
 الوالية القضائية - 42املادة 

 )ب( 1الفقرة الفرعية 
وفقاً تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال 

 هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني:
)ب( عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسج لة مبقتضى 

 قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم. 
 

 42)ب( من املادة  1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 أحالت اىل النصوص التالية:و  اللي هذه الفقرة منفذة يف التشريع أن ليبيا إىل  أ ارت
 قانون العقوابت

 تطبيق القانون اجلنائي (4ملادة )ا
 األراضي حكم يف ويعد تسري أحكام هذا القانون على كل لي  أو أجن  يرتكب يف األراضي الليبية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه،

 .الدويل القانون حسب أجن  القانون خاضع تكن مل إذا وجدت حيثما الليبية والسفن الطائرات الليبية
 

 بشأن الطريان املدين 6قانون رقم 
 االختصاص القضائي( 196)املادة 

وذلك إذا  ختتص احملاكم الليبية ابلنظر يف اجلرائم اليت تقع ابملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد واألنظمة الصادرة تنفيذًا له
  أخرى. ارتكبت يف إقليم اجلماهريية أو يف الطائرات املسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعايل البحار أو األماكن غري اخلاضعة لسلطة أي دولة

 42)ب( من املادة  1)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 

 4)املادة ها سفينة ترفع علمها أو طائرة مسج لة مبقتضى قوانينمنت لواليتها القضائية اجلرائم اليت يُرتكب على ليبيا ختضع 
 (.من قانون الطريان املدين 196عقوابت واملادة من قانون ال

 
 

 الوالية القضائية - 42املادة 
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 )أ( 2الفقرة الفرعية 
من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن خُتضع أيضا أي جرم من هذا القبيل  4رهناً أبحكام املادة 

 لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
 )أ( عندما يُرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛

 
 42)أ( من املادة  2ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة 

ختضع لواليتها القضائية اال يف حاالت استثنائية ختر  عن إطار تطبيق االتفاقية مثل ىل أن هذه احلالة ال ليبيا إأ ارت 
 هذا أحكام "تطبقالعقوابت املتعلقة جبرائم الرق واليت تنص على أنه قانون من ( 427) املادةاحلاالت اليت نصت عليها 

 لي ". ضد اخلار  يف الفعل ارتكب إذا أيضاً  الفصل

 42)أ( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 

 أبحكام الصالحية الشخصية السلبية.ليبيا ال أتخذ 
ع املستعرِّضون ليبيا أن تنظر يف   مواطنيها.جرائم الفساد اليت ترتكب ضد خُتضع لواليتها القضائية  أنُيَشج ِّ

 
 الوالية القضائية - 42املادة 

 )ب( 2 الفقرة الفرعية
من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن خُتضع أيضا أي جرم من هذا القبيل  4رهناً أبحكام املادة 

 لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
الدولة الطرف أو  خص عدمي اجلنسية يوجد مكان  )ب( عندما يَرتكب اجلرم أحد مواطين تلك

 إقامته املعتاد يف إقليمها؛
 

 42)ب( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 :ةالتالي وصىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النصليبيا إأ ارت 
 قانون العقوابت

 اخلارج يف الليبيون يرتكبها اليت واجلنح اجلناايت (6ملادة )ا
 مبقتضى يعاقب السابقة يف املادة عليها املنصوص اجلرائم عدا القانون هذا يف جنحة أو جناية يعترب فعالً  ليبيا خار  وهو ارتكب لي  كل

 .فيه الذي ارتكبه البلد قانون مبقتضى عليه معاقباً  الفعل وكان ليبيا إىل عاد إذا أحكامه
 

 (2003اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته )
 ( االختصاص القضائي13)املادة 
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 يكون لكل دولة طرف اختصاص قضائي بشأن أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة يف حالة: .1
 ارتكاب املخالفة كلياً أو جزئياً يف أراضيها. (أ

 أو من قبل أي شخص يقيم يف أراضيها.ارتكاب اجلرم من قبل أحد مواطنيها خارج أراضيها  (ب
 وجود املدعى عليه ابرتكاب اجلرمية يف أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إىل دولة أخرى. ( 
يف حالة ارتكاب اجلرمية خار  نطاق االختصاص القضائي للدولة الطرف مع أتثري هذه اجلرمية من وجهة نظر هذه األخرية  (د

 عواقب أو آاثر ضارة ابلنسبة للدولة الطرف.على مصاحلها احليوية أو تسببها يف 
 ال يستثين، مبوجب هذه االتفاقية، أي اختصاص جنائي متارسه دولة طرف طبقاً لقوانينها احمللية. .2
 ( من هذه املادة، ال  اكم الشخص على نفس اجلرمية مرتني.1ابلرغم مما تنص عليه الفقرة ) .3

 42)ب( من املادة  2ية )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرع

الليبية اقرتف خار  االراضي لي  على كل الليبية أبحكام الصالحية الشخصية االجيابية حيي تطبق الشريعة ليبيا أتخذ 
هذا احلكم وابلرغم من أنَّ (. العقوابتمن قانون  6)املادة الليبية و اجلنحة املعاقب عليها يف الشريعة أجرمية من نوع اجلناية 

( 13استناداً إىل املادة )القضائية ة ليبيا ختضع لوالي، إال أن هذه احلالة ليبيااأل خاص عدميي اجلنسية املقيمني يف مل يشمل 
وعماًل مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية اتفاقية اال اد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته من 

 والذي تعتمده ليبيا.
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 ) ( 2 الفقرة الفرعية
من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن خُتضع أيضا أي جرم من هذا القبيل  4رهناً أبحكام املادة 

 لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
ً من األفعال اجملر مة وفقاً للفقرة  من هذه  23املادة ' من 2)ب( ' 1) ( عندما يكون اجلرم واحدا

ً للفقــرة  ' أو )ب( 2' أو '1)أ( ' 1االتفاقية ويُرتكب خار  إقليمها هبدف ارتكاب فعل جمر م وفقا
 من هذه االتفاقية داخل إقليمها؛ 23'من املادة 1'

 
 42)ج( من املادة  2)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية 

 هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:ىل أن ليبيا إأ ارت 
 قانون العقوابت

 اخلارج يف ترتكب اليت اجلرائم (5ملادة )ا
 :ذكرهم اآليت األ خاص على أيضاً  القانون هذا أحكام تسري

 .فيها شريكاا  أو ليبيا يف بعضها أو كلها  وقعت جلرمية فاعالا  جيعله فعالا  البالد خارج ارتكب من كل:  أوالا 
 :اآلتية اجلرائم من جرمية ليبيا خار  ارتكب من كل:  اثنياً 
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 .القانون هذا من الثاين الكتاب من والثاين األول البابني يف عليه نص مما الدولة أبمن خملة جناية (أ
 .القانون هذا من 335و 334 املادتني يف عليه نص مما تزوير جناية (ب
 .القانون هذا من 326 املادة يف عليه نص مما ليبيا يف قانوانً  متداولة نقود تزييف جناية ( 
 .القانون هذا من 427 املادة يف عليه نص مما الرق جناية (د
 

 42)ج( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية  

 (.العقوابتمن قانون  5احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض )املادة لواليتها القضائية ليبيا ختضع 
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 )د( 2الفقرة الفرعية 
من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن خُتضع أيضا أي جرم من هذا القبيل  4رهناً أبحكام املادة 

 لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
 )د( عندما يُرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف.

 
 42)د( من املادة  2املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة الفرعية )أ( ملخص 

 إىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:ليبيا أ ارت 
 

 (2003اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته )
 ( االختصاص القضائي13)املادة 
 قضائي بشأن أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة يف حالة:يكون لكل دولة طرف اختصاص  .1

 ارتكاب املخالفة كلياً أو جزئياً يف أراضيها. (أ
 ارتكاب اجلرم من قبل أحد مواطنيها خار  أراضيها أو من قبل أي  خص يقيم يف أراضيها. (ب
 وجود املدعى عليه ابرتكاب اجلرمية يف أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إىل دولة أخرى. ( 
 حالة ارتكاب اجلرمية خارج نطاق االختصاص القضائي للدولة الطرف مع أتثري هذه اجلرمية من وجهة نظر هذه يف (د

 األخرية على مصاحلها احليوية أو تسببها يف عواقب أو آاثر ضارة ابلنسبة للدولة الطرف.
 لقوانينها احمللية.ال يستثين، مبوجب هذه االتفاقية، أي اختصاص جنائي متارسه دولة طرف طبقاً  .2
 ( من هذه املادة، ال  اكم الشخص على نفس اجلرمية مرتني.1ابلرغم مما تنص عليه الفقرة ) .3

 

 42)د( من املادة  2)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة الفرعية 
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اتفاقية ( من 13وذلك استنادًا إىل املادة ) احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراضلواليتها القضائية ليبيا ختضع 
والذي  وعماًل مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخليةاال اد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته 

 .تعتمده ليبيا
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 3الفقرة 
طرف ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة  44ألغراض املادة 

ً يف إقليمها وال تقوم  اجملر مة وفقاً هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا
 بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيها.

 
 42من املادة  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 :ةالتالي وص أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النصىلليبيا إأ ارت 
 قانون العقوابت

 اخلارج يف الليبيون يرتكبها اليت واجلنح اجلناايت (6ملادة )ا
 مبقتضى يعاقب السابقة يف املادة عليها املنصوص اجلرائم عدا القانون هذا يف جنحة أو جناية يعترب فعالً  ليبيا خار  وهو ارتكب لي  كل

 .فيه الذي ارتكبه البلد قانون مبقتضى عليه معاقباً  الفعل وكان ليبيا إىل عاد إذا أحكامه
 

 قانون االجراءات اجلنائية
  شروط التسليم( مكررا )أ( 493) ادةامل

 جيوز تسليم املتهمني أو احملكوم عليهم مم توافرت الشروو اآلتية:
 د( أال يتعلق الطلب بليبـي. 

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 إقامة الدعوى اجلنائية ضد من يـُْرَفض تسليمه( 80املادة )
ُ ال القضية إىل اجلهات املختصة، الختاذ إجراءات إقامة الدعوى اجلنائية ضد  جملر د كون املطلوب تسليمه ليبياً،تسليم، الإذا رُف  طلب 

 التسليم. الشخص املعين موضوع طلب

 42من املادة  3)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض وذلك بناًء على أحكام الصالحية الشخصية لواليتها القضائية ليبيا ختضع 
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تنص  ( من80، كما أن املادة )(العقوابتمن قانون  6)املادة االجيابية 
 .اجلنسيةلي  التسليم غري ممكن ألن الشخص املطلوب تسليمه هو  كان  مبدأ التسليم أو احملاكمة إذا علىصراحًة 



 

127 

 

 
 الوالية القضائية - 42املادة 

 4الفقرة 
اجملر مة وفقًا هلذه االتفاقية لواليتها جيوز لكل دولة طرف أيضًا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال 

 القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً يف إقليمها وال تقوم بتسليمه.
 

 42من املادة  4)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
 أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:ليبيا إىل أ ارت 

 (2003اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته )
 ( االختصاص القضائي13)املادة 
 يكون لكل دولة طرف اختصاص قضائي بشأن أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة يف حالة: .1

 ارتكاب املخالفة كلياً أو جزئياً يف أراضيها. (أ
 قبل أي  خص يقيم يف أراضيها.ارتكاب اجلرم من قبل أحد مواطنيها خار  أراضيها أو من  (ب
 وجود املدعى عليه ابرتكاب اجلرمية يف أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إىل دولة أخرى. (ج
يف حالة ارتكاب اجلرمية خار  نطاق االختصاص القضائي للدولة الطرف مع أتثري هذه اجلرمية من وجهة نظر هذه األخرية  (د

 آاثر ضارة ابلنسبة للدولة الطرف. على مصاحلها احليوية أو تسببها يف عواقب أو
 ، أي اختصاص جنائي متارسه دولة طرف طبقاً لقوانينها احمللية.االتفاقيةال يستثين، مبوجب هذه  .2
 ( من هذه املادة، ال  اكم الشخص على نفس اجلرمية مرتني.1ابلرغم مما تنص عليه الفقرة ) .3
 

 42 من املادة 4)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

اتفاقية ( من 13وذلك استنادًا إىل املادة ) احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراضلواليتها القضائية ليبيا ختضع 
والذي  بدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخليةوعماًل مباال اد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته 

 .تعتمده ليبيا
 
 

 الوالية القضائية - 42املادة 
 5الفقرة 

من هذه املادة، أو علمت  2أو  1إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة 
بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى جتري  قيقاً أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائياً بشأن السلوك 
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األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء،  ذاته، وجب على السلطات املعنية يف تلك الدول
 هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

 
 42من املادة  5)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

مبدأ كما وأن ليبيا تعتمد   من التشاوريف ليبيا السلطات املختصة ما مينع اللي  ال يوجد يف القانون  هاىل أنليبيا أ ارت 
 اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفسادصادقت على ا هنأ، ومبا أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية

العديد من انضمت اىل قد  ليبياهذا وان  .42من املادة  5تعترب سند قانوين لتنفيذ حكم الفقرة فإن هذه االتفاقية 
 .اليت تسهل تطبيق هذا احلكمقليمية االثنائية و التفاقيات اال

 42من املادة  5)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

من التشاور، حسب االقتضاء، مع سلطات أجنبية لتنسيق االجراءات املتعلقة الليبية ال يبدو أن هناك ما مينع السلطات 
 بتحقيق أو مالحقة.
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 6الفقرة 
بقواعد القانون الدويل العام، ال  ول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف دون مساس 

 سرايهنا وفقاً لقانوهنا الداخلي.
 

 42من املادة  6)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 .ه يف االتفاقيةيعلى أفعال تتعدي ما ورد النص عليتها اجلنائية بسط والما مينع من  ال يوجدىل أنه ليبيا إأ ارت 

 42من املادة  6)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ الفقرة  

 سرايهنا وفقاً لقانوهنا الداخلي.ليبيا ال  ول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد 
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 الفصل الرابع: التعاون الدويل

إالَّ أنَّ من الصعب إجراء تقييم تفصيلي للممارسة املتبعة يف  ،ملكافحة الفساد من خالل التعاون الدويل إطارليبيا لدى 
 يف قضااي الفساد، نظراً لغياب البياانت الكافية ذات الصلة.التعاون الدويل يف ليبيا 

وتقدمي إحصاءات أكثر تفصيال بشأن ف نظام املعلومات لديها نيي يتيح هلا عع بياانت ييتكب يوصى أبن تقوم ليبيا
 .التعاون الدويل

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
  2و 1تني الفقر 
تنطبق هذه املادة على األفعال اجملر مة وفقا هلذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا  -1

يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب،  ريطة أن يكون اجلرم الذي 
 للعقاب مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن توافق على  1على الرغم من أحكام الفقرة  -2
ولة هبذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا طلب تسليم  خص ما بسبب أي من اجلرائم املشم

 الداخلي.

 44من املادة  2و 1تني )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقر  

 التالية: وأحالت اىل النصوص ليبيا اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة أ ارت 
 قانون االجراءات اجلنائية

 الباب التاسع
 اجملرمني واسرتدادهميف تسليم 

 القانون الواجب التطبيق( 493) ادةامل
 ينظم القانون اللي  قواعد تسليم اجملرمني واسرتدادهم، ما مل تنظمها االتفاقات والعرف الدويل.

 
  شروط التسليم( مكررا )أ( 493) ادةامل

 جيوز تسليم املتهمني أو احملكوم عليهم مم توافرت الشروو اآلتية:
 الفعل املبين عليه طلب التسليم جرمية حبسب القانون اللييب وقانون الدولة املطالبة ابلتسليم.أن يكون  (أ

 أال تكون اجلرمية أو العقوبة قد انقضت مبقتضى القانونني الليبـي واألجن . (ب
 أن جييز قانوان الدولتني إقامة الدعوى اجلنائية. ( 
 أال يتعلق الطلب بليبـي. (د
 أو جرمية أخرى تتعلق هبا.أال تكون اجلرمية سياسية  (ه

وتعد جرمية سياسية كل جرمية متس مبصلحة سياسية للدولة أو نق سياسي ألحد األفراد أو كل جرمية عادية يكون الدافع األساسي 
 الرتكاهبا سياسياً.
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 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 االلتزام بواجب التعاون الدويل (62املادة )
دلة يف يتعني على اجلهات املختصة أن تقدم العون للجهات النظرية يف الدول األخرى، ألغراض تسليم اجملرمني وتقدمي املساعدة القانونية املتبا

قانون اإلجراءات اجلنائية القانون و  هذا التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا للقواعد اليت يقررها
، أو مبدأ املعاملة ابملثل، وذلك مبا ال يتعارض مع املباد  األساسية للنظام اليت تكون ليبيا طرفاً فيهاواالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف 

 .اللي القانوين 
 

 األموال ومتويل اإلرهاب جواز التسليم يف جرائم غسل( 77املادة )
القانون، تُعد  جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واجلرائم املرتبطة هبا، من اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها. وال تعترب هذه ألغراض هذا 

 .اجلرائم سياسية، ولو كانت مرتبطة جبرمية سياسية، أو كان الدافع إىل ارتكاهبا سياسياً 
 
ابرمت أو متعددة األطراف وقد ثنائية  اتفاقيةمبوجب  احلكم وذلك على هذاء أن يوجد استثناميكن أ ارت ليبيا اىل أنه و 

 وإقليمية هبذا اخلصوص.عدة اتفاقيات ثنائية ليبيا 
 

 1983ايض للتعاون القضائي لسنة اتفاقية الر 
 األشخاص الواجب تسليمهم (40)املادة 

 يكون التسليم واجباً ابلنسبة لأل خاص اآليت بياهنم:
عن أفعال غري معاقب عليها يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة املقر رة لألفعال  االهتاممن وج ه إليهم  (ب

إذا كان األ خاص املطلوبون من مواطين لدى الطرف املتعاقد طالب التسليم ال نظري هلا لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم 
 ليم أو من مواطين طرف متعاقد آخر يقر ر نفس العقوبة.الطرف املتعاقد طالب التس

من حكم عليه حضورايً أو غيابياً من ااكم الطرف املتعاقد الطالب عن فعل غري معاقب عليه يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب  (د
سليم أو من مواطين طرف متعاقد آخر إذا كان من مواطين الطرف املتعاقد طالب التإليه التسليم أو بعقوبة ال نظري هلا يف قوانينه، 

 يقر ر نفس العقوبة.
 

 بشأن تسليم اجملرمني بني دولة ليبيا واململكة األردنية اهلامشية 2009اتفاقية لسنة 
 (4)ادة امل

 يكون التسليم واجبا يف احلاالت التالية:
عليها يف تشريعات أي من الطرفني بعقوبة سالبة للحرية ملدة إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد وجه إليه اهتام جبناية أو جنحة معاقب ( 1

 سنة أو بعقوبة أخرى أ د.
 

 44من املادة  2و1تني الفقر )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 
معاهدات و ، قانون االجراءات اجلنائيةالسيما ، لي عدة أسس، مبا يف ذلك التشريع الىل ليبيا إد نظام تسليم اجملرمني يف يستن

 .عرف الدويلاملعاملة ابملثل وال مبدأتسليم اجملرمني و 
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( مكررا )أ( من قانون 493) ادةامل رو ازدواجية التجرمي لكي تعترب اجلرم خاضعًا للتسليم )ليبيا بشكل عام، تطب ق و 
 يف عدد من احلاالت ليمالدولية ال جتعل مبدأ ازدواجية التجرمي  رطاً للتسليبيا بع  اتفاقات . غري أنَّ (االجراءات اجلنائية
 .(األردنابلنسبة لالتفاق مع و تفاقية الرايض للتعاون القضائي ابلنسبة ال )كما هو احلال

واستناداً لوجوب ازدواجية التجرمي، فان بع  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال ختضع للتسليم كونه مل يتم جترميها يف 
 .ليبيا
 

 اجملرمنيتسليم  - 44املـــادة 
 3الفقرة 

إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضعا للتسليم مبقتضى 
هذه املادة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة عليها ولكن هلا صلة أبفعال 

تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك جمر مة وفقا هلذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن 
 اجلرائم.

 
 44من املادة  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 إلخضاع اجلرائم للتسليم. للعقوبةاألدىن   رو احلدالتشريعات الليبية ال تنص على أ ارت ليبيا أن 

االعالن الدستوري ابعتبار االتفاقيات الدولية اليت مت نص صريح يف  ابلرغم من عدم وجودكما أ ارت ليبيا إىل أنه 
إال أن احملكمة العليا الليبية عاجلت  ،املصادقة عليها تطبق مبا رة ومرتبة أدىن من الدستور وأعلى من القوانني واللوائح

تفاقيات )من املقرر أن اال 23/12/2013 ق جبلسة 57/1الطعن الدستوري رقم  ورد يف  قرار مبدأ ،هذا األمر
الدولية اليت ترتبط هبا الدولة الليبية تكون انفذة مبا رة مبجرد إمتام إجراءات املصادقة عليها من السلطة التشريعية يف 

التشريعات الداخلية، نيُي إذا حدث تعارض بني أحكامها وأحكام التشريعات  ىالدولة وتكون هلا اسبقية التطبيق عل
وترتيبًا علي ذلك فإن للعمال يف ليبيا احلق يف االستفادة مما قد  ،هي األويل ابلتطبيقالداخلية فإن أحكام االتفاقية 

ات داخلية تكون قررته تلك االتفاقيات من حقوق مبجرد مصادقة الدولة الليبية عليها دون حاجة إيل تعديل أية تشريع
 .قد تكون متعارضة معها(

 املباد  على أن "تكون (31) العليا نصت املادة احملكمة تنظيم  عادة 1982 ( لسنة6ووفقا ألحكام القانون رقم )
 ."ليبيايف  األخرى اجلهات وكافة احملاكم جلميع ملزمة أحكامها يف العليا احملكمة تقررها اليت القانونية

 44من املادة  3الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

 إلخضاع اجلرائم للتسليم. للعقوبةاألدىن   رو احلدال تنص التشريعات الليبية على 
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 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
 4الفقرة 

يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة 
تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم   درا لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف 

اخلاضعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم فيما بينها. وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك 
ما اختذت هذه االتفاقية أساسا  إذاأن تعترب أاي من األفعال اجملر مة وفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا 

 للتسليم.
 

 44من املادة  4الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة  )أ( ملخص املعلومات ذات

 ية األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاق ىأصبحت مبوجب تصديقها علليبيا حيي أن ىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة ليبيا إأ ارت 
من االتفاقية يف  44ملتزمة ابلتعهد املنصوص عليه يف هذه الفقرة أبن تدر  اجلرائم اخلاضعة للتسليم املنطبقة عليها املادة 

 .معاهدة تسليم تربمهاأي 
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 األموال ومتويل اإلرهاب جواز التسليم يف جرائم غسل( 77املادة )

عترب هذه ألغراض هذا القانون، تُعد  جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واجلرائم املرتبطة هبا، من اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها. وال ت
 .اجلرائم سياسية، ولو كانت مرتبطة جبرمية سياسية، أو كان الدافع إىل ارتكاهبا سياسياً 

 44من املادة  4الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

واستناداً إال أنه،  بشمل اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يف أي معاهدات مستقبلية حول تسليم اجملرمني.ليبيا تعه دت 
 .ليبيالوجوب ازدواجية التجرمي، فان بع  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال ختضع للتسليم كونه مل يتم جترميها يف 

اعتبار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الليبية  سلطاتلميكن لعلى أنه مت التأكيد خالل االجتماع املشرتك كما 
 كأساس لتسليم اجملرمني.

 .من جرائم الفساد جرائم سياسية ايً القوانني الليبية ابعتبار أوال تسمح 
اعتبار اجلرائم اليت مل يزل من الواجب جترميها )انظر ضمان لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا 

 .التحدايت املتعلقة بتنفيذ الفصل الثالي(، يف عداد اجلرائَم اليت تستوجب تسليم مرتكبيها
 

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
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 6و 5الفقرتني 
دولة طرف  إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من -5

أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما خيص 
 أي جرم تنطبق عليه هذه املادة.

 على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: -6
صديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو )أ( أن تبل غ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك الت

إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم 
 مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛

هذه )ب( وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف يف 
 االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم.

 
 44املادة  من 6و 5)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني 

، كما أفادت أهنا ال الفساد أساساً للتسليماختاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الليبية ميكن للسلطات اىل انه ليبيا أ ارت 
عدة أسس منها  يستند إىلليبيا حيي سبق بيان أن نظام تسليم اجملرمني يف ، تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدةجتعل 

 املعاهدات، ومنها أيضاً العمل مببدأ املعاملة ابملثل.

 44املادة  من 6و 5الفقرتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

يستند على قواعد قانونية أخرى للتسليم لي  سليم اجملرمني مشروو بوجود اتفاقية ألن النظام القانوين الليبيا تال جتعل 
ينفذ تسليم اجملرمني على أساس التشريع و املعاملة ابملثل. دأ ابإلضافة إىل االتفاقيات. وابلفعل ميكن تسليم اجملرمني وفقاً ملب

 لتسليم اجملرمني. اً االتفاقية أساسليبيا (، وتعترب ما قانون االجراءات اجلنائيةالسي) لي ال

 مواطن النجاح واملمارسات اجليدة)ج( 

تسليم اجملرمني عدم جعل مراًن لتسليم اجملرمني، سواء ابستخدام االتفاقية كأساس قانوين أو ب اً هنج يبدو أن  ليبيا تعتمد
 .بوجود معاهدة مشروطاً 

 
 

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
 7الفقرة 

على الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها 
 هذه املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.



 

134 

 

 
 44من املادة  7)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أصبح ألحكاممصادقتها على حيي أنه منذ اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة ليبيا أ ارت 
تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة من اجلرائم اليت  وعليهالتشريعات الداخلية،  علىسبقية التطبيق أاالتفاقية  هذه

  ختضع للتسليم فيما بينها والدول األطراف يف االتفاقية.

 44من املادة  7الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

  والدول األطراف يف االتفاقية.اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة من اجلرائم اليت ختضع للتسليم فيما بينها ليبيا تعترب 
 

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
 8الفقرة 

خيضع التسليم للشروو اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات 
للدولة التسليم السارية، مبا يف ذلك الشروو املتعلقة ابلعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم واألسباب اليت جيوز 

 .الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رف  التسليم
 

 44من املادة  8)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
الشروو املقررة يف النظام القانوين  إىل ليبيا ختضع طلبات التسليم املقدمة إىلحيي اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة ليبيا أ ارت 

 الشروو املتعلقة ابلعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليمويتضمن ذلك  ،والشروو املوضحة يف معاهدات التسليم السارية، لي ال
 أسباب رف  التسليم.و 

 :ةالتالي وصنصالاىل ليبيا وقد أحالت 
 

 قانون االجراءات اجلنائية
 الباب التاسع

 يف تسليم اجملرمني واسرتدادهم
 التطبيقالقانون الواجب ( 493) ادةامل

 ينظم القانون اللي  قواعد تسليم اجملرمني واسرتدادهم، ما مل تنظمها االتفاقات والعرف الدويل.
 
  شروط التسليم( مكررا )أ( 493) ادةامل

 جيوز تسليم املتهمني أو احملكوم عليهم مم توافرت الشروو اآلتية:
 اللي  وقانون الدولة املطالبة ابلتسليم. أن يكون الفعل املبين عليه طلب التسليم جرمية نسب القانون (أ

 أال تكون اجلرمية أو العقوبة قد انقضت مبقتضى القانونني الليبـي واألجن . (ب
 أن جييز قانوان الدولتني إقامة الدعوى اجلنائية. ( 
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 أال يتعلق الطلب بليبـي. (د
 أال تكون اجلرمية سياسية أو جرمية أخرى تتعلق هبا. (ه

جرمية متس مبصلحة سياسية للدولة أو نق سياسي ألحد األفراد أو كل جرمية عادية يكون الدافع األساسي وتعد جرمية سياسية كل 
 الرتكاهبا سياسياً.

 
 شروط العرض أو اإلذن( 494)ادة امل

يكون املطلوب تسليمه مطروحًا أمره على القضاء الليبـي جلرمية أخرى سابقة على طلب  أاليتوقف عرض التسليم أو اإلذن به على  رو 
 التسليم أو كان منفذاً عليه فيها نكم جنائي غري احلكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب اإلذن به.

 أخرى. ولوزير العدل دائما أن يعلق عرض التسليم أو اإلذن به على ما يراه ضرورايً من  روو
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 احلاالت اليت ال جيوز فيها التسليم( 78املادة )

 :تنيالتالي لتنيال جيوز املوافقة على طلب تسليم اجملرمني يف احلاإضافة إىل ما هو منصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 
 خص أو معاقبته بسبب االدعاء على إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن طلب التسليم قد مت تقدميه لغرض اهتام  .1

بوضعه ألي من  اإلضرارأو داينته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية، أو أبن تنفيذ الطلب سيؤدي إىل املساس أصله جنسه أو 
 تلك األسباب.

أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن الشخص املطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو ملعاملة قاسية  إذا كانت هناك .2
ة، أو إذا مل يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص يف اإلجراءات اجلنائية حد أدىن من الضماانت طبقاً للمعايري ينأو غري إنسانية أو مه

 الدولية املعتربة يف هذا الشأن. 
 

 احلاالت اليت جيوز فيها رفض التسليم( 79) املادة
 جيوز رف  طلب تسليم اجملرمني يف احلاالت التالية:

 إذا كانت هناك  قيقات قضائية جارية ضد الشخص املطلوب تسليمه يف الدولة، بشأن اجلرمية موضوع طلب التسليم.  .1
االختصاص  ينص  علىبلدين، وكان قانون الدولة ال يقرر أي من ال اقليمإذا كانت اجلرمية موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خار   .2

 ابلنسبة للجرمية موضوع الطلب.  اقليمهالقضائي يف اجلرائم اليت ترتكب خار  
إذا كان الشخص املطلوب تسليمه سيتعرض يف الدولة الطالبة حملاكمة أو حلكم من قبل اكمة غري نظامية أو اكمة استثنائية أو  .3

 ة. اكمة أو هيئة خاص
أن تسليم الشخص املعين سيكون منافيًا لالعتبارات اإلنسانية، بسبب سنه أو صحته أو تبني من خالل مالبسات القضية إذا  .4

  روفه الشخصية األخرى. 
، مهلة كافية قبل احملاكمة إرادته ، ألسباب خارجة عنللمحكوم عليهمل تكن حيي  غيايب قضائيتنفيذاً حلكم إذا طُلب التسليم  .5

 .وجاهياً  فرصة إعادة النظر يف قضيته ويف حضورهدون أن تكون له  ومل أو لن تتوف ر له فرصة الختاذ ترتيبات للدفاع عنه،أو 
 اختصاصها بشأن اجلرمية.اجلهات القضائية الليبية إذا اب رت  .6

 
 اتفاقية التعاون القانوين والقضائي الحتاد املغرب العريب 

 (51)ادة امل
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األطراف املتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد يف احلدود اليت ميتد إليها اختصاصه بتوجيه اهتام ضد من يرتكب منهم لدى  ال جيوز ألي طرف من
ن أي من األطراف املتعاقدة األخرى جرائم معاقب عليها يف قانون كل من الدولتني بعقوبة سالبة للحرية مدهتا سنة أو بعقوبة أ د لدى أي م

 الطرفني املتعاقدين.
 

 2008ليبيا والنيجر لسنة  القضائي بنياتفاقية الثنائية للتعاون 
 (42) ادةامل
 املوافقة على التسليم يف احلاالت التالية: تتم

 لفعل أو ألفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفني جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية مبا ال تقل عن سنة. (أ
تقل  أال مقدم الطلب بسبب اجلرائم املنصوص عليها يف البند )أ( من هذه املادة بشرولألحكام الصادرة مبقتضى تشريع الطرف  (ب

 العقوبة احملكوم هبا عن السنة.
 

 اتفاقية التعاون القضائي يف املواد املدنية واجلزائية بني ليبيا ومجهورية مصر العربية 
 (54)ادة امل

ميتد إليها اختصاصه بتوجيه االهتام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف اآلخر جرائم  ال جيوز ألي طرف تسليم مواطنيه ويتعهد يف احلدود اليت
ها معاقبا عليها يف قانون كل من البلدين بعقوبة سالبة للحرية مدهتا سنة على األقل. وهلا أن تستعني يف هذا الشأن ابلتحقيقات اليت أجرا

 البلد الطالب.
 

 ومجهورية تركيااتفاقية تسليم اجملرمني بني ليبيا 
 (3)ادة امل

 حاالت طلب التسليم:
 أن يكون الفعل معاقباً عليه ابحلبس مدة ال تقل عن سنة وأن يكون جمرماً وفقاً لقانون الطرفني. (أ

 أن يكون املطلوب تسليمه اكوماً عليه ابحلبس مدة ستة أ هر على األقل عن فعل معاقب عليه وفقاً لقانون الطرفني. (ب
 

 2009ني بني ليبيا واألردن لسنة اجملرماتفاقية تسليم 
 (4) ادةامل

 يكون التسليم واجبا يف احلاالت التالية:
إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد وجه إليه اهتام جبناية أو جنحة معاقب عليها يف تشريعات أي من الطرفني بعقوبة سالبة  .1

 للحرية ملدة سنة أو بعقوبة أخرى أ د.
ارتكبت يف إقليم الطرف الطالب أو كانت قد ارتكبت خار  إقليم الطرفني وكانت قوانني الطرفني تعاقب على إذا كانت اجلرمية قد  .2

 ذات الفعل إذا ارتكب خار  إقليمه.
 إذا كان الشخص املطلوب تسليمه اكوما عليه من ااكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية ملدة ستة أ هر أو بعقوبة أ د. .3
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 44من املادة  8الفقرة املتعلقة بتنفيذ )ب( املالحظات 

، والشروو املوضحة يف معاهدات التسليم لي الشروو املقررة يف النظام القانوين ال إىل ليبيا ختضع طلبات التسليم املقدمة إىل
 أسباب رف  التسليم.و  الشروو املتعلقة ابلعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليمويتضمن ذلك  ،السارية

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 9الفقرة 
تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل التعجيل  جراءات التسليم وتبسيط ما يتصل هبا 

 من متطلبات إثباتيه فيما خيص أي جُرم تنطبق عليه هذه املادة.
 

 44من املادة  9)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
 ليبيا أبن هذه الفقرة مطبقة وذكرت النصوص القانونية التالية:أ ارت 

 قانون االجراءات اجلنائية
 جهة االختصاص( ج( مكررا )493) ادةامل

 مكررا )أ( أن يعرض أو أيذن بتسليم أحد املتهمني أو احملكوم عليهم يف اخلار . 493لوزير العدل يف األحوال املنصوص عليها يف املادة 
 الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير األولوية يف التسليم إذا تعددت طلباته.وجمللس 

 
 تدخل القضاء( 495)ادة امل

طلوب ال جيوز تسليم املتهم أو احملكوم عليه يف اخلار  إال بعد احلصول على قرار بذلك من اكمة اجلناايت اليت يقع بدائرهتا ال إقامة امل
 تسليمه.

 ذلك جيوز حصول التسليم دون عرض األمر على احملكمة املذكورة يف األحوال التالية: ومع
 إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ومل يعرتض عليه املطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه. .1
أذنت بتسليمه إىل دولة إذا اقتصر األمر على تصريح مبرور أحد املتهمني أو احملكوم عليهم يف اخلار  غري األراضي الليبية من دولة  .2

 أخرى وكان اإلذن ابلتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية يف الدولة صاحبة الشأن.

 44من املادة  9الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

 على إجراء قضائي وإجراء إداري. ليبيا تشتمل إجراءات تسليم اجملرمني يف 

لوزير العدل أن يعرض أو أيذن بتسليم أحد املتهمني و ويقدَّم طلب التسليم ابلطرق الدبلوماسية إلحالته إىل وزارة العدل. 
وجمللس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير األولوية يف التسليم إذا تعددت  أو احملكوم عليهم يف اخلار .

ومع ذلك جيوز حصول التسليم دون عرض   بعد احلصول على قرار بذلك من اكمة اجلناايت.تسليم إالالال جيوز و  طلباته.
 إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ومل يعرتض عليه املطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه. األمر على احملكمة
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ذات صلة، مل يتمكن فريق اخلرباء من الوقوف على مدى فاعلية وسهولة وسرعة إجراءات مفصلة بغياب أية احصائيات و 
 فيما خيص جرائم االتفاقية.ليبيا التسليم يف 

جراءات وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات ذه اإلالسعي إىل التعجيل هبمن أجل زايدة  سني إجراءات التسليم، على ليبيا 
 ة.إثباتي

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 10الفقرة 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا أبحكام قانوهنا الداخلي ومعاهداهتا املتعلقة ابلتسليم، وبناء 
على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن  تجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها، أو أن 

لتسليم، مم اقتنعت أبن الظروف تستدعي ذلك تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات ا
 .وأبهنا  روف ملح ة

 
 44من املادة  10)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وص التالية:نصالاىل أحالت و اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة ليبيا أ ارت 
 قانون االجراءات اجلنائية

 القبض على املتهم( 497) ادةامل
طلبت إحدى الدول األجنبية تسليم  خص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمراً إذا 

 ابلقب  على املطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو اكوماً عليه يف اخلار .
يف خالل أربع وعشرين ساعة وعلى عضو النيابة هبا بعد التحقق  وجيب تقدمي املقبوض عليه إىل النيابة العامة اليت يقع بدائرهتا مكان ضبطه
 من  خصيته أن أيمر ابلتحف  عليه وأن خيطر النائب العام بذلك فوراً.

 
 44من املادة  10الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

 .قانون اإلجراءات اجلنائيةأن  تجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها، وذلك بناًء على أحكام لليبيا ميكن 
 

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
 11الفقرة 

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق جُبرم 
تنطبق عليه هذه املادة جملرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف اليت 

ختصة بقصد املالحقة. وتتخذ تطلب التسليم،  حالة القضية دون إبطاء ال مسو   لـه إىل سلطاهتا امل
تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات اإلجراءات اليت تتخذها يف حالة أي جرم آخر يعترب خطريا مبوجب 
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القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية 
 ، ضماان لفعالية تلك املالحقة.واإلثباتية
 

 44من املادة  11املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة  )أ( ملخص

 لي مبدأ التسليم أو احملاكمة يف حال تعذر التسليم بسبب كون املطلوب تسليمه يقر القانوين  هانظاماىل أن ليبيا أ ارت 
اللي  اجلزائي أمام القضاء لي  إمكانية ااكمة املواطن الينظم قانون العقوابت ف اجلنسية حم ال يفلت اجلاين من العقاب.

  ليبيا. اليت ارتكبها ابخلار  إذا عاد إىلعن اجلرمية 
 

 قانون العقوابت
 يف اخلارج الليبيون يرتكبها اليت واجلنح اجلناايت (6ملادة )ا

 مبقتضى يعاقب السابقة يف املادة عليها املنصوص اجلرائم عدا القانون هذا يف جنحة أو جناية يعترب فعالً  ليبيا خار  وهو ارتكب لي  كل
 .فيه الذي ارتكبه البلد قانون مبقتضى عليه معاقباً  الفعل وكان ليبيا إىل عاد إذا أحكامه
 

 قانون االجراءات اجلنائية
  شروط التسليم( مكررا )أ( 493) ادةامل

 جيوز تسليم املتهمني أو احملكوم عليهم مم توافرت الشروو اآلتية:
 الطلب بليبـي.د( أال يتعلق  

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 إقامة الدعوى اجلنائية ضد من يـُْرَفض تسليمه( 80املادة )
ُ ال القضية إىل اجلهات املختصة، الختاذ إجراءات إقامة الدعوى اجلنائية ضد  جملر د كون املطلوب تسليمه ليبياً،تسليم، الإذا رُف  طلب 

 املعين موضوع طلب التسليم.الشخص 
 

 44من املادة  11الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

وجد نص صريح يف التشريع يأنه إالَّ من قانون االجراءات اجلنائية( ( مكررا )أ( 493) ادةاملبتسليم مواطنيها )ليبيا ال تقوم 
قانون مكافحة غسل من  80كون املطلوب تسليمه لي  اجلنسية )املادة   ُيكر س مبدأ احملاكمة يف حالة عدم التسليملي  ال

 (.األموال ومتويل اإلرهاب

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
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 12الفقرة 
عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال بشرو أن يعاد 

لقضاء العقوبة املفروضة عليه بعد احملاكمة أو اإلجراءات اليت ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف 
طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم 
الشخص على هذا اخليار وعلى ما قد تراينه مناسبا من  روو أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروو كافيا 

 من هذه املادة. 11ني  يف الفقرة للوفاء اباللتزام املب
 

 44من املادة  12)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 يوجد استثناء على مبدأ عدم تسليمها ملواطنيها.ال اىل أنه ليبيا أ ارت 

 44من املادة  12الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

ليبية وال تتضمن التشريعات ال( مكررا )أ( من قانون االجراءات اجلنائية( 493) ادة)املال تقوم ليبيا بتسليم مواطنيها 
 استثناءات على هذا املبدأ جتيز تسليم املواطن ولو تسليماً مشروطاً.

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 13الفقرة 
تسليمه هو من إذا رُف  طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي نجة أن الشخص املطلوب 

مواطين الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي 
يسمح بذلك ووفقا ملقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، يف 

 البة أو ما تبقى منها.إنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الط
 

 44من املادة  13)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

، اللي هو عدم إنفاذ أي عقوبة جنائية غري صادرة مبقتضي القانون اللي  األصل يف النظام القانوين  اىل أنليبيا  ارت أ
إذا كانت هناك معاهدة  اللي واستثناء من هذا األصل جيوز األمر بتنفيذ العقوبة اجلنائية غري الصادرة وفقا ملقتضي القانون 

جيوز تنفيذ األحكام املتعلقة ابملصادرة استنادًا إىل قانون مكافحة غسل غري أنه ، ثنائية أو متعددة األطراف تنظم ذلك
 .(65ادة األموال ومتويل اإلرهاب )امل

 44من املادة  13الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

)ابستثناء املصادرة(  الصادرة عن احملاكم األجنبيةاجلزائية تنفيذ األحكام تنص على امكانية الليبية ال يبدو أن التشريعات 
 .ما رف  طلب تسليم مواطن فانه يلزم اختاذ االجراءات القضائية سواء ابلتحقيق معه أو ااكمته إذاو 
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 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 14الفقرة 
تُكفل ألي  خص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق أبي من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة معاملة 

مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق والضماانت اليت ينص عليها القانون منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، 
 الداخلي للدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها.

 
 44من املادة  14)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وص التالية:نصالاىل أحالت و اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة ليبيا أ ارت 
 قانون االجراءات اجلنائية

  اإلجراءات( 502) ادةامل
ذلك يف على النيابة العامة أن تقدم مذكرة كتابية بطلباهتا تودعها قلم كتاب اكمة اجلناايت مع عيع الواثئق واملستندات اليت ترتكز عليها و 

 خالل مخسة أايم من  ري  انتهاء التحقيق وإقفاله.
 اكوماً عليه من اكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من احلكم املذكور مع مذكرهتا.فإذا كان املطلوب تسليمه 

 وللمطلوب تسليمه أو ااميه أن يقدم يف خالل اخلمسة األايم التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً هبا ما لديه من مستندات وواثئق.
 
 إىل احملكمة اإلحالة (503)ادة امل

الدعوى إىل اكمة اجلناايت بتقرير منه يف خالل أسبوعني من  ري  إقفال التحقيق ويذكر يف التقرير الذي يضعه  يل املستشار املنتدب 
 ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه وألسانيد الطرفني ودفوعهما إن وجدت وأوجه دفاعهما.

 
 احملكمة انعقاد (504)ادة امل

 رفة مشورة نضور النيابة العامة واملطلوب تسليمه وااميه.تنعقد اكمة اجلناايت لنظر طلب التسليم يف غ
 ويتلو مستشارها املنتدب للتحقيق تقريره املشار إليه يف املادة السابقة مث تفصل احملكمة يف الطلب بعد ةاع النيابة العامة والدفاع.

 
 قرار احملكمة( 505)ادة امل

عليها  اإلذن به مسرت دة بقوانينها وابالتفاقيات املربمة يف هذا الصدد مع الدولة املعروضتصدر احملكمة قرارها يف جواز عرض التسليم أو 
 ا.التسليم أو اليت طلبته إن وجدت أو مبا يقضي به العرف الدويل مث مبدى جدية األدلة على التهمة اليت كان عرض التسليم أو طلبه من أجله

دانة اعتربت األدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان احلكم قاباًل للطعن نسب قانون فإذا كان املطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم ابإل
 البلد الذي صدر فيه.

 
 تسبيب القرار وجوب 506ادة امل

فوراً عن جيب أن يكون قرار احملكمة دائماً مسبباً وإال كان ابطاًل والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو اإلذن به يستتبع حتما اإلفرا  
 املطلوب تسليمه ولو مل ينص على ذلك.
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 وتعديالته  2011اإلعالن الدستوري املؤقت لسنة 
  (10)ادة امل

 وال جيوز تسليم الالجئني السياسيني. القانون،تكفل الدولة حق الُلجوء مبقتضى 
 
 (33)ادة امل

تقاضني،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من  الطبيعي،ولكل ُمواطن حق االلتجاء إىل قاضيه  كافة،التقاضي حق مصون ومكفول للناس  
ُ
 امل

 وُسرعة الفصل يف القضااي.
 ُ ظر النص يف القوانني على  صني أي قرار إداري من رقابة القضاء.

 44من املادة  14الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

قانون كما نص   بغ  النظر عن جنسيتهمحق التقاضي للناس كافة  2011اإلعالن الدستوري املؤقت لسنة يكفل 
 على اجراءات تتيح للمطلوب تسليمه الدفاع عن نفسه. اإلجراءات اجلنائية

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 15الفقرة 
ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما ابلتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف 
متلقية الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قد م لغرض مالحقة أو معاقبة  خص بسبب جنسه 

لب سيلحق ضررا أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للط االثينأو عرقه أو داينته أو جنسيته أو أصله 
 بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من هذه األسباب.

 
 44من املادة  15)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 وص التالية:نصالاىل أحالت و ليبيا اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة أ ارت 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 احلاالت اليت ال جيوز فيها التسليم( 78املادة )
 :تنيالتالي لتنيال جيوز املوافقة على طلب تسليم اجملرمني يف احلاإضافة إىل ما هو منصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 

قبته بسبب  خص أو معااالدعاء على إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن طلب التسليم قد مت تقدميه لغرض اهتام  .1
بوضعه ألي من  اإلضرارأو داينته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية، أو أبن تنفيذ الطلب سيؤدي إىل املساس أصله جنسه أو 

 تلك األسباب.
إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن الشخص املطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو ملعاملة قاسية  .2

ة، أو إذا مل يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص يف اإلجراءات اجلنائية حد أدىن من الضماانت طبقاً للمعايري ينإنسانية أو مهأو غري 
 الدولية املعتربة يف هذا الشأن. 

 
 اتفاقية الرايض للتعاون القضائي 
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 اجلرائم اليت ال جيوز فيها التسليم: (41)املادة 
 اآلتية:ال جيوز التسليم يف احلاالت 

ة إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها التسليم معتربة مبقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم جرمي (أ
 هلا صبغة سياسية.

 
 اتفاقية التعاون القانوين والقضائي احتاد دول املغرب العريب 

 (49)ادة امل
اجلرمية اليت طلب من أجلها معتربة يف نظر الطرف املطلوب إليه التسليم جرمية ذات صبغة سياسية أو مرتبطة ال جيوز التسليم إذا كانت 

 هبا.
 وال يعترب من قبيل اجلرائم ذات الصبغة السياسية االعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول األطراف املتعاقدة.

 
 2009والنيجر لسنة ئي بني ليبيا اتفاقية التعاون القضا

 (43) ادةامل
 ال جيوز التسليم يف احلاالت التالية:

إذا اعترب الطرف املقدم إليه طلب التسليم أن اجلرمية اليت قدم من أجلها الطلب هي جرمية سياسية أو مرتبطة ابلسياسة مع أن ااولة 
 ال تعترب جرمية سياسية.االعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتني أو أحد أفراد أسرتيهما 

 
 اتفاقية التعاون القضائي بني ليبيا ومصر

 (52)ادة امل
 ال جيوز التسليم يف احلاالت التالية:

ز( إذا كانت لدى البلد املطلوب منه أسباب جدية لالعتقاد أبن طلب التسليم، وأن استند إىل إحدى جرائم القانون العام، إمنا قدم 
الشخص العتبارات تتصل ابلعنصر أو الداينة أو اجلنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من  أن توفر أي هبدف ااكمة أو معاقبة 

 من هذه االعتبارات تسويئ حالة هذا الشخص.
 

 اتفاقية تسليم اجملرمني بني ليبيا وتركيا 
 (4)ادة امل
 حاالت رف  طلب التسليم:  -1

 عسكرية أو متعلق أبي منها.أ( إذا كان الفعل يشكل جرمية سياسية أو 
 

  2009اتفاقية تسليم اجملرمني بني ليبيا واألردن لسنة 
  (2)ادة امل

 ال جيوز التسليم يف احلاالت التالية:
 إذا كانت اجلرمية سياسية.  -2
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 44من املادة  15الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

 .قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب( من 78املادة )أحكام ابلبند قيد االستعراض وذلك بناًء على ليبيا تلتزم 

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 16الفقرة 
 ال جيوز للدول األطراف أن ترف  طلب تسليم جملرد أن اجلرم يعترب جرما يتعلق أيضا أبمور مالية.

 
 44من املادة  16الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات 

 بني اجملرمني تسليم حول الثنائية االتفاقيات وال الليبية التشريعات تنصُّ  الليبيا اىل أهنا ملتزمة هبذه الفقرة إذ أ ارت 
 .مالية أبمور يتعلق اجلرم أنَّ  جملرد التسليم طلبات رف  إمكانية على األخرى والدول ليبيا

أن ليبيا تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية خبصوص تسليم اجملرمني وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية كما 
 عليها.وعلى العموم وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت متت املصادقة 

 44من املادة  16الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

على امكانية رف  طلبات التسليم جملرد أن اجلرم يتعلق أبمور ا ال تنص تشريعاهتلبند قيد االستعراض حيي ليبيا ابتلتزم 
 .مالية

 
 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 

 17الفقرة 
قبل رف  التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة 

 تتيح هلا فرصة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها. لكي
 

 44من املادة  17( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ
تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية خبصوص تسليم اجملرمني وفقا ألحكام قانون اإلجراءات ا أ ارت ليبيا أبهن

 عليها.اجلنائية وعلى العموم وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت متت املصادقة 

 44من املادة  17الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  
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عمالً مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية والذي تعتمده  ابلبند قيد االستعراض وذلكليبيا تلتزم 
 طلب.قبل رف  الطالبة التسليم الدولة مع تشاور أنه عملياً يتم الخالل االجتماع املشرتك كما أ ارت السلطات   .ليبيا
 

 تسليم اجملرمني - 44املـــادة 
 18الفقرة 

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز 
 فاعليته.

 
 44من املادة  18)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

من االتفاقيات  عددأهنا طرف يف  أبرمت جمموعة من االتفاقيات الثنائية يف جمال تسليم اجملرمني كماإىل أهنا أ ارت ليبيا 
 منها:األطراف املتعددة 

  ي؛اتفاقية الرايض للتعاون القضائ -
 ؛اتفاقية التعاون القضائي لدول ا اد املغرب العريب -
 ؛والنيجراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛وبريطانيااتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛ومصراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛وتركيادولة ليبيا  اجملرمني بنياتفاقية تسليم  -
 ؛واألردندولة ليبيا  اجملرمني بنياتفاقية تسليم  -
  ؛اتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا وتونس -
 ؛اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا واملغرباتفاقية الثنائية خبصوص  -
 .اتفاقية تسليم اجملرمني بني ليبيا وابكستان -

 

 44من املادة  18الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

من االتفاقيات املتعددة األطراف  عددجمموعة من االتفاقيات الثنائية يف جمال تسليم اجملرمني كما أهنا طرف يف ليبيا أبرمت 
 ذات الصلة.
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 نقل األشخاص احملكوم عليهم - 45املــــادة 
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل 

الرتكاهبم أفعاال األ خاص الذين  كم عليهم بعقوبة احلبس أو أب كال أخرى من احلرمان من احلرية، 
 جمر مة وفقا هلذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي يكمل أولئك األ خاص مدة عقوبتهم هناك.

 45)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 
 االتفاقيات:وترتيبات إقليمية ودولية وثنائية فيما يتعلق بنقل احملكوم عليهم ومن هذه  اتفاقياتأبرمت  ىل أهناليبيا إأ ارت 

  ؛اتفاقية الرايض للتعاون القضائي -
 ؛اتفاقية التعاون القضائي لدول ا اد املغرب العريب -
 ؛والنيجراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛يطانياوبر اتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛ومصراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛وتركيادولة ليبيا  اجملرمني بنياتفاقية تسليم  -
 ؛واألردندولة ليبيا  اجملرمني بنياتفاقية تسليم  -
 ؛اتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا وتونس -
 ؛اتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا واملغرب  -
 .اتفاقية تسليم اجملرمني بني ليبيا وابكستان -

 45)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  

بشأن نقل األ خاص احملكوم عليهم، منها: اتفاقية التعاون القضائي لدول والرتتيبات من االتفاقيات عدد طرف يف  ليبياإن 
 اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي.و ا اد املغرب العريب 

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 2و 1الفقرتني 
القانونية املتبادلة يف التحقيقات تقدِّ م الدول األطراف بعضها إىل بع  أكرب قدر ممكن من املساعدة  -1

 واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة ابجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية.
تقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب  -2

ابلتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية  ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلق
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من هذه االتفاقية، يف  26اخلاصة ابجلرائم اليت جيوز أن  اسب عليها  خصية اعتبارية، وفقا للمادة 
 الدولة الطرف الطالبة.

 
 46من املادة  2و 1)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني 

، بل يتم تنظيم هذه املسألة من ليبيايف املساعدة القانونية املتبادلة د قانون منفصل بشأن ال يوجأ ارت ليبيا إىل أنه 
، (77إىل  62)املواد من  2017لسنة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابخالل األحكام الواردة يف 

ليبيا . وقد أبرمت ابملثل املعاملة مبدأالتنفيذ و دة األطراف اليت هي حي ِّز د ِّ ابإلضافة إىل أحكام االتفاقية الثنائية واملتع
 ومنها: ملساعدة القانونية املتبادلةاب ةتعلقاملثنائية القليمية و اإلجمموعة من االتفاقيات 

  ؛اتفاقية الرايض للتعاون القضائي -
 ؛اتفاقية التعاون القضائي لدول ا اد املغرب العريب -
 ؛والنيجراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛وبريطانيااتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛ومصراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛اتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا وتونس -
 .ني بني دولة ليبيا واملغرباتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرم  -

 
 كما أحالت ليبيا إىل النصوص التالية:  

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 الباب الرابع: التعاون الدويل
 الفصل األول: أحكام عامة

 االلتزام بواجب التعاون الدويل (62املادة )
النظرية يف الدول األخرى، ألغراض تسليم اجملرمني وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف  يتعني على اجلهات املختصة أن تقدم العون للجهات

قانون اإلجراءات اجلنائية القانون و  هذا التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا للقواعد اليت يقررها
، أو مبدأ املعاملة ابملثل، وذلك مبا ال يتعارض مع املباد  األساسية للنظام اليت تكون ليبيا طرفاً فيهاواالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف 

 .اللي القانوين 
 

 شرط التجرمي املزدوج (63املادة )
لذي يـَُقدَّم استناداً إىل أحكام هذا القانون، إال إذا كانت الواقعة موضوع الطلب ال جترمي، يف كل ، ااملتبادلة ال ينفذ طلب املساعدة القانونية

املطلوب  يف حال مل يكن التدبري من القانون اللي  وقانون الدولة الطالبة، أايً كان الوصف الذي ُيسبغه هذا القانون أو ذاك على الواقعة.
  املساعدة حم  لو مل تتم  تلبية  رو التجرمي املزدو  مبوجب هذه املادة.يتطل ب إجراءات قسرية، جيوز تقدمي
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 تلقي طلبات التعاون (64املادة )

ويل ال إىل النائب العام طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، املقدمة من اجلهات األجنبية املختصة، واملتعلقة بقضااي غسل األموال ومت ُ 
 اإلرهاب، على أن تلحق ابلطلبات ومرفقاهتا ترعة إىل اللغة العربية. 

 
 مشتمالت طلبات التعاون  (65املادة )

 ات املساعدة القانونية أو طلبات تسليم اجملرمني ما يلي: أواًل: يتعني أن تتضمن طلب
 اليت تتوىل التحقيق أو االهتام يف الدعوى.األجنبية اسم وو يفة اجلهة  .1
 بيان الغرض من الطلب وأي مالحظات ذات صلة. .2
 الوقائع املساندة للطلب. .3
 وحالته االجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته. و ري  ميالده  ديد هوية الشخص املعين، وخباصة اةه .4
 املعنية.  واملتحصالت والوسائلالزمة لتحديد وتعقب األ خاص املعنيني، العلومات امل .5
بيان القانون املنطبق على اجلرمية، وأي بيان عن العقوبة اليت ميكن فرضها على مرتكب و  النص القانوين الذي جيرم الفعل .6

 اجلرمية. 
 املساعدة املطلوبة وأي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة يف تطبيقها. تفاصيل .7

 
 اثنياً: كما يتعني ابإلضافة إىل البياانت السابقة، أن تتضمن الطلبات، يف بع  احلاالت املعينة، البياانت التالية: 

 عرضاً للتدابري املطلوبة، يف حالة طلب اختاذ تدابري مؤقتة.  .1
حلجج ذات الصلة، لتتمكن اجلهات القضائية من إصدار أمر ابملصادرة مبقتضى القانون، وذلك يف حالة طلب بيااًن ابلوقائع وا .2

 إصدار أمر ابملصادرة. 
 

 اثلثاً: يف حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبري مؤقت أو مصادرة:
 . نسخة مصدقة من األمر، وبيان ابألسباب اليت دعت إىل إصداره إن مل يتضمنها األمر ذاته .1
 وثيقة تؤكد أبن األمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق االستئناف العادي. .2
 بياانً ابملدى الذي يراد بلوغه يف إنفاذ األمر، واملبلغ املطلوب اسرتداده من قيمة املمتلكات.  .3
 ياء املرتبطة، وذلك عند اإلمكان أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف الوسائل أو املتحصالت أو املمتلكات أو سائر األ  .4

 واالقتضاء.
النسخة األصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة أخرى تدل على إدانة املتهم والعقوبة املفروضة،   .5

 ة. وكون ذلك احلكم واجب النفاذ، واملدة املتبقية من العقوبة، وذلك يف حالة طلب تسليم  خص أدين ابرتكاب جرمي
 

 طلب معلومات إضافية  (66املادة )
طلب للنائب العام، أو اجلهة املختصة املعنية، طلب معلومات إضافية من اجلهة األجنبية املختصة، إذا كانت تلك املعلومات ضرورية لتنفيذ ال

 أو تسهيل تنفيذه. 
 

 التقيد بسرية الطلب (67املادة )
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 جيب التقيد بسرية الطلب إذا ا رتو فيه ذلك، ويف حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، جيب إخطار اجلهة الطالبة على الفور. 
 

 أتجيل إحالة الطلب  (68املادة )
به ب المر املطللنائب العام أتجيل إحالة الطلب إىل اجلهات املختصة املسؤولة عن تنفيذه، إذا كان من احملتمل أن يتعارض التدبري أو األ

 تعارضاً جوهرايً مع  قيق أو دعوى منظورة، ويتعني عليه إبال  اجلهة مقدمة الطلب بذلك على الفور. 
 

 املساعدة القانونية املتبادلةاين: الفصل الث
 صور املساعدة (69املادة )

 تتضمن صور املساعدة القانونية املتبادلة، بشكل خاص، ما يلي:
 األ خاص أو أخذ أقواهلم.احلصول على أدلة من  .1
املساعدة على مثول احملتجزين والشهود الطوعيني أو غريهم أمام اجلهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقدمي األدلة أو املساعدة  .2

 يف التحقيقات. 
 تسليم األوراق القضائية.  .3
 . وتدابري التجميد واحلجزتنفيذ عمليات التفتيمل  .4
  معاينة األ ياء واألماكن. .5
  وتقارير اخلرباء.املعلومات واأل ياء املثبتة للتهمة توفري  .6
توفري أصول أو نس  مصدقة من املستندات والسجالت، مبا يف ذلك السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت  .7

 الشركات واألعمال. 
 ألغراض اإلثبات أو املصادرة. أو األ ياء األخرى  الوسائل ديد أو تعقب متحصالت اجلرمية أو األموال أو  .8
 . موالمصادرة األ .9

 ، وغريها من التدابري املؤقتة. أو احلجز تنفيذ تدابري التجميد .10
 تنفيذ طلبات  قيق أخرى. .11
 . الليبيةيتعارض مع القوانني  أي صورة أخرى من صور املساعدة القانونية املتبادلة، مبا ال .12

 
 طلبالرفض  (70املادة )
 طلب املساعدة القانونية املتبادلة، يف احلاالت التالية:جيوز رف  أواًل: 

، الليبيةإذا مل يكن الطلب صادراً عن جهة خمتصة طبقاً لقانون الدولة اليت تطلب املساعدة، أو إذا مل يرسل الطلب وفقًا للقوانني  .1
 ( من هذا القانون.69أو إذا كانت اتوايته تتضمن خمالفة جوهرية حلكم املادة )

 ن تنفيذ الطلب ُ تمل أن ميس أبمن الدولة أو سيادهتا أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية.إذا كا .2
 إذا كانت اجلرمية اليت يتعلق هبا الطلب، موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها نكم هنائي.  .3
أصله يستهدف الشخص املعين إال بسبب  إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن التدبري أو األمر املطلوب إصداره ال .4

 أو داينته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه. 
إذا كان من غري املمكن إصدار أمر ابختاذ التدابري املطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم املنطبقة على جرمية غسل األموال أو  .5

 الدولة اليت تطلب املساعدة. قانونأو انون اللي  قالمتويل اإلرهاب مبقتضى 
 إذا كان املطلوب تنفيذه غري قابل للنفاذ مبقتضى القانون. .6
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 إذا كان إصدار القرار يف الدولة الطالبة، قد جرى يف  روف مل تتوفر فيها الضماانت الكافية فيما يتعلق نقوق املتهم.  .7
 

استناداً إىل أحكام السرية امللزمة للمؤسسات املالية، أو جملرد أن اجلرمية تشتمل على أمور  ال جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلةاثنياً: 
 ضريبية.

 
 اإلخطار بقرار الرفض  (71املادة )

 قرار الرف يف حالة رف  تنفيذ الطلب، يتعني على النائب العام أو اجلهة املختصة يف الدولة، إبال  اجلهة األجنبية املختصة على الفور، ب
 . هأسبابو 

 
 للقانون اللييب طلبات التحقيقخضوع  (72املادة )

، وجيوز للجهة جراء التحقيق للقواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون اللي خيضع تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة  
  األجنبية املختصة تكليف مندوب عنها حلضور التحقيق.

 
 خضوع التدابري املؤقتة للقانون اللييب (73املادة )

بق تنفذ الطلبات املتعلقة ابختاذ تدابري مؤقتة وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف القانون اللي . وإذا خال القانون اللي  من تدبري مطا .1
  للتدبري املطلوب اختاذه، مت اللجوء إىل التدبري األكثر مالءمة وفقاً للقانون.

صوص عليه يف الفقرة السابقة على األوامر املتعلقة برفع التدابري املؤقتة، على أن يكون األمر برفع التدبري املؤقت مسبوقاً يسري احلكم املن .2
 لمساعدة. ل بال  الدولة الطالبة 

 
 طلبات املتعلقة ابملصادرة ال (74املادة )

تنفيذه مبوجب القواعد لنيابة العامة ، فعلى اكم الدولة الطالبةا عن انكم صادر أمرج ابملصادرة  تنفيذاملتبادلة بطلب املساعدة القانونية  تعلقإذا 
 املنصوص عليها يف االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف اليت تكون ليبيا طرفاً فيها أو بناًء على مبدأ املعاملة ابملثل. 

ته اىل احملكمة املختصة للبت يف تنفيذه. ويسري أمر املصادرة على األموال مل يكن الطلب مستنداً إىل حكم، فعلى النيابة العامة إحال إذاأما 
 ليبيا. يفأبحكام هذا القانون، واملوجودة املشمولة 

 
 التصرف يف األموال املصادرة (75املادة )

احلسن النية، للجهات املختصة الليبية التصرف يف األموال واملمتلكات اليت تتم مصادرهتا، بناًء على طلب  الغريمع عدم اإلخالل نقوق 
 اجلهات األجنبية، ما مل توجد اتفاقية مع الدولة الطالبة تقضي بغري ذلك.

 
 االتفاقيات أو الرتتيبات الدولية  (76املادة )

ات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف، فيما يتعلق ابملسائل موضوع التحقيقات أو اإلجراءات جيوز للجهات املختصة يف الدولة إبرام اتفاقي
 إجراء  قيقات مشرتكة.  وأيف دولة واحدة أو أكثر، هبدف تشكيل فرق  قيق مشرتكة 

 لكل حالة على حدة.ويف حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، جاز إجراء التحقيقات املشرتكة، تبعاً 
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 46من املادة  2و 1الفقرتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  
، بل يتم تنظيم هذه املسألة من خالل األحكام الواردة يف ليبياال يوجد قانون منفصل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف 

، ابإلضافة إىل أحكام االتفاقية الثنائية (76إىل  62)املواد من  2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
قليمية اإلجمموعة من االتفاقيات ليبيا . وقد أبرمت ابملثل املعاملة مبدأ على بناءً و  دة األطراف اليت هي حي ِّز التنفيذد ِّ واملتع

 .بعدد من املوجبات ذات الصلةميكن تطبيق االتفاقية مبا رًة لاللتزام كما  .ملساعدة القانونية املتبادلاب ةتعلقاملثنائية الو 
، الذي إذا ال إىل النائب العامابلطرق الدبلوماسية و ُ املتعلق بقضااي غسل األموال ومتويل اإلرهاب رسل طلب اإلانبة يُ 

 القانون. وفقاً لألوضاع املقررة يف هذا،  يله إىل اجلهات املختصة لتنفيذه طلبالقبول  رأى
إىل أن هذه اإلجراءات متبعة بشكل عام وليس فقط يف احلاالت املتعلقة خالل االجتماع املشرتك وأ ارت السلطات الليبية 

 بغسل األموال.
ملساعدة القانونية املتعلقة اب األحكام كما أ ارت السلطات أن  غ  النظر عن وجود معاهدةبتقد ِّم املساعدة أن لليبيا كن ميُ 

 .بني اجلرائم اليت جيوز أن  اسب عليها  خصية اعتبارية وغريها فيما يتعلق  مكان تقدمي املساعدةال تفرق  املتبادلة
 
 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 )و( 3)أ( إىل  3الفقرات الفرعية من 

 املادة ألي من األغراض التالية:جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفقا هلذه 
 )أ( احلصول على أدلة أو أقوال أ خاص؛

 )ب( تبليغ املستندات القضائية؛
 ) ( تنفيذ عمليات التفتيمل واحلجز والتجميد؛

 )د( فحص األ ياء واملواقع؛
 )ه( تقدمي املعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباء؛

الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية  )و( تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات
 أو سجالت الشركات أو املنشآت التجارية، أو نس  مصد قة منها؛

)ز(  ديد العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو األدوات أو األ ياء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض 
 إثباتيه؛

 ة الطرف الطالبة؛)ح( تيسري مثول األ خاص طواعية يف الدول
 )و( أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ 

 
 46)ط( من املادة  3)أ( إىل  3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرات الفرعية من 
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تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات أ ارت ليبيا إىل أهنا 
اليت متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 
 كما أحالت ليبيا إىل النصوص التالية:

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 مشتمالت طلبات التعاون  (65املادة )

 أواًل: يتعني أن تتضمن طلبات املساعدة القانونية أو طلبات تسليم اجملرمني ما يلي: 
 التحقيق أو االهتام يف الدعوى.اليت تتوىل األجنبية اسم وو يفة اجلهة  .1
 بيان الغرض من الطلب وأي مالحظات ذات صلة. .2
 الوقائع املساندة للطلب. .3
 وحالته االجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته. و ري  ميالده  ديد هوية الشخص املعين، وخباصة اةه .4
 املعنية.  تحصالتوامل والوسائلالزمة لتحديد وتعقب األ خاص املعنيني، العلومات امل .5
بيان القانون املنطبق على اجلرمية، وأي بيان عن العقوبة اليت ميكن فرضها على مرتكب و  النص القانوين الذي جيرم الفعل .6

 اجلرمية. 
 تفاصيل املساعدة املطلوبة وأي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة يف تطبيقها. .7

 
 لسابقة، أن تتضمن الطلبات، يف بع  احلاالت املعينة، البياانت التالية: اثنياً: كما يتعني ابإلضافة إىل البياانت ا

 عرضاً للتدابري املطلوبة، يف حالة طلب اختاذ تدابري مؤقتة.  .1
بيااًن ابلوقائع واحلجج ذات الصلة، لتتمكن اجلهات القضائية من إصدار أمر ابملصادرة مبقتضى القانون، وذلك يف حالة طلب  .2

 درة. إصدار أمر ابملصا
 

 اثلثاً: يف حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبري مؤقت أو مصادرة:
 نسخة مصدقة من األمر، وبيان ابألسباب اليت دعت إىل إصداره إن مل يتضمنها األمر ذاته.  .1
 وثيقة تؤكد أبن األمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق االستئناف العادي. .2
 ه يف إنفاذ األمر، واملبلغ املطلوب اسرتداده من قيمة املمتلكات.بياانً ابملدى الذي يراد بلوغ  .3
أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف الوسائل أو املتحصالت أو املمتلكات أو سائر األ ياء املرتبطة، وذلك عند اإلمكان   .4

 واالقتضاء.
النسخة األصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة أخرى تدل على إدانة املتهم والعقوبة املفروضة،   .5

 وكون ذلك احلكم واجب النفاذ، واملدة املتبقية من العقوبة، وذلك يف حالة طلب تسليم  خص أدين ابرتكاب جرمية. 
 

 صور املساعدة (69املادة )
 املساعدة القانونية املتبادلة، بشكل خاص، ما يلي:تتضمن صور 

 احلصول على أدلة من األ خاص أو أخذ أقواهلم. .1
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املساعدة على مثول احملتجزين والشهود الطوعيني أو غريهم أمام اجلهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقدمي األدلة أو املساعدة  .2
 يف التحقيقات. 

 تسليم األوراق القضائية.  .3
 . وتدابري التجميد واحلجزتنفيذ عمليات التفتيمل  .4
 معاينة األ ياء واألماكن.  .5
  وتقارير اخلرباء.املعلومات واأل ياء املثبتة للتهمة توفري  .6
توفري أصول أو نس  مصدقة من املستندات والسجالت، مبا يف ذلك السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت  .7

 الشركات واألعمال. 
 أو األ ياء األخرى ألغراض اإلثبات أو املصادرة.  الوسائل ديد أو تعقب متحصالت اجلرمية أو األموال أو  .8
 . موالمصادرة األ .9

 ، وغريها من التدابري املؤقتة. أو احلجز تنفيذ تدابري التجميد .10
 تنفيذ طلبات  قيق أخرى. .11
 . الليبيةيتعارض مع القوانني  أي صورة أخرى من صور املساعدة القانونية املتبادلة، مبا ال .12

 

 46)ط( من املادة  3)أ( إىل  3الفقرات الفرعية من )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

تتاح يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة أن تقدم أنواع املساعدة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض حيي يبيا ميكن لل
 يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية.نفس جمموعة التدابري املتاحة 

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 )ك(  3)ي( و 3الفقرتني الفرعيتني 
 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:

 عائدات اجلرمية وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها؛ استبانة)ي( 
 )ك( اسرتداد املوجودات، وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية.

 
 46 )ك( من املادة 3)ي( و 3)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني الفرعيتني 

 .جواهبا السابقىل ليبيا إأحالت 

 46)ك( من املادة  3)ي( و 3الفقرتني الفرعيتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

تتاح يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة أن تقدم أنواع املساعدة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض حيي يبيا ميكن لل
 اجلنائية الداخلية.نفس جمموعة التدابري املتاحة يف اإلجراءات 
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 5و 4الفقرتني 
جيوز للسلطات املعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس ابلقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا،  -4

 أن ترسل معلومات ذات صلة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن
هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام ابلتحرايت واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح، 

 .أو قد تُفضي إىل تقدمي الدولة الطرف األخرى طلبا مبقتضى هذه االتفاقية
ة يف من هذه املادة دون مساس مبا جيري من  رايت وإجراءات جنائي 4تُرسل املعلومات مبقتضى الفقرة  -5

الدولة اليت تتبع هلا السلطات املعنية اليت تقدم تلك املعلومات. وعلى السلطات املختصة اليت تتلقى 
املعلومات أن متتثل ألي طلب  بقاء تلك املعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على 

ق إجراءاهتا معلومات ترب  استخدامها. بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي يف سيا
 خصا متهما. ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية   عار الدولة الطرف املرسلة قبل إفشاء تلك 
لة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية،  املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف املرسِّ

ف املتلقية إبــال  الدولة الطرف املرسلة بذلك اإلفشاء دون توجيه إ عار مسبق، وجب على الدولة الطر 
 .إبطاء

 
 46املادة  من 5و 4)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني 

تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 

 كما أحالت ليبيا إىل النصوص التالية:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 تبادل املعلومات (7املادة )
 .مبدأ املعاملة ابملثل وفق، نظرية املعلومات، تلقائياً أو عند الطلب، مع أي وحدة أجنبيةالبياانت و جيوز للوحدة تبادل  .1
 مذكرات تفاهم لتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة، ومع وحدات أجنبية نظرية.للوحدة ابرام  .2
كما ،  متويل اإلرهاب، واجلرائم املرتبطة هبما و، أاملعلومات املقدمة إال ألغراض مكافحة غسل األموالالبياانت و ال جيوز استخدام  .3

 .املقدمة للمعلومة بغري موافقة الوحدةو االدعاء أو استخدامها ألغراض التحقيق أ طرف آخرال جيوز اإلفصاح عنها ألي 
 

 اتفاقية التعاون القانوين والقضائي لدول احتاد املغرب العريب 
 (54) ادةامل



 

155 

 

يه يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف املتعاقد الطالب مبا رة إىل وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف املطلوب إل
 لتسليم مصحواب ابلواثئق التالية:وجيب أن يكون طلب االتسليم 

إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فريفق به أمر  لقاء القب  من اجلهة القضائية املختصة مع عرض موجز لوقائع  (أ
رةية من مستندات اجلرمية املتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوين املنطبق على تلك اجلرمية ونسخة 

 التحقيق إن وجدت.
 إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه مبقتضى حكم قابل للتنفيذ فرتفق به نسخة مطابقة لألصل من ذلك احلكم. (ب

 
 (57)ادة امل

هذا القسم مستوفاة كلها  إذا تبني للطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم أنه  تا  إىل معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروو املقررة يف
مانة ورأى أنه من املمكن تدارك ذلك النقص فإنه يبلغ األمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف املطلوب إليه التسليم إىل وزارة أو أ

 ه املعلومات.العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرف  الطلب وجيوز للطرف املتعاقد املطلوب إليه، أن  دد أجال للحصول على هذ
 

 اتفاقية احلماية املشرتكة للمعلومات السرية بني ليبيا وحكومة االحتاد الروسي
 

 اتفاقية التعاون االمين بني دول األعضاء يف جتمع الساحل والصحراء س ص 
 (7)ادة امل

 االقتضاءتتعهد الدول األعضاء بتوثيق الصالت بني األجهزة املختصة ابلتحري والبحي اجلنائي يف كل دولة من دول التجمع، لإلبال  ـــــ عند 
 الدول األعضاء أو خارجها. إحدىأو جيري التحضري هلا يف أراضي  ارتكبتلديها من معلومات تتعلق أبية عمليات إجرامية  عماــــ 
 
  (8) ادةامل

مم  بينها،تتعهد كل دولة من الدول األعضاء يف التجمع ابختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية املعلومات والبياانت واملواد املتبادلة 
يت قامت أضيفت صفة السرية عليها من قبل الدولة اليت قامت بتسليمها، وال جيوز تداول هذه املعلومات والبياانت واملواد إال مبوافقة الدولة ال

 بتسليمها.
 

 46املادة  من 5و 4الفقرتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

كما .  صلة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى معلومات ذاتتلقائيًا أن ترسل  ميكن للسلطات الليبية
 تلتزم ليبيا ابلبند قيد االستعراض عمالً مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية والذي تعتمده ليبيا.

احملكوم عليهم من اص املطلوبني أو يف تبادل املعلومات عن اجملرمني واأل خبصفتها عضوة يف اإلنرتبول  أيضاً ليبيا شارك تو 
 قبل دولج أخرى.
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 8الفقرة 

ال جيوز للدول األطراف أن ترف  تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه املادة نجة السرية 
 .املصرفية

 
 46من املادة  8الفقرة )أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ 

تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.ون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية وتسليم ابلتعا

 كما أحالت ليبيا إىل النصوص التالية:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 واملصادرة التدابري التحفظيةاخلامس:  الفصل
 احلصول على البياانت واملعلومات (53املادة )

يندبه من احملامني العامني، أن أيمر ابالط ِّالع أو احلصول على أي معلومات أو بياانت، تتعلق ابحلساابت أو جيوز للنائب العام، أو من 
ا يساعد الودائع، أو أبي أموال أو معامالت أخرى، لدى املؤسسات املالية، أو املنظمات غري اهلادفة للربح، أو األعمال واملهن غري املالية، مب

 قة جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.على كشف الوقائع املتعل
 

 طلبالرفض  (70املادة )
 جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلة، يف احلاالت التالية:أواًل: 

، الليبيةإذا مل يكن الطلب صادراً عن جهة خمتصة طبقاً لقانون الدولة اليت تطلب املساعدة، أو إذا مل يرسل الطلب وفقًا للقوانني  .1
 ( من هذا القانون.69أو إذا كانت اتوايته تتضمن خمالفة جوهرية حلكم املادة )

 نظامها العام أو مصاحلها األساسية.إذا كان تنفيذ الطلب ُ تمل أن ميس أبمن الدولة أو سيادهتا أو  .2
 إذا كانت اجلرمية اليت يتعلق هبا الطلب، موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها نكم هنائي.  .3
أصله إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن التدبري أو األمر املطلوب إصداره ال يستهدف الشخص املعين إال بسبب  .4

 أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه.  أو داينته أو جنسيته
إذا كان من غري املمكن إصدار أمر ابختاذ التدابري املطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم املنطبقة على جرمية غسل األموال أو  .5

 الدولة اليت تطلب املساعدة.قانون أو انون اللي  قالمتويل اإلرهاب مبقتضى 
 قابل للنفاذ مبقتضى القانون. إذا كان املطلوب تنفيذه غري .6
 إذا كان إصدار القرار يف الدولة الطالبة، قد جرى يف  روف مل تتوفر فيها الضماانت الكافية فيما يتعلق نقوق املتهم.  .7

 
أن اجلرمية تشتمل على أمور ، أو جملرد استناداً إىل أحكام السرية امللزمة للمؤسسات املالية ال جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلةاثنياً: 

 ضريبية.
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 إبنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 2014( لسنة 11القانون رقم )
 (5املادة )
 الدوائر الرةية من املعلومات على احلصول هلم كما  فيه، املشتبه دفاتر االطالع على القضائي الضبط مأمور بصفة يتمتعون الذين اهليئة ملو في
 ولو حم كافة املستندات  على االطالع حق وهلم واملختصني، اخلرباء من هبم يرون االستعانة مبن مهامهم أداء يف يستعينوا وأن الرةية، وغري

 .أقواله لزوماً لسماع يرون من استدعاء حق وهلم سرية، كانت
 

 2012( لسنة 46بشأن املصارف، املعد ل ابلقانون رقم ) 2005( لسنة 1القانون رقم )
 (61)املادة 

واملنظومات  املفتوحة طرف املصارف،واحلساابت اجلهات اخلاضعة لرقابته، ملصرف ليبيا املركزي أن يطَّلع، يف أي ِّ وقت، على دفاتر وُمستندات 
ُتعل ِّقة هباوامللَّ 

أن هة هلذا الغرض. وعلى اجل، ويقوم به ُمفت ِّشو املصرف الذين يتمُّ ندهبم ن االط ِّالع يف مقر ِّ ُكل ج منها. ويكو فات اإللكرتونية امل
ُفت ِّشني إْطالع الغري أو اإلفشاء

ُفت ِّشني عيع البياانت والتسهيالت الالزمة ألداء مهمَّتهم، وُ ظر على امل
له بشيء من  تُقد ِّم إىل هؤالء امل

ُتعل ِّقة ابلتفتيمل السجالت أو األوراق أو
ُرخَّص هبا قانوان، إال املعلومات امل

 .عندما يكون ذلك الزما لتحقيق قضائي أو، يف األحوال امل
 

 (94املادة )
كشف أو إعطاء   ، وال جيوز أن تسمح ابالط ِّالع عليها أوصدهتا وكافَّة عملياهتم املصرفيةعلى املصارف االحتفاظ بسر ِّية حساابت زابئنها وأر  

  .أو من جهة قضائية خُمتصَّةحلساب ، إالَّ  ذن كتايب من صاحب ابياانت عنها للغري
 

 46من املادة  8الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

من قانون مكافحة غسل  70)املادة  السرية املصرفيةاستنادًا إىل أحكام  ال جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلة
 اليت يقررها القانون. ية يف األحوالفال مينع من كشف السرية املصر  اللي أن القانون و  كما  األموال ومتويل اإلرهاب(،

 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 9الفقرة 

)أ( على الدولة الطرف متلقية الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة مقد م مبقتضى هذه املادة دون توافر 
 ؛1ازدواجية التجرمي، أن أتخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية حسبما بُينت يف املادة 

)ب( جيوز للدول األطراف أن ترف  تقدمي املساعدة عمال هبذه املادة نجة انتفاء ازدواجية التجرمي. بيد 
أنه يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب، مبا يتوافق مع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين، أن تقدم 

ملساعدة حينما تتعلق الطلبات أبمور املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري. وجيوز رف  تقدمي تلك ا
 فهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو املساعدة بشأهنا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من هذه 

 االتفاقية؛
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) ( جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروراي من التدابري لكي تتمكن من تقدمي 
 حال انتفاء ازدواجية التجرمي. مساعدة أوسع عمال هبذه املادة يف

 
 46من املادة  9)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 

 كما أحالت ليبيا إىل النص التايل:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 شرط التجرمي املزدوج (63املادة )
جترمي، يف كل ، الذي يـَُقدَّم استناداً إىل أحكام هذا القانون، إال إذا كانت الواقعة موضوع الطلب ال املتبادلة ال ينفذ طلب املساعدة القانونية

املطلوب  يف حال مل يكن التدبري من القانون اللي  وقانون الدولة الطالبة، أايً كان الوصف الذي ُيسبغه هذا القانون أو ذاك على الواقعة.

 يتطل ب إجراءات قسرية، جيوز تقدمي املساعدة حم  لو مل تتم  تلبية  رو التجرمي املزدو  مبوجب هذه املادة.
 

 واملمارسات اجليدة 46من املادة  9الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

 فقطعلى ازدواجية التجرمي كشرو لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة ينص قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
 عندما تنطوي هذه املساعدة على إجراء قسري.

 
 املتبادلة املساعدة القانونية - 46املــــادة 

 12و 11و 10الفقرات 
جيوز نقل أي  خص اتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده يف دولة طرف  -10

أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف احلصول على أدلة من أجل 
هبذه االتفاقية، إذا استويف الشرطان  قيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة 

 التاليان:
 )أ( موافقة ذلك الشخص نر ية وعن علم؛

)ب( اتفاق السلطات املعنية يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا قد تراه ها ن الدولتان الطرفان مناسبا من 
  روو.

 من هذه املادة: 10ألغراض الفقرة  -11
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يها الشخص خمولة إبقاءه قيد االحتجاز وملزمة بذلك، ما مل تطلب )أ( تكون الدولة الطرف اليت يُنقل إل
 الدولة الطرف اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو أتذن بغري ذلك؛

)ب( على الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها  رجاعه إىل عهدة الدولة 
مسبقا، أو على أي حنو آخر، بني السلطات املعنية يف الدولتني  الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يُتفق عليه

 الطرفني؛
) ( ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تشرتو على الدولة الطرف اليت نقل منها بدء 
إجراءات تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص؛ )د( ُ تسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد 

 دولة اليت نقل إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل منها.االحتجاز يف ال
من هذه املادة، أاي كانت جنسيته،  11و 10ال جيوز أن يالَحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتني  -12

ينقل إليها، أو ُ تجز أو يُعاَقب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف إقليم الدولة اليت 
بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها، ما مل توافق على ذلك 

 الدولة الطرف اليت نقل منها.
 

 46من املادة  12و 11و 10)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرات 
 

تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 

 كما أحالت ليبيا إىل النصوص التالية:
  مجهورية النيجرمع بشأن التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية  2009اتفاقية لسنة 

 (6املادة )
إذا اعترب الطرف مقدم الطلب أن املثول الشخصي لشاهد أو خبري أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشري إىل ذلك يف  .1

 .طلب وثيقة االستدعاء وعلى الطرف املقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو اخلبري أو استدعائه لكي ميثل أمام هذه السلطات
( من 1على الطرف املقدم إليه الطلب أن  يط الطرف الطالب علما  جابة الشاهد أو اخلبري يف احلالة املنصوص عليها يف البند ) .2

 .تضمن طلب االستدعاء ذكر املبلغ التقري  للتعويضات املطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر واإلقامةهذه املادة وجيب أن ي
 

 (7املادة )
ينقل بشكل مؤقت إىل األراضي اليت سيجري فيها االستماع ألقوال الشهود أو اخلرباء كل  خص ابوس أو معتقل مطلوب مثوله  .1

 . ريطة أن يعيده هذا األخري يف األجل احملدد إىل الطرف املنقول منهكشاهد للمواجهة من قبل الطرف مقدم الطلب 
الطرف الذي قام بنقله إطالق جيب أن يظل الشخص املنقول ابوسا أو معتقال يف أراضي الطرف املنقول إليه إال إذا طلب  .2

 ة.صراح
 :وجيوز رف  طلب النقل يف احلاالت التالية .3
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 .عتقل نقلهإذا مل يقبل الشخص احملبوس أو امل -أ
 .إذا كان وجوده ضروراي من أجل قضية جنائية منظورة يف أراضي الطرف املطلوب إليه النقل -ب
 .إذا كان نقله يؤدي إىل متديد حبسه أو اعتقاله - 
 .إذا كانت هناك أسباب أخرى  ول دون نقله -د

 
 (10املادة )
استدعائه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، ال جيوز أن يكون أي  اهد أو خبري مهما كانت جنسيته وبعد  .1

عرضه للمالحقة أو االعتقال أو اإلخضاع ألي تقييد حلريته الشخصية على أراضي هذا الطرف بسبب أعمال أو إدانة سبقت 
 .دخوله ألراضي الطرف مقدم الطلب

م السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب للرد على ال جيوز أن يكون أي  خص مهما كانت جنسيته مت استدعاؤه للمثول أما .2
أعمال هو مالحق بسببها عرضة للمالحقة أو االعتقال أو اإلخضاع ألي تقييد حلريته الشخصية على أراضي الطرف مقدم الطلب 

 .بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله ألراضي الطرف مقدم ومل تكن مستهدفه ابالستدعاء
ليها يف هذه املادة عن الشاهد أو اخلبري بعد انقضاء أكثر من مخسة عشر يوما متتالية على  ري  تنتهي احلصانة املنصوص ع .3

استغناء اهليئات القضائية للطرف مقدم الطلب عن وجوده يف إقليمه دون أن يغادره مع إمكانه ذلك أو إذا عاد إليه بعد مغادرته 
 .مبح  اختياره

 

 46من املادة  12و 11و 10الفقرات )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

عماًل مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات  ابلرغم من انتفاء نص ينظم هذا األمر هبذا احلكمليبيا تلتزم 
 الداخلية والذي تعتمده ليبيا.

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 13الفقرة 
تُسم ي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 
وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة 

ا أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتوىل أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية املتبادلة، جاز هل
أو إحالتها  املتلقةاملهام ذاهتا يف تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم. وتكفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات 

بسرعة وعلى حنو مناسب. وحيثما تقوم السلطة املركزية  حالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن 
تَُشجِّ ع تلك السلطة املعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعني إبال  األمني العام لألمم 

قيام الدولة الطرف  يداع صك تصديقها على  املتحدة ابسم السلطة املركزية املسماة هلذا الغرض وقت
هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. وتُوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي 
مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت تسميها الدول األطراف. وال ميس هذا الشرو حق أي دولة 

ه مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية، أما يف احلاالت طرف يف أن تشرتو توجي
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العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن 
 .ذلك

 
 46من املادة  13)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

 بات املساعدة القضائية املتبادلة.السلطة املركزية املسؤولة عن تلقي طلالنائب العام هو  أن يا إىلليب أ ارت

 46من املادة  13الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

واضحة متعلقة بكيفية ارسال واستالم طلبات املساعدة القضائية املتبادلة وتنفيذها إجراءات مل تنص التشريعات الليبية على 
إال أنه  السلطة املركزية املسؤولة عن تلقي طلبات املساعدة القضائية املتبادلةالنائب العام هو  أنوقد أ ارت السلطات إىل 

 .إبال  األمني العام لألمم املتحدة ابسم السلطة املركزيةتم مل ي

 األمني العام لألمم املتحدة ابسم السلطة املركزيةلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تقوم  بال  
واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  اجراءات وضعكما عليها   .تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلةل

 لتواصل مع السلطات األجنبية.ومن أجل امربر  غرييف الوقت املناسب ودون أتخري 

بشكل مفص ل  تبني  و ملساعدة القانونية املتبادلة اب تتعل قدليل وإجراءات أو مباد  توجيهية يف اعتماد  ويوصى أبن تنظر ليبيا
لواجب اتباعها من قبل السلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر اخلطوات ا

 ة.لباطلللدول اللسلطات الليبية وأيضاً  الوضوحملزيد من وذلك  زمنية واجب اتباعها

 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 14الفقرة 

كتابة أو، حيثما أمكن، أبي وسيلة كفيلة أبن تنتج سجال مكتواب، بلغة مقبولة لدى الدولة تُقدم الطلبات  
الطرف متلقية الطلب، ويف  روف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعني إبال  األمني 

 يداع صك  العام لألمم املتحدة ابللغة أو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف
تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق 

 الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات  فواي، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
 

 46من املادة  14)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
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تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 

 كما أحالت ليبيا إىل النص التالية:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 تلقي طلبات التعاون (64املادة )
ويل ال إىل النائب العام طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، املقدمة من اجلهات األجنبية املختصة، واملتعلقة بقضااي غسل األموال ومت ُ 

 اإلرهاب، على أن تلحق ابلطلبات ومرفقاهتا ترعة إىل اللغة العربية. 

 46من املادة  14الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

وتنفيذها  طلبات املساعدة القضائية املتبادلةواستالم ارسال كيفية بواضحة متعلقة إجراءات مل تنص التشريعات الليبية على 
حالة  ال يبدو وجود إمكانية يفو ، الطرق الدبلوماسيةعرب ب ارساهلا أن هذه الطلبات جي وقد أ ارت السلطات إىل

ل املبا ر بني السلطات القضائية املختصة يف الدولتني وذلك حم يرد طلب االستعجال أن  صل اإلانبة عن طريق االتصا
 إبال  األمني العام لألمم املتحدة. غري أنه مل يتم هي اللغة العربيةفليبيا للغات املقبولة لدى أما ااإلانبة ابلطرق الدبلوماسية. 

 بذلك.

للغات املقبولة لديها األمني العام لألمم املتحدة ابلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن تقوم  بال  
واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية  اجراءات كما عليها وضع  ابلنسبة لطلبات املساعدة القضائية املتبادلة.

 لتواصل مع السلطات األجنبية.ومن أجل امربر  غريون أتخري املتبادلة يف الوقت املناسب ود

بشكل مفص ل  تبني  و ملساعدة القانونية املتبادلة اب تتعل قدليل وإجراءات أو مباد  توجيهية يف اعتماد  ويوصى أبن تنظر ليبيا
املتبادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر اخلطوات الواجب اتباعها من قبل السلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات املساعدة القانونية 

 ة.لباطلللدول اللسلطات الليبية وأيضاً  الوضوحملزيد من وذلك  زمنية واجب اتباعها

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 16و 15الفقرتني 
 يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة: -15

 )أ( هوية السلطة مقدمة الطلب؛
وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم وو ائف  )ب( موضوع

 السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛
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) ( ملخصا للوقائع ذات الصلة ابملوضوع، ابستثناء ما يتعلق ابلطلبات املقدمة لغرض تبليغ مستندات 
 قضائية؛

امللتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ )ه( هوية )د( وصفا للمساعدة 
 أي  خص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛

 )و( الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري.
أهنا ضرورية لتنفيذ جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبني   -16

 الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو ميكن أن تسه ل ذلك التنفيذ.
 

 46من املادة  16و 15)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني 
تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن

متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 
 اجملرمني.تسليم ابلتعاون القضائي واإلانابت واألحكام القضائية و 

 كما أحالت ليبيا إىل النص التالية:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 مشتمالت طلبات التعاون  (65املادة )
 أواًل: يتعني أن تتضمن طلبات املساعدة القانونية أو طلبات تسليم اجملرمني ما يلي: 

 التحقيق أو االهتام يف الدعوى.اليت تتوىل األجنبية اسم وو يفة اجلهة  .1
 بيان الغرض من الطلب وأي مالحظات ذات صلة. .2
 الوقائع املساندة للطلب. .3
 وحالته االجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته. و ري  ميالده  ديد هوية الشخص املعين، وخباصة اةه .4
 املعنية.  واملتحصالت والوسائلالزمة لتحديد وتعقب األ خاص املعنيني، العلومات امل .5
 بيان القانون املنطبق على اجلرمية، وأي بيان عن العقوبة اليت ميكن فرضها على مرتكب اجلرمية. و  النص القانوين الذي جيرم الفعل .6
 تفاصيل املساعدة املطلوبة وأي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة يف تطبيقها. .7

 
 ت السابقة، أن تتضمن الطلبات، يف بع  احلاالت املعينة، البياانت التالية: اثنياً: كما يتعني ابإلضافة إىل البياان

 عرضاً للتدابري املطلوبة، يف حالة طلب اختاذ تدابري مؤقتة.  .1
بيااًن ابلوقائع واحلجج ذات الصلة، لتتمكن اجلهات القضائية من إصدار أمر ابملصادرة مبقتضى القانون، وذلك يف حالة طلب  .2

 صادرة. إصدار أمر ابمل
 

 اثلثاً: يف حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبري مؤقت أو مصادرة:
 نسخة مصدقة من األمر، وبيان ابألسباب اليت دعت إىل إصداره إن مل يتضمنها األمر ذاته.  .1
 وثيقة تؤكد أبن األمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق االستئناف العادي. .2
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 لوغه يف إنفاذ األمر، واملبلغ املطلوب اسرتداده من قيمة املمتلكات.بياانً ابملدى الذي يراد ب  .3
أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف الوسائل أو املتحصالت أو املمتلكات أو سائر األ ياء املرتبطة، وذلك عند اإلمكان   .4

 واالقتضاء.
النسخة األصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة أخرى تدل على إدانة املتهم والعقوبة املفروضة،   .5

 وكون ذلك احلكم واجب النفاذ، واملدة املتبقية من العقوبة، وذلك يف حالة طلب تسليم  خص أدين ابرتكاب جرمية. 
 

 طلب معلومات إضافية  (66املادة )
العام، أو اجلهة املختصة املعنية، طلب معلومات إضافية من اجلهة األجنبية املختصة، إذا كانت تلك املعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب  للنائب

 أو تسهيل تنفيذه. 

 46من املادة  16و 15الفقرتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

للنائب ( 66وةحت املادة ) ،بياانت طلب املساعدةمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( من 65املادة )حددت 
 ابلبند قيد االستعراض ليبياتلتزم  كما.  طلب معلومات إضافية من اجلهة األجنبية املختصةبالعام، أو اجلهة املختصة املعنية، 

 عماًل مببدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية.

 

 القانونية املتبادلةاملساعدة  - 46املــــادة 
 17الفقرة 

ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب، 
 حيثما أمكن، ما مل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

 
 46من املادة  17)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

تلتزم ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقية وفقا ملبدأ احملكمة العليا خبصوص االتفاقيات واملعاهدات اليت ا أ ارت ليبيا أبهن
متت املصادقة عليها وعلى رأسها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات اإلقليمية والثنائية ذات العالقة 

 اجملرمني.ي واإلانابت واألحكام القضائية وتسليم ابلتعاون القضائ

 كما أحالت ليبيا إىل النص التالية:
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 اللتزام بواجب التعاون الدويلا (62املادة )
اجملرمني وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف  يتعني على اجلهات املختصة أن تقدم العون للجهات النظرية يف الدول األخرى، ألغراض تسليم

قانون اإلجراءات اجلنائية القانون و  هذا التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا للقواعد اليت يقررها
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املعاملة ابملثل، وذلك مبا ال يتعارض مع املباد  األساسية للنظام ، أو مبدأ اليت تكون ليبيا طرفاً فيهاواالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف 
 .اللي القانوين 

 
 للقانون اللييب طلبات التحقيقخضوع  (72املادة )

للجهة ، وجيوز جراء التحقيق للقواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون اللي خيضع تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة  
  األجنبية املختصة تكليف مندوب عنها حلضور التحقيق.

 46من املادة  17الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

وتقوم على أسس اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف اللي  جيب لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة أن متتثل إىل القانون 
 قادرة على التعاون.ليبيا أو على املعاملة ابملثل لتكون 

بشكل مفص ل  تبني  و ملساعدة القانونية املتبادلة اب تتعل قدليل وإجراءات أو مباد  توجيهية يف اعتماد  ويوصى أبن تنظر ليبيا
اخلطوات الواجب اتباعها من قبل السلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر 

 ة.لباطلللدول اللسلطات الليبية وأيضاً  الوضوحملزيد من وذلك  منية واجب اتباعهاز 

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 18الفقرة 
عندما يكون  خص ما موجودا يف إقليم دولة طرف ويُراد ةاع أقواله، كشاهد أو خبري، أمام السلطات 
القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع املباد  األساسية للقانون الداخلي، جيوز 

عن طريق االئتمار  للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة األخرى، بعقد جلسة االستماع
بواسطة الفيديو، إذا مل يكن ممكنا أو مستصواب مثول الشخص املعين  خصيا يف إقليم الدولة الطرف 
الطالبة. وجيوز للدولتني الطرفني أن تتفقا على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية  بعة للدولة 

 الطرف متلقية الطلب. الطرف الطالبة وأن  ضرها سلطة قضائية  بعة للدولة
 

 46من املادة  18ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة  (أ)

  .يتم تنفيذ مثل هذه الطلبات ابلتنسيق بني الطرفنيميكن أن ال يوجد نص قانوين مينع ذلك و اىل أنه ليبيا  ارت أ

 46من املادة  18الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

عن طريق االئتمار بواسطة أو اخلرباء عن طريق  لسماع الشهودجلسات  من إجراءمينع ما الليبية تشريعات اليف  ال يوجد
 .الفيديو
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 20و 19الفقرتني 
ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة الطرف متلقية  -19

الطلب، أو أن تستخدمها يف  قيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، 
نع الدولة الطرف الطالبة دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مي

من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة مربئة لشخص متهم. ويف هذه احلالة، على الدولة الطرف 
الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية 

ستثنائية، توجيه إ عار مسبق، وجب على الدولة الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة ا
 الطرف الطالبة أن تبل غ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك اإلفشاء دون إبطاء.

 
جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشرتو على الدولة الطرف متلقية الطلب أن  اف  على سر ية الطلب  -20

تعذ ر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن متتثل لشرو ومضمونه، ابستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا 
 السرية، وجب عليها إبال  الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

 
 46من املادة  20و 19ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرتني  (أ)

من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل ( 67استنادًا إىل املادة )هلذا احلكم، وذلك اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 
تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات اإلرهاب و 

  .الصلة
 

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 التقيد بسرية الطلب (67املادة )

 جيب التقيد بسرية الطلب إذا ا رتو فيه ذلك، ويف حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، جيب إخطار اجلهة الطالبة على الفور. 
 

 46من املادة  20و 19الفقرتني )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

 تطبيقاً األموال ومتويل اإلرهاب و ( من قانون مكافحة غسل 67استناداً إىل املادة )ابلبند قيد االستعراض وذلك ليبيا تلتزم 
 .ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 21الفقرة 

 جيوز رف  تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:
 )أ( إذا مل يُقد م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛

الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بسيادهتا أو أمنها أو نظامها العام  )ب( إذا رأت
 أو مصاحلها األساسية األخرى؛

) ( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب  ظر على سلطاهتا تنفيذ اإلجراء املطلوب 
مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو 

 القضائية؛
)د( إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق ابملساعدة 

 القانونية املتبادلة.
 

 46من املادة  21)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل 70استنادًا إىل املادة )هلذا احلكم، وذلك اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 

تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات اإلرهاب و 
  .الصلة

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 طلبالرفض  (70املادة )
 جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلة، يف احلاالت التالية:أواًل: 

، الليبيةإذا مل يكن الطلب صادراً عن جهة خمتصة طبقاً لقانون الدولة اليت تطلب املساعدة، أو إذا مل يرسل الطلب وفقًا للقوانني  .1
 ( من هذا القانون.69حلكم املادة )أو إذا كانت اتوايته تتضمن خمالفة جوهرية 

 إذا كان تنفيذ الطلب ُ تمل أن ميس أبمن الدولة أو سيادهتا أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية. .2
 إذا كانت اجلرمية اليت يتعلق هبا الطلب، موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها نكم هنائي.  .3
أصله أبن التدبري أو األمر املطلوب إصداره ال يستهدف الشخص املعين إال بسبب  إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد .4

 أو داينته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه. 
إذا كان من غري املمكن إصدار أمر ابختاذ التدابري املطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم املنطبقة على جرمية غسل األموال أو  .5

 الدولة اليت تطلب املساعدة.قانون أو انون اللي  قالاإلرهاب مبقتضى  متويل
 إذا كان املطلوب تنفيذه غري قابل للنفاذ مبقتضى القانون. .6
 إذا كان إصدار القرار يف الدولة الطالبة، قد جرى يف  روف مل تتوفر فيها الضماانت الكافية فيما يتعلق نقوق املتهم.  .7
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استناداً إىل أحكام السرية امللزمة للمؤسسات املالية، أو جملرد أن اجلرمية تشتمل على أمور  لب املساعدة القانونية املتبادلةال جيوز رف  طاثنياً: 
 ضريبية.

 

 46من املادة  21الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

 تطبيقاً مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب و ( من قانون 70استناداً إىل املادة )ابلبند قيد االستعراض وذلك ليبيا تلتزم 
 .ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 22الفقرة 
ال جيوز للدول األطراف أن ترف  طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم يعترب أيضا متصال أبمور 

 مالية.
 

 46من املادة  22املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص 

 أحالت ليبيا إىل جواهبا السابق.

 46من املادة  22الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

( 70املادة )إىل أيضاً ستناداً او  ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تطبيقاً ذلك و ابلبند قيد االستعراض ليبيا تلتزم 
جملرد  ال جيوز رف  طلب املساعدة القانونية املتبادلةواليت تنص على أنه من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

 أن اجلرمية تشتمل على أمور ضريبية.

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 23الفقرة 
 القانونية املتبادلة.يتعني إبداء أسباب أي رف  للمساعدة 

 
 46من املادة  23)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 

( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل 71استنادًا إىل املادة )هلذا احلكم، وذلك اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 
واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اإلرهاب و 

  .الصلة
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 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 اإلخطار بقرار الرفض  (71املادة )

الرف  قرار يف حالة رف  تنفيذ الطلب، يتعني على النائب العام أو اجلهة املختصة يف الدولة، إبال  اجلهة األجنبية املختصة على الفور، ب
 . هأسبابو 

 46من املادة  23الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

( 71إىل املادة )أيضاً ستناداً او  ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تطبيقاً ذلك و ابلبند قيد االستعراض ليبيا تلتزم 
العام أو اجلهة املختصة يف الدولة، إبال  اجلهة األجنبية النائب  واليت تلزم من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 . هأسبابقرار الرف  و املختصة على الفور، ب
 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 24الفقرة 

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، وتراعي 
مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسباهبا يف الطلب ذاته.  إىل أقصى

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت 
لى الدولة الطرف اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك. وع

متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب 
والتقدم احملرز يف معاجلته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة  بال  الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه 

 السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة.
 

 46من املادة  24)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة 
هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 

  .الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة

 

 46من املادة  24الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

يف تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف قضااي الفساد، نظراً لغياب ليبيا من الصعب إجراء تقييم تفصيلي للممارسة املتبعة يف 
 البياانت ذات الصلة.

على ليبيا ضمان تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف وقت مناسب، لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، 
 .أي مواعيد هنائية مطلوبة االعتبارمع األخذ بعني 
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 25الفقرة 
مع  قيقات أو جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها 

 مالحقات أو إجراءات قضائية جارية.
 

 46من املادة  25ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة  (أ)
( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل 68استنادًا إىل املادة )هلذا احلكم، وذلك اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 

املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم اإلرهاب و 
  .الصلة

 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 
 أتجيل إحالة الطلب  (68املادة )

به ب الالتدبري أو األمر املطللنائب العام أتجيل إحالة الطلب إىل اجلهات املختصة املسؤولة عن تنفيذه، إذا كان من احملتمل أن يتعارض 
 تعارضاً جوهرايً مع  قيق أو دعوى منظورة، ويتعني عليه إبال  اجلهة مقدمة الطلب بذلك على الفور. 

 

 46من املادة  25الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

( 68إىل املادة )أيضاً ستناداً او  ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تطبيقاً ذلك و ابلبند قيد االستعراض ليبيا تلتزم 
أتجيل إحالة الطلب إىل اجلهات املختصة املسؤولة لنائب العام واليت تتيح ل من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 . تعارضاً جوهرايً مع  قيق أو دعوى منظورةبه ب العن تنفيذه، إذا كان من احملتمل أن يتعارض التدبري أو األمر املط
 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 26الفقرة 

من هذه  25من هذه املادة، أو إرجاء تنفيذه مبقتضى الفقرة  21قبل رف  أي طلب مبقتضى الفقرة 
للنظر يف امكانية تقدمي املساعدة املادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة 

رهنا مبا تراه ضروراي من  روو وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك املساعدة مرهونة بتلك 
 الشروو، وجب عليها االمتثال لتلك الشروو.

 
 46من املادة  26ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 
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( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل 66استنادًا إىل املادة )هلذا احلكم، وذلك اىل أهنا متتثل ليبيا أ ارت 
تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات اإلرهاب و 

  .الصلة
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 طلب معلومات إضافية  (66ادة )امل
طلب للنائب العام، أو اجلهة املختصة املعنية، طلب معلومات إضافية من اجلهة األجنبية املختصة، إذا كانت تلك املعلومات ضرورية لتنفيذ ال

 أو تسهيل تنفيذه. 
 

 46من املادة  26الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

 .التطبيق املبا ر ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادعلى ابلبند قيد االستعراض بناًء ليبيا تلتزم 
 

 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 27الفقرة 

من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أو احتجاز أو معاقبة أي  اهد أو خبري  12دون مساس بتطبيق الفقرة 
يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة يف إجراءات قضائية، أو  خص آخر 

أو على املساعدة يف  رايت أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه 
انة سابق ألي إجراء آخر يقي د حريته الشخصية يف ذلك اإلقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إد

ملغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعر ض هذا مم بقي الشاهد أو اخلبري 
أو الشخص اآلخر مبح  اختياره يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة 

لتان الطرفان، اعتبارا من التاري  املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدو 
الذي أُبلغ فيه رةيا أبن وجوده مل يعد الزما للسلطات القضائية، أو مم عاد إىل ذلك اإلقليم مبح  

 اختياره بعد أن يكون قد غادره.
 

 46من املادة  27ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية ، احلكم تثل هلذااىل أهنا متليبيا أ ارت 
 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال.  واملتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي
االطراف املتعاقدة،  أحديعلن ابحلضور لدى  -كانت جنسيته   أاي -)حصانة الشهود واخلرباء( كل  اهد او خبري  (:22)املادة 

و ضر مبح  اختياره هلذا الغرض امام اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب، يتمتع نصانة ضد اختاذ اجراءات جزائية 
قد الطالب. ويتعني على اهليئة اليت نقه او القب  عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف املتعا
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مرة. وتزول هذه احلصانة عن الشاهد او اخلبري بعد انقضاء  ألولصانة قبل حضوره او اخلبري اخطاره كتابة هبذه احل اعلنت الشاهد
عدم قيام ما  يوما على  ري  استغناء اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب عن وجوده يف اقليمه دون ان يغادره مع 30

 .عاد مبح  اختياره بعد ان غادره إذاخارجة عن ارادته او  ألسباب ول دون ذلك 

 46من املادة  27الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

التطبيق املبا ر ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وعلى أحكام بع  على ابلبند قيد االستعراض بناءً  ليبياتلتزم 
 من اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي(. 22االتفاقيات ذات الصلة )املادة 

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 28الفقرة 
لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان  تتحم ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية

على غري ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غري عادية، وجب على 
الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروو واألحكام اليت سيُنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك 

 يف.كيفية  م ل تلك التكال
 

 46من املادة  28ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة  (أ)

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية ، تثل هلذا احلكمىل أهنا متليبيا إأ ارت 
 التايل:اىل النصوص  كما أحالت على سبيل املثال  .واملتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي
 رسوم او مصروفات تنفيذ االانبة القضائية (21)املادة 

ال يرتب تنفيذ االانبة القضائية، احلق يف اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب اخلرباء، ان كان هلا مقتضى، ونفقات 
هبا بيان مع ملف االانبة. وللطرف املتعاقد املطلوب اليه تنفيذ االانبة القضائية ان يتقاضى ، ويرسل أبدائهاالشهود اليت يلتزم الطالب 

 .حلسابه ووفقا قوانينه الرسوم املقررة على االوراق اليت تقدم اثناء تنفيذ االانبة
 

 46من املادة  28الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

التطبيق املبا ر ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وعلى أحكام بع  على ابلبند قيد االستعراض بناءً  ليبياتلتزم 
 من اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي(. 21االتفاقيات ذات الصلة )املادة 
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 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 
 29الفقرة 

الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد يف حوزهتا من سجالت أو )أ( توفر الدولة 
 مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي   حتها لعامة الناس؛

)ب( جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف الطالبة، كليا أو 
اه مناسبا من  روو، نسخا من أي سجالت أو مستندات أو معلومات حكومية جزئيا أو رهنا مبا تر 

 موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي   حتها لعامة الناس.
 

 46من املادة  29ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية وذلك تطبيقا ألحكام ، تثل هلذا احلكماىل أهنا متليبيا أ ارت 
 .واملتعددة األطراف ذات الصلة

 اىل النص التايل: على سبيل املثال كما أحالت ليبيا
 اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي

 تبادل صحف احلالة اجلنائية( 5) املادة
العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بياانت عن االحكام القضائية النهائية الصادرة ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد اىل وزارة 

املقيمني يف اقليمه واملقيدة يف صحف احلالة اجلنائية )السجل العديل( طبقا للتشريع الداخلي  ضد مواطنيه او اال خاص املولودين او
ائية او غريها من هيئات التحقيق واالدعاء لدى أي من االطراف لدى الطرف املتعاقد املرسل. ويف حالة توجيه اهتام من اهليئة القض

من تلك اهليئات ان  صل مبا رة من اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية )السجل العديل( اخلاصة  ألياملتعاقدة، جيوز 
لدى أي من االطراف املتعاقدة احلصول من  ابلشخص املوجه اليه االهتام. ويف غري حالة االهتام جيوز للهيئات القضائية او االدارية

اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية )السجل العديل( املوجودة لدى الطرف املتعاقد االخر، وذلك يف االحوال واحلدود 
 .املنصوص عليها يف تشريعه الداخلي

 46من املادة  29الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ  

التطبيق املبا ر ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وعلى أحكام بع  على ابلبند قيد االستعراض بناءً  ليبياتلتزم 
 من اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي(. 5االتفاقيات ذات الصلة )املادة 

 
 املساعدة القانونية املتبادلة - 46املــــادة 

 30الفقرة 
األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تنظر الدول 

 ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
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 46من املادة  30ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 

غريها من و ليبيا  بع  من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية املربمة بني تذكر و  اىل أهنا تلتزم هبذا احلكمليبيا أ ارت 
 الدول حول املساعدة القانونية املتبادلة منها:

  ؛اتفاقية الرايض للتعاون القضائي -
 ؛اتفاقية التعاون القضائي لدول ا اد املغرب العريب -
 ؛والنيجراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛وبريطانيااتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
 ؛ومصراتفاقية التعاون القضائي بني دولة ليبيا  -
  ؛اتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني دولة ليبيا وتونس -
 .ولة ليبيا واملغرباتفاقية الثنائية خبصوص اإلانابت واألحكام القضائية وتسليم اجملرمني بني د  -

 

 46من املادة  30الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

  .ملساعدة القانونية املتبادلةاب ةتعلقاملثنائية القليمية و اإلجمموعة من االتفاقيات ليبيا أبرمت 

 )ج( االحتياجات من املساعدة التقنية

 قيد االستعراض: حلكماتنفيذ التالية من  أهنا أن تساعد على  سني تقنية الساعدة أ ارت ليبيا إىل أن امل

 ية للمساعدة القانونية املتبادلة.تنفيذ وإجراءات منوذجي قانوناحلاجة ل -
  

 نقل اإلجراءات اجلنائية - 47املـــادة 
االتفاقية إىل بعضها تنظر الدول األطراف يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمر م وفقا هلذه 

البع ، هبدف تركيز تلك املالحقة، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة، 
 وخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة والايت قضائية.

 
 47)أ( ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة 

  ة.اإلجراءات اجلنائي نقل تنظ ِّم ترتيبات أو اتفاقات أو تشريعاتة أيإىل أنه ليس لديها ليبيا أ ارت 

 47)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 
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 ة.اإلجراءات اجلنائي نقل تنظ ِّم ترتيبات أو اتفاقات أو تشريعاتة أيليس لدى ليبيا 

نقل إجراءات املالحقة إنشاء إطار إجرائي ينظم عملية تنظر يف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ليبيا أن 
 .يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة ،املتعلقة بفعل جمر م وفقا هلذه االتفاقية

 
 التعاون يف جمال إنفاذ القانون - 48املــــادة 

 1الفقرة 
مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي تعزز تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاوان وثيقا، 

فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، على 
 وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:

اء تلك القنوات عند الضرورة، من )أ( تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية، وإنش
أجل تيسري تبادل املعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا فيها 

 صالهتا ابألنشطة اإلجرامية األخرى، إذا رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا؛
جلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، على إجراء  رايت )ب( التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق اب

' هوية األ خاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن 1بشأن: '
' حركة العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛ 2األ خاص املعنيني اآلخرين؛ '

أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها يف ارتكاب تلك  ' حركة املمتلكات3'
 اجلرائم؛

 ) ( القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو التحقيق؛
معينة تُستخدم  )د( تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل وطرائق

يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام هواي ت زائفة أو واثئق مز ورة أو او رة أو 
 زائفة أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة؛

)ه( تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية، وتشجيع تبادل العاملني وغريهم من 
 رباء، مبا يف ذلك تعيني ضباو اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية؛اخل

)و( تبادل املعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابري إدارية وتدابري أخرى، حسب االقتضاء، لغرض الكشف 
 املبك ر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية.

 
 48من املادة  1ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( ملخص املعلومات 

 يف الدول األخرى هتاونظرياليبيا يف  القانون إنفاذ سلطات بني املبا ر االتصال قنوات من عدد يوجدأنه إىل ليبيا أ ارت 
 العام،الداخلية ومكتب النائب بوزارة الدويل  التعاون قنوات خالل من ابجلرائم يتعلق فيما األخرى الدول مع التعاون ويتمُّ 
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واهليئة  ،وحدة املعلومات املالية الليبيةاخلارجية بوزارة  الدويل التعاونوإدارة  بوزارة العدل الدويل التعاون وإدارة اإلنرتبول،و 
 .الوطنية ملكافحة الفساد

 :ةالتالي وصاىل النصليبيا وأحالت 
 

 2017 قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة
 تبادل املعلومات( 7املادة )
 .مبدأ املعاملة ابملثل وفق، نظرية املعلومات، تلقائياً أو عند الطلب، مع أي وحدة أجنبيةالبياانت و جيوز للوحدة تبادل  .1
 للوحدة ابرام مذكرات تفاهم لتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة، ومع وحدات أجنبية نظرية. .2
كما ،  متويل اإلرهاب، واجلرائم املرتبطة هبما و، أاملعلومات املقدمة إال ألغراض مكافحة غسل األموالو  البياانتال جيوز استخدام  .3

 .املقدمة للمعلومة بغري موافقة الوحدةأو استخدامها ألغراض التحقيق أو االدعاء  طرف آخرال جيوز اإلفصاح عنها ألي 
 

 االلتزام بواجب التعاون الدويل (62املادة )
على اجلهات املختصة أن تقدم العون للجهات النظرية يف الدول األخرى، ألغراض تسليم اجملرمني وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يتعني  

قانون اإلجراءات اجلنائية القانون و  هذا يف التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفقًا للقواعد اليت يقررها
، أو مبدأ املعاملة ابملثل، وذلك مبا ال يتعارض مع املباد  األساسية للنظام اليت تكون ليبيا طرفاً فيهاواالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف 

 .اللي القانوين 
 

 االتفاقيات أو الرتتيبات الدولية  (76املادة )
راءات جيوز للجهات املختصة يف الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف، فيما يتعلق ابملسائل موضوع التحقيقات أو اإلج

 إجراء  قيقات مشرتكة.  وأيف دولة واحدة أو أكثر، هبدف تشكيل فرق  قيق مشرتكة 
 لنوع، جاز إجراء التحقيقات املشرتكة، تبعاً لكل حالة على حدة. ويف حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا ا

 
 

 اتفاقية الرايض للتعاون القضائي
 تبادل املعلومات (1املادة )

تتبادل وزارات العدل لدى األطراف املتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة واملطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية 
اذ اإلجراءات الرامية لتوفيق إىل ا واجملالت اليت تنشر فيها األحكام القضائية، كما تتبادل املعلومات املتعل قة ابلتنظيم القضائي، وتعمل على اخت 

 .بني النصوص التشريعية والتنسيق بني األنظمة القضائية لدى األطراف املتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف اخلاصة بكل منها
 

 48من املادة  1الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

من خالل عدد من اآلليات والشبكات، من بينها اإلنرتبول. التعاون على الصعيد الدويل الليبية سلطات إنفاذ القانون ل ميكن
 .جمموعة إيغمونتإىل إالَّ أهنا مل تنضم بعد  ،مع نظرياهتا األجنبيةأن تتعاون  وحدة املعلومات املالية الليبيةكما ميكن ل
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 واضحبشكل مبا ر مع عدد من النظراء األجانب على الرغم من عدم وجود نص  اهليئة الوطنية ملكافحة الفسادوتتعاون 
 .يتيح هلا ذلك يف قانوهنا

جمموعة من األدوات لالتصال والتحليل على الصعيد الدويل. وُتستخدم قنوات االتصال املعتادة، عالوة على ليبيا ولدى 
 التابعة لإلنرتبول. I-24/7قنوات سرية آمنة مثل قاعدة بياانت 

 سابقاً بتبادل العاملني. ليبيامل تقم و 

ع املستعرِّضون ليبيا  ابلتعاون على املستوى  لهيئة الوطنية ملكافحة الفسادعلى اعتماد نص قانوين أكثر وضوحاً يتيح لُيَشج ِّ
 الدويل.

ع املستعرِّضون ليبيا كما   .مبا يف ذلك من خالل تبادل العاملنيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون، يتعز على ُيَشج ِّ
 

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون - 48املــــادة 
 2الفقرة 

بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
ويف تعديل تلك االتفاقات أو الرتتيبات األطراف بشأن التعاون املبا ر بني أجهزهتا املعنية  نفاذ القانون، 

يف حال وجودها. وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز 
للدول األطراف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعاون املتبادل يف جمال إنفاذ القانون بشأن اجلرائم 

قية. وتستفيد الدول األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة  مة من االتفاقات أو املشمولة هبذه االتفا
 الرتتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية  نفاذ القانون.

 
 48من املادة  2ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 

ميكن أن تعترب هذه االتفاقية األساس ألي  الثنائية،إضافة إىل العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم إىل أنه ليبيا أ ارت 
 االتفاقية.تعاون متبادل يف جمال إنفاذ القانون يف اجلرائم الواردة هبذه 

 :ةالتالي وصاىل النصليبيا وأحالت 
 اتفاقية الرايض للتعاون القضائي

 يف القضااي املدنية والتجارية واإلدارية واجلزائية وقضااي األحوال الشخصية (6ادة )امل
هنا أو ترسل الواثئق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعلقة ابلقضااي املدنية والتجارية واإلدارية وقضااي األحوال الشخصية املطلوب إعال

وذلك مبا رة من اهليئة أو املو ف القضائي املختص إىل احملكمة اليت يقيم املطلوب تبليغها إىل أ خاص مقيمني لدى أحد األطراف املتعاقدة 
 إعالمه أو تبليغه يف دائرهتا. 

عدم  وترسل الواثئق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعلقة ابلقضااي اجلزائية مبا رة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع
 اد اخلاصة بتسليم املتهمني واحملكوم عليهم. اإلخالل أبحكام املو 
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 ويف حالة اخلالف حول جنسية املرسل إليه، يتم  ديدها طبقا لقانون الطرف املتعاقد املطلوب اإلعالن أو التبليغ يف إقليمه. 
قد مت يف إقليم الطرف املتعاقد طالب  ويعترب اإلعالن أو التبليغ احلاصل يف إقليم أي من األطراف املتعاقدة طبقا ألحكام هذه االتفاقية كأنه

 اإلعالن أو التبليغ.
 

 اجلمهورية الفرنسية يف جمال األمن ومكافحة اجلرمية املنظمة معللتعاون  2009اتفاقية لسنة 
 (1املادة )

 :املساعدة يف اجملاالت التالية
 .كافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمةم .1
 .الواثئق املرتبط هبامكافحة اهلجرة غري الشرعية وتزوير  .2
 .مكافحة التزوير والتقليد .3
 .أمن املوانئ واملطارات .4
 .الشرطة الفنية والعلمية .5
 .احلماية املدنية ومكافحة احلرائق واإلنقاذ البحري .6
 .إدارة األزمات .7
 .مكافحة التجارة غري الشرعية للمخدرات واملؤثرات العقلية وتركيباهتا الكيميائية .8
 .والبحريأمن وسائل النقل اجلوي  .9

 .محاية الشخصيات اهلامة  .10
 .إزالة األلغام  .11
 .مكافحة املخالفات ذات الطابع االقتصادي واملايل وال سيما غسيل األموال  .12
 .مكافحة التجارة ابلبشر  .13
 .مكافحة التجارة ابملمتلكات الثقافية والقطع األثرية املسروقة  .14
 .للمعلومات واالتصاالتمكافحة االحتياالت املرتبطة ابلتقنيات اجلديدة   .15
 .مكافحة اإلجرام على شبكة اإلنرتنيت  .16
 .ن توسيع هذا التعاون ليضم جماالت أخرى تتعلق ابألمن الداخلي عن طريق تعديل هذه االتفاقية ابالتفاق بني الطرفنيميك

 
 (6ادة )امل

 :االتفاقية هو  قيق اآليتإن اهلدف األساسي للتعاون يف اجملاالت احملددة يف املادة األوىل من هذه 
يتعهد الطرفان بزايدة التعاون بني مؤسسات ومعاهد التعليم وكذلك التدريب املتخصص يف البلدين : التدريب العام واملتخصص .1

 .وبشكل خاص يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب واهلجرة غري الشرعية والشرطة العلمية
  :يشمل هذا التبادل :املهنيةتبادل املعلومات واخلرباء  .2
 .طرق اجلرائم والوسائل املستخدمة من قبل اجملرمني واإلجراءات املتخذة ملواجهتها -
 .تنظيم لقاءات دورية بني أجهزة األمن يف البلدين -
 .يعلم كل طرف الطرف اآلخر ابملؤمترات واملنتدايت والندوات اليت ينظمها يف جماالت األمن -
 .املشورة الفنية .3
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يتبادل الطرفان القوانني والقرارات املتعلقة بنشاطات اللجنة الشعبية العامة لألمن العام يف اجلماهريية  :تبادل الواثئق املتخصصة .4
 .العظمى ووزارة الداخلية الفرنسية ونتائج األناث والكتب واجملالت وكذلك األدوات الرتبوية اليت تعاجل اجملاالت املتعلقة ابألمن

 .بال املو فني واخلرباء عند احلاجةتبادل استق .5
 

 بشأن التعاون يف اجملال األمين بني الدول األعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء 2008اتفاقية لسنة 
 

 48من املادة  2الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

 مبثابة األساس للتعاون املتبادل يف جمال تنفيذ القانون. االتفاقيةهذه ليبيا تعترب 
لتعاون يف اجملال األمين بني الدول األعضاء ااتفاقية مثل: من اتفاقيات التعاون يف اجملال االمين )عدد على ليبيا كما وقعت 

 (حة اجلرمية املنظمةاجلمهورية الفرنسية يف جمال األمن ومكاف معاتفاقية للتعاون و  بتجمع دول الساحل والصحراء
 من مذكرات التفاهم مع نظرياهتا.  عددابلتوقيع على  وحدة املعلومات املالية الليبيةكما قامت 

 
 التعاون يف جمال إنفاذ القانون - 48املــــادة 

 3الفقرة 
االتفاقية، تسعى الدول األطراف إىل التعاون، ضمن حدود إمكانياهتا، على التصدي للجرائم املشمولة هبذه 

 اليت تُرتكب ابستخدام التكنولوجيا احلديثة.
 

 48من املادة  3ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ الفقرة )أ( 
ويوجد بع  االتفاقيات الثنائية اليت  القرصنة،يوجد مشروع قانون خبصوص اجلرائم االلكرتونية وأعمال إىل أنه ليبيا أ ارت 

للتعاون بني ليبيا وحكومة اجلمهورية الفرنسية يف جمال األمن ومكافحة اجلرمية  2009 كاتفاقية عامتعىن هبذه الناحية  
 .املنظمة

 

 48من املادة  3الفقرة )ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ 

على التعاون يف بع  االتفاقيات الثنائية كما نص ت   ليبيا مشروع قانون خبصوص اجلرائم االلكرتونية وأعمال القرصنةلدى 
 .(اجلمهورية الفرنسية يف جمال األمن ومكافحة اجلرمية املنظمة معاتفاقية للتعاون )مثل: هذه اجلرائم جمال مكافحة اجلرائم 

 االجتماع املشرتك أنه جيري النظر يف مشروع القانون على مستوى الربملان.وقد مت ت اإل ارة خالل 



 

180 

 

 

 املشرتكةالتحقيقات  - 49املـــــادة 
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز للسلطات املعنية أن 
تنشئ هيئات  قيق مشرتكة، فيما يتعلق ابألمور اليت هي موضع  قيقات أو مالحقات أو إجراءات 

ترتيبات من هذا القبيل، جيوز القيام قضائية يف دولة واحدة أو أكثر. ويف حال عدم وجود اتفاقات أو 
بتحقيقات مشرتكة ابالتفاق حسب احلالة. وتكفل الدول األطراف املعنية مراعاة االحرتام التام لسيادة 

 الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
 

 49ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة )أ( 
 التايل:اىل النص ليبيا أحالت 

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 االتفاقيات أو الرتتيبات الدولية  (76املادة )
راءات جيوز للجهات املختصة يف الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف، فيما يتعلق ابملسائل موضوع التحقيقات أو اإلج

 إجراء  قيقات مشرتكة.  وأيف دولة واحدة أو أكثر، هبدف تشكيل فرق  قيق مشرتكة 
 لنوع، جاز إجراء التحقيقات املشرتكة، تبعاً لكل حالة على حدة. ويف حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا ا

 

 49)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

جيوز للجهات املختصة يف الدولة  قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب صراحًة على أنه( من 76نص ت املادة )
ويف  إجراء  قيقات مشرتكة. وأهبدف تشكيل فرق  قيق مشرتكة  إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف

 حالة عدم وجود أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، جاز إجراء التحقيقات املشرتكة، تبعاً لكل حالة على حدة. 

 
 أساليب التحري اخلاصة - 50 املـــــادة

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به املباد  األساسية  -1
لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروو املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، 

ختصة من استخدام أسلوب التسلم املراقب على النحو ابختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا امل
املناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب  ر خاصة كالرتصد اإللكرتوين وغريه من أ كال 
الرتصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك 

 األساليب من أدلة.
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التحري عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، تُشجَّع الدول األطراف على أن تربم، عند الضرورة، لغرض  -2
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مناسبة الستخدام أساليب التحري اخلاصة تلك يف سياق 

متثال التام ملبدأ تساوي الدول التعاون على الصعيد الدويل. وتربم تلك االتفاقات أو الرتتيبات وتُنفذ ابال
 يف السيادة، ويُراعى يف تنفيذها التقيد الصارم أبحكام تلك االتفاقات أو الرتتيبات.

من هذه املادة، تُتخذ القرارات  2يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبني  يف الفقرة  -3
د الدويل تبعا للحالة، وجيوز أن تُراعى فيها، املتعلقة ابستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعي

بل الدول األطراف املعنية.  عند الضرورة، الرتتيبات املالية والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من قِّ
جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات املتعلقة ابستخدام أسلوب التسليم املراقب  -4

يد الدويل طرائق مثل اعرتاض سبيل البضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو على الصع
 إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا.

 
 50ملخص املعلومات ذات الصلة ابستعراض تنفيذ املادة )أ( 

 أساليب وتعديالته كقانون عام لتطبيق 1953لسنة  اجلنائية اإلجراءات قانون الواردة يف لتدابريابع أ ارت ليبيا إىل أهتا تت
 إذن على احلصول بعد وذلك املكاملات، وتسجيل مراقبة االتصاالتإمكانية اخلاصة وتشتمل نصوص على  التحقيق
 .التحقيق قاضي من بذلك

التحري اخلاصة يف ساليب أ الستخدام برام اتفاقات او ترتيبات ثنائية أو متعددة االطراف مناسبة ليبيا أما ابلنسبة لقيام 
 .ذلك ال يوجد يف القانون ما مينعأنه ليبيا ، أفادت سياق التعاون على الصعيد الدويل

 
 قانون االجراءات اجلنائية

 
 ضبط اخلطاابت والرسائل( 79) ادةامل

مكاتب التلغرافات كافة الربقيات، لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب الربيد كافة اخلطاابت والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود، ولدى 
 كما جيوز له مراقبة احملاداثت التليفونية مم كان لذلك فائدة يف  هور احلقيقة.

 
 2017قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 

 ضبط اخلطاابت واملطبوعات ورصد االتصاالت وتسجيلها (54املادة )
احملامني العامني، أن أيمر بضبط عيع أنواع اخلطاابت، واملواد املطبوعة، والصناديق الربيدية والربقيات، جيوز للنائب العام، أو من يندبه من  .1

االت صال، وتسجيل أي أنشطة تتم ممارستها يف األماكن العامة أو اخلاصة، إذا كان هذا اإلجراء يساعد يف كشف  ورصد كل وسائل
 نصوص عليها يف هذا القانون.م املالوقائع املتعلقة أبي جرمية من اجلرائ

  جيب أن يكون أمر الضبط أو الرصد أو التسجيل مسبباً، وملدة ال جتاوز تسعني يوماً. وجيوز متديد هذه املدة أبمر من احملكمة املختصة. .2
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 50)ب( املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة 

 الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ميكن اختاذ التدابريفيما يتعلق ابجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد، 
يف معرض تطبيق أساليب التحقيق اخلاصة، مبا يف ذلك مراقبة االتصاالت قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب و 
ة االطراف مناسبة إبرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية أو متعددالتشريعات الليبية ال  ول دون تسجيل األحاديي. كما أن و 

يف سياق التعاون ، السر ِّية والعمليات املراقب التسليم أسلوب استخدام، مبا يف ذلك ساليب التحري اخلاصةأ الستخدام
 .على الصعيد الدويل

 

______________________ 
  


