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  .م2012لسنة ) 35(قانون رقم
  مـــو عن بعض اجلرائــأن العفــــبش

 

 

  .م03/08/2011اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف  -
 .لمجلس الوطين االنتقايل املؤقت لوالنظام األساسي  -
 .والالئحة الداخلية لعمل الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وقانون العقوبات والقوانني املعدلة واملكملة له -
 .اإلجراءات اجلنائية والقوانني املعدلة واملكملة لهوقانون  -
 .بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.م1974لسنة ) 37(والقانون رقم  -
بشأن قانون اإلجراءات اجلنائية يف الـشعب       . م1999لسنة  ) 1(والقانون رقم    -

 .املسلح
ـ             - سة الثالثـاء   وعلى ما أقره الس الوطين االنتقايل يف اجتماعـه املنعقـد جبل

 .م2012/مايو/01هـ1433 اآلخرة ىمجاد/10

 

1 

 

السالم أبو منيار القذايف وأبنائه   اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبد        -1
  .وبناته أصالة أو بالتبين وأصهاره وأعوانه

  . احلدود مىت رفعت إىل القضاءجرائم -2
  .جرائم اخلطف والتعذيب واملواقعة بالقوة -3
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  .جرائم جلب املخدرات واملؤثرات العقلية واالجتار ا -4
  .جرائم تسميم املياه أو املواد الغذائية واالجتار باألغذية واألدوية الفاسدة -5

2 

 اجلنائية بشأا   ىون وتنقضي الدعاو  يعفى عن اجلرائم املرتكبة قبل نفاذ هذا القان       
وتسقط العقوبات احملكوم ا واآلثار اجلنائية املترتبة عليها ومتحي من سجل سـوابق   

  : توافرت الشروط التاليةاملشمولني ذا العفو مىت
  .يف جرائم اختالس املال العام يشترط رد األموال املختلسة -1
  .فو ويل الدم حسب األحوالالتصاحل مع اين عليه أو وليه أو ع -2
تسليم احملكوم عليه أو املتهم األشياء واألسلحة واألدوات املستعملة يف ارتكاب          -3

  .اجلرمية
  .إعالن التوبة أمام دائرة اجلنايات املختصة -4

3 

يلغى العفو املقرر مبوجب أحكام هذا القانون إذا عاد األشخاص املشمولون به إىل    
عمدية خالل مخس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القـانون، ويعـادون     ارتكاب جناية   

تبقى منها بالنسبة للمحكـومني منـهم،        للسجن لتنفيذ العقوبات احملكوم ا أو ما      
وتستأنف اإلجراءات اجلنائية ضد من انقضت الدعاوى اجلنائية بشأم طبقاً ألحكام           

  .تلفةهذا القانون، على أن يعلن ذلك يف وسائل اإلعالم املخ
4 

تتوىل دوائر اجلنايات كل حسب دائرة اختصاصها البت يف املسائل الـيت تثـار              
  .بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة
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5 

  .ضـرد والتعويـرر يف الـون حبق املتضـذا القانـام هـل أحكـال خت
6 

  .ينشر يف اجلريدة الرمسيةيعمل ذا القانون من تاريخ صدوره، و
  
  

 

   

  صدر يف طرابلس يوم األربعاء
  .هـ1433/ اآلخرة ىمجاد/11:بتاريخ

  . م2012/مايو/02:املوافق 


