قانون رقم  51لسنة  1976م بشأن إصدار قانون نظام القضاء يف ليبيا

باسم الشعب،،
مجلس لٌادة الثورة،،
بعد االطالع على اإلعالن الدستوري.
وعلى لانون نظام المضاء رلم  29لسنة 1962م .والموانٌن المعدلة له ،وعلى المانون رلم 55
لسنة  1971م .فً شؤن النظام المضائً للمناطك النائٌة.
وعلى المانون رلم  86لسنة 1971م .بإنشاء المجلس األعلى للهٌئات المضائٌة.
وعلى المانون رلم  88لسنة 1971م .فً شؤن المضاء اإلداري.
وعلى المانون رلم  87لسنة 1973م .بتوحٌد المضاء.
وبناء على ما عرضه وزٌر العدل ،وموافمة رأي مجلس الوزراء.
أصدر المانون اآلتً
مادة االولى
 ٌستبدل بؤحكام المانون رلم  29لسنة 1962م .المشار إلٌه المانون المرافك وتلغى كلاألحكام المخالفة.
وٌستمر العمل باللوائح والمرارات التنفٌذٌة السابمة فٌما ال ٌتعارض مع أحكام هذا المانون ،وذلن
إلى حٌن إلغائها أو استبدالها.
مادة الثانٌة
 - 1تشكل لجنة برئاسة وزٌر العدل وعضوٌة النائب العام ورئٌس إدارة التفتٌش
المضائً تتولى إعادة تشكٌل المضاء والنٌابة ،وتوزٌع رجال المضاء وأعضاء
النٌابة على المحاكم والنٌابات.
 - 2تكون إعادة تعٌٌن من تثبت صالحٌتهم من رجال المضاء وأعضاء النٌابة فً
وظائفهم الحالٌة ،ومع ذلن ٌجوز للجنة تعٌٌن من ترى جدارته فً الوظٌفة التالٌة
لوظٌفته الحالٌة متى كان لد أمضى سنتٌن على األلل فً هذه الوظٌفة.
وٌشمل لرار إعادة التعٌٌن الوظٌفة واأللدمٌة فٌها.
ٌ - 3عتبر من لم تشملهم لرارات إعادة التعٌٌن محالٌن إلى التماعد بموة المانون وتسوى
معاشاتهم ومكافآتهم طبما ً للمادة ( )122من لانون نظام المضاء المرافك ،وفً
حساب الحك فً المعاش أو المكافؤة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة
فً المعاش أو المكافؤة أو المدة البالٌة على بلوغ سن التماعد أٌهما ألل.
مادة الثالثة
 ٌجوز للجنة إحالة بعض رجال المضاء وأعضاء النٌابة إلى التماعد وذلن بناء على طلبكتابً ٌمدم من صاحب الشؤن خالل شهر من تارٌخ العمل بهذا المانون.
وٌحسب الحك فً المعاش أو المكافؤة وفما ً للبند ( )3من المادة السابمة.
مادة الرابعة
 تصدر لرارات اللجنة فً موعد ال ٌجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ العمل بهذا المانون.وال تكون هذه المرارات نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس لٌادة الثورة

مادة الخامسة
ً
 ال ٌجوز الطعن بؤي طرٌك من طرق الطعن فً المرارات الصادرة طبما للمواد السابمة. مادة السادسة ٌجوز خالل الستة أشهر التالٌة لتارٌخ العمل بهذا المانون تعٌٌن أي من رجال المضاء أوأعضاء النٌابة الذٌن لم تشملهم لرارات إعادة التعٌٌن ،فً وظٌفة أخرى بالحكومة أو الهٌئات أو
المإسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظٌفة المضائٌة التً كان ٌشغلها ،وذلن
بذات المرتب الذي كان ٌتماضاه مع االحتفاظ له بؤلدمٌته السابمة.
وٌصدر بالتعٌٌن لرار من وزٌر العدل إذا كان التعٌٌن فً وظائف وزارة العدل ،ولرار من
مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعٌٌن فً وظائف الجهات األخرى.
مادة السابعة
 ٌعتبر المضاة من الدرجة الرابعة منمولٌن إلى وظائف مساعدي النٌابة العامة من ولتالعمل بهذا المانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة الثامنة
ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من تارٌخ نشره.
مجلس لٌادة الثورة
الرائد/عبد السالم أحمد جلود
رئٌس مجلس الوزراء
دمحم علً الجدي
وزٌر العدل
صدر فً  6رجب 1396هـ.
الموافك ٌ 3ولٌه 1976م.

