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SUMÁRIO

LEI DA APROPRIAÇÃO PÚBLICA

Assembleia Nacional

CAPÍTULO I
Apropriação Pública

Lei n.º 13/22:
Da Apropriação Pública. — Revoga a Lei n.º 3/76, de 3 de Março, e a
Lei n.º 1/82, de 2 de Fevereiro.
Lei n.º 14/22:
Que altera o Código do Processo Penal Angolano.
Resolução n.º 31/22:
Aprova a substituição dos membros nas Comissões Provinciais Eleitorais
do Bengo, Cuando Cubango, Cuanza-Norte, Lunda-Norte e Malanje,
pelo Partido MPLA, Bengo, Lunda-Norte e Uíge, pelo Partido UNITA.

ASSEMBLEIA NACIONAL
Lei n.º 13/22
de 25 de Maio

Convindo aprovar um novo Regime Jurídico de Apropriação
Pública, de forma a concretizar o disposto na Constituição da
República de Angola;
Havendo a necessidade de se dotar o Estado de instrumentos jurídicos eficazes para a gestão de casos de desequilíbrio no
sistema económico e de transferências ilegítimas de recursos
e património da esfera jurídica pública para a esfera jurídica
privada, susceptíveis de colocar em causa o interesse nacional;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos
termos dos n.os 4 e 5 do artigo 37.º, da alínea c) do artigo 164.º e
da alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, todos da Constituição da
República de Angola, a seguinte:

SECÇÃO I
Disposições Gerais
ARTIGO 1.º
(Objecto)

A presente Lei estabelece o Regime Jurídico aplicável à
Apropriação Pública.
ARTIGO 2.º
(Apropriação Pública)

1. Considera-se Apropriação Pública o acto do Estado
através do qual se transferem bens da esfera jurídica privada
para a esfera jurídica pública, com base nos fundamentos previstos na Constituição e na presente Lei.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem
ainda ser transferidos bens da esfera jurídica privada para a
esfera jurídica pública mediante entrega voluntária ou por
decisão judicial, nos termos previstos na Constituição e na
presente Lei.
ARTIGO 3.º
(Formas de transferência)

A transferência de bens realiza-se pela:
a) Apropriação pública por via da nacionalização;
b) Entrega voluntária de bens;
c) Declaração judicial de transferência de bens da esfera
jurídica privada para a esfera jurídica do Estado.
ARTIGO 4.º
(Objecto de apropriação)

Podem ser objecto de Apropriação Pública, no todo ou
em parte, bens móveis, imóveis e participações sociais, ainda
que tenham sido objecto de sucessão legal ou voluntária, de

