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 العقوبات قانون

 

 االول الجزء

 العام القسم

 

 االول الكتاب

 عامة الجرائم

 

 األول الباب

 عمومیة قواعد

 

 (1) مادة

  والعقوبات الجرائم

  بنص إال عقوبة وال جریمة ال

 

 (2) مادة

  القوانین تعاقب

  ارتكابھا. وقت بھ المعمول القانون بمقتضى الجرائم على یعاقب

ً  فیھ الحكم وقبل الفعل وقوع بعد صدر إذا ھذا ومع   یره.غ دون یتبع الذي فھو للمتھم أصلح قانون نھائیا

 أوقف علیھ معاقب غیر أجلھ من المجرم على حكم الذي الفعل یجعل قانون النھائي الحكم بعد صدر وإذا

  الجنائیة. آثاره وانتھت الحكم تنفیذ

ً  وقع فعل عن ذلك وكان فیھا باإلدانة حكم صدور أو دعوىال إجراءات قیام حالة في أنھ غیر  ونلقان مخالفا

 لعقوباتا تنفیذ أو الدعوى في السیر دون یحول ال الفترة ھذه انتھاء فإن محددة فترة في ارتكابھ عن ینھي

  بھا. المحكوم

 

 (3) مادة

  الجنائي بالقانون الجھل

  ل.للفع تبریراً  الجنائي بالقانون بالجھل یحتج ال
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 (4) مادة

  الجنائي القانون تطبیق

 لمنصوصا الجرائم من جریمة اللیبیة األراضي في یرتكب أجنبي أو لیبي كل على القانون ھذا أحكام تسري

 .الطائرات اللیبیة األراضي حكم في ویعد فیھ. علیھا

  الدولي. القانون حسب أجنبي القانون خاضع تكن لم إذا وجدت حیثما اللیبیة والسفن

 

 (5) مادة

  الخارج في ترتكب التي الجرائم

ً  القانون ھذا أحكام تسري   ذكرھم: اآلتي األشخاص على أیضا

ً شریك أو لیبیا في بعضھا أو كلھا وقعت لجریمة فاعالً  یجعلھ فعالً  البالد خارج ارتكب من كل أوالً:  فیھا. ا

 :اآلتیة الجرائم من جریمة لیبیا خارج ارتكب من كل ثانیاً:

 القانون. ھذا من الثاني الكتاب من والثاني األول البابین في علیھ نص مما الدولة بأمن مخلة جنایة )أ

 القانون. ھذا من (335)و (334) المادتین في علیھ نص مما تزویر جنایة )ب

ً  متداولة نقود تزییف جنایة ج)  القانون. ھذا من (326) المادة في علیھ نص مما لیبیا في قانونا

 القانون. ھذا من (427) المادة في علیھ نص مما الرق جنایة )د

 

 (6) مادة

  الخارج في اللیبیون یرتكبھا التي والجنح الجنایات

 علیھا المنصوص الجرائم عدا القانون ھذا في جنحة أو جنایة یعتبر فعالً  لیبیا خارج وھو ارتكب لیبي كل

ً  الفعل وكان لیبیا إلى عاد إذا أحكامھ بمقتضى یعاقب السابقة المادة في  الذي البلد انونق بمقتضى علیھ معاقبا

  فیھ. ارتكبھ

 

 (7) مادة

  الخارج في ارتكبت جریمة على المالحقة من المانعة األحوال

ً  علیھ حكمت األجنبیة المحاكم أن یثبت من على العمومیة الدعوى إقامة تجوز ال  تھأدان أو فبرأتھ نھائیا

  القانون. ھذا من الخامسة المادة في علیھا المنصوص األحوال ذلك من وتستثنى عقوبتھ، واستوفى

 

 الجنائیة اإلجراءات يقانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 :والعقوبات
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 )8( مادة

 (9) مادة

 (10) مادة

 .ملغاة

 

 (11) مادة

  الخاصة الجنائیة القوانین

 نص ھافی وجد إذا إال الخاصة واللوائح القوانین في علیھا المنصوص الجرائم في الكتاب ھذا أحكام تراعى

 ذلك. یخالف

 

 (12) مادة

  الجنائیة النصوص تعدد

 لخاصةا القوانین فإن واحد جنائي قانون من متعددة ألحكام أو جنائیة قوانین لعدة المسائل إحدى خضعت إذا

 على نص إذا إال القانون من العامة األحكام أو العامة القوانین دون تسري القانون من الخاصة األحكام أو

  ذلك. خالف

 

 (13) مادة

  سریانھا وبدء المدد تقدیر

ً  أثراً  الجنائي نونالقا رتب إذا  في البدء میو یدخل وال المیالدي بالتقویم الزمن ذلك یحسب زمن على قانونیا

  المدد. حسبان

 

 (14) مادة

  الغراء والشریعة الجنائي القانون

  الغراء. الشریعة في المقررة الشخصیة بالحقوق األحوال من حال أي في القانون ھذا أحكام تخل ال

 

 (15) مادة

 والتعویض الرد

ً  یكون ما القانون ھذا في علیھا المنصوص بالعقوبات الحكم یمس ال  .والتعویض الرد من للخصوم واجبا
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 (16) مادة

  تعاریف

  اآلتیة: المعاني الجنائي القانون في التالیة، بالعبارات یقصد

  ارتكابھا: كان إذا عالنیة مرتكبة الجریمة تعد .1

  النشر. أو الدعایة وسائل من غیرھا أو الصحافة بطریق أ)

 أشخاص. عدة وبحضور للجمھور معروض أو مفتوح أو عام محل في )ب

ً  یعد ال اجتمـاع في ج)   أجلھ. من عقد الذي للغرض أو الحاضرین لعدد أو فیھ انعقد الذي للمكـان نظراً  خاصا

 واألعمام الدرجة نفس من واألصھار واألخوات واإلخوة والزوج والفروع األصول ھم القربى: ذوو .2

  عقب. دون الزوجین أحد توفي إذا األصھار القربى ذوي بین یعد وال وأبناؤھم، واألخوال

 وجھ رتغیی أو تحویلھ أو تلفھ أو ھالكھ ذلك على ترتب إذا عنوة الشيء انتـزاع ھو األشیاء: ضد العنف .3

  ھ.استعمال

 العامة الھیئات أو الوالیات أو الحكومة خدمة في عـامة مھمـة بھ أنیطت من كل ھو العمومي: الموظف .4

ً  كان سواء األخرى  دالعقو محررو ذلك في ویدخل بدونھ، أو براتب مؤقتاً، أو دائما مستخدماً، أو موظفا

  بواجباتھم. قیامھم أثناء دوالشھو والتراجمة والخبراء والمحكمون المحاكم في المساعدون واألعضاء

 

 الثاني الباب

 العقوبات في

 

 األول الفصل

 العقوبات أنواع

 

 (17) مادة

  العقوبات أنواع

 وتبعیة أصلیة نوعان: العقوبات

  ھي: األصلیة العقوبات

  اإلعدام. .1

  المؤبد. السجن .2

 السجن. .3

  الحبس. .4
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  الغرامة. .5

  ھي: التبعیة العقوبات

  المدنیة. الحقوق من الحرمان .1

  الفنیة. األعمال أو المھن مزاولة من الحرمان .2

  القانونیة. األھلیة فقدان .3

  باإلدانة. الحكم نشر .4

 

 (18) مادة

  والتبعیة األصلیة العقوبات فرض

 داعي وال انونالق بحكم اإلدانة فتتبع التبعیة العقوبات وأما اإلدانة، عند األصلیة بالعقوبات القاضي ینطق

  القانون. علیھا ینص التي األحوال في إال بھا للنطق

 

 الثاني الفصل

 األصلیة العقوبات

 

 :العقوبات قانون من 19 المادة تعدیل بشأن 1999 لسنة (14) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (19) مادة

  اإلعدام

ً  یقتل باإلعدام علیھ محكوم كل ً  بالرصاص رمیا  قانوناً. المقررة لإلجراءات طبقا

 

 (20) مادة

  المؤبد السجن

 ألعمالا في الحیاة مدى وتشغیلھ لذلك المعدة األماكن أحد في علیھ المحكوم وضع ھي المؤبد السجن عقوبة

  السجون. لوائح تعینھا التي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (21) مادة

  السجن



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 6 of 145  

 أال یجبو السجون، لوائح تعینھا التي األعمال في وتشغیلھ سجن في علیھ المحكوم وضع ھي السجن عقوبة

 یھاعل ینص التي األحوال في إال سنة عشرة خمس على تزید وأال سنوات ثالثة عن السجن عقوبة تقل

 القانون.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (22) مادة

  الحبس

 الو علیھ، بھا المحكوم المدة المحلیة أو المركزیة السجون أحد في علیھم المحكوم وضع ھي الحبس عقوبة

 ثالث على تزید أن یجوز ال كما ساعة. وعشرین أربع عن األحوال من حال بأي المدة ھذه تقل أن یجوز

 قانوناً. علیھا المنصوص الخاصة األحوال في إال سنوات

 

 (23) مادة

  الحبس أنواع

  نوعان: الحبس عقوبة

  البسیط. الحبس

  الشغل. مع والحبس

 حلوائ تعینھا التي األعمال في خارجھا أو السجون داخل یشتغلون الشغل مع بالحبس علیھم والمحكوم

  السجون.

 علیھ، سالحب عقوبة تنفیذ من بدالً  یطلب، أن أشھر ستة تجاوز ال لمدة البسیط بالحبس علیھ محكوم ولكل

ً  السجن خارج تشغیلھ  الخیار. ھذا من حرمانھ على الحكم نص إذا إال الجنائیة، اإلجراءات لقانون وفقا

 

 (24) مادة

  بدونھ أو الشغل مع الحبس

 يف وكذلك أكثر أو سنة بھا المحكوم العقوبة كانت كلما الشغل مع بالحبس یحكم أن القاضي على یجب

  قانوناً. المعینة األخرى األحوال

ً  الحكم ویجب   المخالفات. أحوال في البسیط بالحبس دائما

  الشغل. مع أو البسیط بالحبس الحكم یجوز ذلك عدا وفیما

 

 (25) مادة
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  للحریة المقیدة العقوبات بدء

 مراعاة مع یذالتنف الواجب الحكم على بناء علیھ المحكوم یحبس أن یوم من للحریة المقیدة العقوبات مدة تبتدئ

  االحتیاطي. الحبس مدة بمقدار إنقاصھا

 

 (26) مادة

  الغرامة

 نأ یجوز وال الحكم، في المقدر المبلغ الدولة خزانة إلى یدفع أن علیھ المحكوم إلزام ھي الغرامة ةعقوب

 األحوال. من حال بأي دراھم عشرة عن المبلغ ھذا ینقص

 

 (27) مادة

  العقوبة تحدید في القاضي صالحیة

 تبرر التي األسباب یبین أن وعلیھ القانون، علیھ نص ما حدود في مناسبة یراھا التي بالعقوبة القاضي یحكم

 األحوال يف إال إنقاصھا أو بزیادتھا عقوبة لكل القانون علیھا ینص التي الحدود تعدي لھ یجوز وال تقدیره،

  القانون. یقررھا التي

 

 (28) مادة

  العقوبة تقدیر

ً  للعقوبة تقدیره في یستند أن يالقاض على  لإلجرام، رمالمج ونزعة الجریمة خطورة على السابقة للمادة وفقا

  اآلتیة: األمور من الجریمة خطورة وتتبین

 روفالظ وسائر ووقتھ وقوعھ ومكان وغایتھ الرتكابھ استعملت التي والوسائل ونوعھ الفعل طبیعة .1

  بھ. المتعلقة

  الفعل. عن تجالنا الخطر أو الضرر جسامة .2

ً  أكان سواء الجنائي القصد مدى .3   عمدي. غیر أم عمدیا

  اآلتیة: األمور من اإلجرام إلى المجرم نزعة وتتبین

  المجرم. وخلق الجریمة ارتكاب دوافع .1

  الجریمة. ارتكاب قبل عام بوجھ وحیاتھ والقضائیة الجنائیة المجرم سوابق .2

  وبعده. الجریمة ارتكاب وقت المجرم سلوك .3

 واالجتماعیة. والعائلیة الشخصیة المجرم حیاة ظروف .4
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (29) مادة

  استبدالھا أو العقوبة تخفیف

 ي:التال الوجھ على یخفضھا أو العقوبة یستبدل أن رأفتھ الجریمة ظروف استدعت إذا للقاضي یجوز

  اإلعدام. من بدالً  المؤبد السجن

  المؤبد. السجن من بدالً  السجن

  السجن. من بدالً  أشھر ستة عن تقل ال مدة الحبس

 جنحوال الجنایات مواد في بالعقوبة ینزل أن المذكورة الظروف توافرت إذا للقاضي یجوز حال كل وعلى

  القانون. یعینھ الذي األدنى الحد نصف إلى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 مكرر (29) مادة

 زیادةال فإن مخفف أو مشدد لظرف معینة حدود نطاق في تنقص أو تزاد العقوبة أن على القانون نص كلما

  ذلك. غیر على القانون ینص لم ما القاضي یوقعھا التي العقوبة مقدار على تنصب إنما النقص أو

 

 (30) مادة

  العقوبة تحسب كیف

 لمحددةا العقوبات في األیام أجزاء تعتبر وال والسنوات، والشھور باألیام بزمن المحددة العقوبات تحسب

 النقدیة. العقوبات في الدرھم أجزاء وال بزمن

 

 (31) مادة

  المختلفة العقوبات بین المعادلة

 تم اطياحتی حبس أو للحریة مقیدة وعقوبات نقدیة عقوبات بین بمعادلة القیام قانوني غرض ألي بوج إذا

 المبلغ. ھذا من جزء ألي أو درھما لخمسین معادالً  الحریة تقیید أیام من الواحد الیوم باعتبار ذلك

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

 (32) مادة

 .ملغاة
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 الثالث الفصل

 التبعیة العقوبات

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (33) مادة

 )ومؤقت دائم( نوعان المدنیة الحقوق من الحرمان

 خالف على القانون نص إذا إال اآلتیة، والمزایا الحقوق من الجاني حرمان الدائم الحرمان على ویترتب

  ذلك:

  األخرى. السیاسیة الحقوق وجمیع نیابیة ھیئة ألیة االنتخابات أو الترشیح حق .1

 دهوتجری ة،جبری خدمة كانت إذا إال عامة خدمة أیة في القبول أو عامة وظیفة أیة في للبقاء الصالحیة .2

  عامة. خدمة أو وظیفة في العمل بسبب اكتسبت صفة أیة من

  امة.القو أو بالوصایة عالقة لھ آخر حق وكل مؤقتاً، التعیین كان وإن قیم أو كوصي للعمل الصالحیة .3

  األخرى. العامة الشرف شارات من ذلك وغیر واألوسمة والرتب األلقاب .4

 تاالمتیازا أو الصفات على أو لقب أو درجة أو خدمة أو یفةوظ أیة على المترتبة الشرف حقوق جمیع .5

  تقدم. فیما المذكورة الشارات أو

 الشرف شارات من شارة أو درجة أو لقب أو خدمة أو صفة أو حق أي اكتساب أو لتولي األھلیة .6

  السابقة. البنود في علیھا المنصوص

 أيب االستمتاع أو استعمال أو الكتساب ھلیةاأل من الحرمان مدة علیھ المحكوم المؤقت الحرمان ویفقد

 تقدم. مما شرف أو لقب أو صفة أو حق

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 المادة بواسطة

 (34) مادة

  المدنیة الحقوق من الحرمان تتضمن التي األحوال

 نم المدنیة الحقوق من الدائم الحرمان یتضمن أكثر أو سنوات عشر لمدة السجن أو المؤبد بالسجن الحكم

 نیةالمد الحقوق من الحرمان یتضمن أكثر أو سنوات ثالث لمدة بالسجن والحكم نھائیاً، الحكم صدور یوم

 سنوات. خمس عن تزید وال سنة عن تقل ال ذلك ومدة العقوبة تنفیذ مدة

 منحرفة إجرامیة نزعة لھ أن أو الجنح أو الجنایات في اإلجرام محترف أو معتاد الجاني أن الحكم قرر وإذا

ً  یحرم ً  حرمانا  المدنیة. الحقوق من دائما
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (35) مادة

  الفنون أو المھن ممارسة من الحرمان

 أو فن أو مھنة أیة مزاولة حق من الحرمان مدة الجاني منع ھو الفني العمل أو المھنة مزاولة من الحرمان

ً  تتطلب حرفة أو تجارة أو صناعة ً  إذنا ً  أو تخویالً  أو خاصا  رمانالح ویتضمن العامة. السلطات من ترخیصا

  الترخیص. أو التخویل أو اإلذن ذلك سقوط

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (36) مادة

 الحرمان تتضمن التي األحكام

 ارتكبت عمدیة جنحة أو جنایة في الحكم على السابقة المادة في علیھ المنصوص المؤقت الحرمان یترتب .1

  بھا. المتعلقة الواجبات أو حرفة أو تجارة أو صناعة أو فن أو مھنة أي لممارسة إساءة

 نحةج أو جنایة في حكم كل على القوامة أو الوصایة أو العامة الوظیفة من المؤقت الحرمان یترتب كما .2

ً  أو السلطة الستعمال إساءة ارتكبت عمدیة  أو ایةالوص أو العامة الوظیفة على المترتبة للواجبات خرقا

  القوامة.

 على الحكم دھادیحـ بعدھا أخرى ومدة العقوبة تنفیذ لمدة السابقتین الفقرتین في المذكور الحرمان ویكون .3

 دتزی وال سنة عن للجنـایات بالنسبة تقل وال .سنوات ثالث على تزید وال شھر عن للجنح بالنسبة تـقل أال

  سنـوات. خمس على

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (37) مادة

  القانونیة األھلیة فقدان

  باإلعدام. علیھ حكم شخص كل القانونیة أھلیتھ یفقد .1

 عن التقل ةلمد بالسجن أو المؤبد بالسجن علیھ یحكم شخص كل سجنھ مدة طول القانونیة أھلیتھ یفقد كما .2

  سنوات. خمس

ً  یعین أن علیھ المحكوم وعلى .3  االبتدائیة المحكمة عینتھ یعینھ لم فإذا .المحكمة تقرره أموالھ إلدارة قیما

 نأ للمحكمة ویجوز ذلك في مصلحة ذي أو العـامة النیابة طلب على بناء وذلك إقامتھ محل لھا لتابعا

ً  تنصبھ أو المحكمة تقره الذي القیم ویكون كفالة بتقدیم تنصبھ الذي القیم تلزم  یتعلق ما جمیع في الھ تابعا

 وكل المذكورة. المحكمة من ذنإ عل بناء إال أموالھ في یتصرف أن علیھ للمحكوم یجوز وال بقوامتھ.
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 وبتھعق انقضاء بعد إلیھ علیھ المحكوم أموال وترد باطالً  یكون تقدم ما مراعاة عدم مع بھ یتعھد التزام

ً  القیم لھ ویقدم عنھ، اإلفراج أو   إدراتھ. عن حسابا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

 (38) مادة

  .ملغاة

 

 (39) مادة

  الحكم نشر

 كونوی القانون، یعینھا التي األخرى الحاالت وفي المؤبد السجن أو باإلعدام الحكم حالة في النشر یجب

 وفي الجریمة، فیھا ارتكبت التي المنطقة وفي الحكم فیھا صدر التي المنطقة في بذلك إعالن بإلصاق النشر

  الجاني. إلقامة األخیر المحل فیھا كان التي المنطقة

  القاضي. یعینھا أكثر أو صحیفة في أكثر أو مرة الحكم ینشر ذلك على وعالوة

  لجاني.ا نفقة على النشر ویكون كلھ، الحكم بنشر القاضي أمر إذا إال الحكم خالصة على النشر ویقتصر

  الحكم. بإذاعة یأمر أن ذلك تستدعي التي األحوال في للقاضي ویجوز

 

 (40) مادة

  المؤقتة التبعیة العقوبات مدة

 مساویة یةالتبع العقوبة مدة كانت مدتھا تعین ولم تبعیة عقوبة علیھ یترتب الحكم أن على القانون نص إذا

 عھا،دف عن یعجز التي الغرامة من بدالً  قضاؤھا الجاني على یتحتم أو بھا المحكوم األصلیة العقوبة لمدة

 لتلك ونالقان یفرضھما اللذین واألقصى األدنى الحدین التبعیة العقوبة تتعدى أن یجوز ال حال كل وعلى

  العقوبة.

 

 الرابع الفصل

 العقوبات تنفیذ في

 

 (41) مادة

  العقوبة تنفیذ في بھا یسترشد التي المبادئ
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ً  وتربیتھ الجاني إصالح إلى تنفیذھا طریقة في قوبةالع ترمي أن یجب  االجتماعیةو الخلقیة لألھداف تحقیقا

  العقاب. من المقصودة

  والتھذیب. العمل ومبادئ اإلنسانیة المبادئ للحریة المقیدة العقوبات تنفیذ في تراعى أن ویجب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (42) مادة

  التنفیذ على والنیابة القاضي إشراف

  العامة. والنیابة القاضي إلشراف للحریة المقیدة العقوبات تنفیذ یخضع

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 المادة بواسطة

 (43) مادة

  خاصة منشآت في للحریة المقیدة العقوبات تنفیذ

 حسب مجموعات في خاصة محال في للحریة المقیدة العقوبة جنحة أو جنایة في علیھم المحكوم یقضي

  اآلتیة: الفئات

  المنحرفون. والمجرمون ومحترفوه اإلجرام معتادو .1

  عشرة. الثامنة عن سنھم تقل الذین األحداث .2

 راتالمخد أو الخمور لتعاطي والمتسممون والبكم والصم نفسیة لعاھة مخففة بعقوبة علیھم المحكوم .3

  لمعالجتھم. خاصة عنایة تحت ھؤالء ویوضع والمخدرات، الخمور ومدمنو

 للرجال. المعدة المنشآت غیر منشآت في للحریة المقیدة عقوباتھن النساء وتقضي

 

 (44) مادة

  المنشآت مختلف بین علیھم المحكوم توزیع

  والعادیة. الخاصة السجون في علیھم المحكوم توزیع في الجریمة وطبیعة العود یراعى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (45) مادة

  وأجورھم علیھم المحكوم تشغیل

ً  وذلك عقوبتھم، قضاء أثناء أعمال من بھ یقومون ما على أجوراً  علیھم المحكوم یعطى  ئحةال تقرره لما وفقا

  علیھا. التنفیذ أو منھا الخصم المبالغ ھذه وتقبل السجون،
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 الخامس الفصل

 العقوبات تعدد في

 

 (46) مادة

  العقوبات تجمع

 (48). المـادة في علیھ نص ما التجـاوز أن على للحریة المقیدة العقوبات تتعدد

 

 (47) مادة

  المتعددة العقوبات تنفیذ ترتیب

 مراعاة عم وذلك اآلتي، الترتیب حسب حدة على عقوبة كل كاملة تنفیذھا وجب المتعددة العقوبات تنوعت إذا

 التالیة: المادة

  السجن. أوالً:

  الشغل. مع الحبس ثانیاً:

  البسیط. الحبس ثالثاً:

 األخرى. العقوبات سائر المؤبد السجن عقوبة وتجب

 

 (48) دةما

  للحریة المقیدة العقوبات لتعدد األقصى الحد

 تجمعت أو السجن عقوبات وتعددت منھا جریمة في علیھ الحكم قبل متعددة جرائم الشخص ارتكب إذا

 وجب حبس عقوبات تعددت وإذا سنة، ثالثین على مجتمعة العقوبة تزید ال أن وجب وحبس سجن عقوبات

  سنوات. عشر على التزید أن

 

 (49) ةماد

  النقدیة العقوبات تعدد

ً  بالغرامة العقوبات تتعدد   للحریة. مقیدة عقوبات مع اجتمعت وإن دائما

 

 (50) مادة

  التبعیة العقوبات تحدید
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 في صدر مةجری كل تراعى األصلیة العقوبات تعدد عند األخرى الجنائیة واآلثار التبعیة العقوبات لتحدید

  حدة. على جریمة كل في بھا المنطوق األصلیة والعقوبات الحكم شأنھا

  بكاملھا. كلھا طبقت متماثلة تبعیة عقوبات تعددت وإذا

 

 (51) مادة

  التبعیة العقوبات لتعدد األقصى الحد

  سنوات. عشر على بزمن المحددة التبعیة العقوبات مجموع یزید أن الیجوز

 

 الثالث الباب

 الجــرائــــم فـــي

 

 األول الفصل

 الجــرائـــم أنــــواع

 

 (52) مادة

  الجرائم أنواع

  القانون. ھذا في لھا المقررة العقوبات حسب ومخالفات وجنح جنایات ثالثة: أنواع الجرائم

 

 (53) مادة

  الجنایات

 :اآلتیة بالعقوبات علیھا المعاقب الجرائم ھي الجنایات

  اإلعدام. −

  المؤبد. السجن −

  السجن −

 

 :العقوبات انونق أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (54) مادة

  الجنح

 اآلتیة: بالعقوبات علیھا المعاقب الجرائم ھي الجنح
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  شھر. على مدتھ أقصى تزید الذي الحبس −

  دنانیر. عشرة على مقدارھا أقصى یزید التي الغرامة −

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (55) مادة

  المخالفات

 اآلتیة: بالعقوبات علیھا المعاقب الجرائم ھي المخالفات

  شھر. على مدتھ أقصى تزید ال الذي الحبس −

  دنانیر. عشرة على مقدارھا یزید ال التي الغرامة −

 

 الثاني الفصل

 للجریمة المادي الركن

 

 (56) مادة

  الجریمة استحالة

  موضوعھ. وجود لعدم أو الفعل جدوى لعدم الخطر وقوع أو الضرر حدوث استحال إذا جریمة ال

  أخرى. جریمة بذاتھا األفعال ھذه كونت إذا ارتكبت التي األفعال على یعاقب ذلك ومع

 

 (57) مادة

  السببیة الصلة

ً  جریمة یعتبر فعل على أحد یعاقب ال  لم مةالجری وجود علیھ یترتب الذي الخطر أو الضرر كان إذا قانونا

  تقصیره. أو عملھ عن ینشأ

  وقوعھ. دون الحیلولة القانون یفرض حادث وقوع دون یحل لم إذا الفاعل أحكام الممتنع على وتطبق

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (58) مادة

  األسباب اجتماع

 سابقة أخرى أسباب وجود أخرى جھة من الحادث وبین جھة من االمتناع أو الفعل بین السببیة صلة ینفي ال

  امتناعھ. أو الفاعل فعل عن مستقلة ھذه األسباب كانت وإن بھ الحقة أو لھ مصاحبة أو علیھ
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  لوقوعھ. كافیة وحدھا ھي كانت إذا لھ الالحقة الوقائع وبین الحادث بین سببیةال صلة وتنتفي

  لھ. المقررة العقوبة علیھ تطبق ذاتھ في جریمة السابق االمتناع أو الفعل كون إذا الحالة ھذه وفي

 تقوباالع وتخفف سنوات عشرة عن التقل لمدة السجن عقوبة المؤبد السجن أو اإلعدام بعقوبة ویستبدل

 كـانت وأ للفعل المصاحبة أو السـابقة باألسباب یعلم ال الجاني كان إذا الثلث على یزید ال بمقدار األخرى

  لحادث.ا لوقوع كبرى أھمیة األسباب ھذه لسائر یكون أن على امتناعھ أو فعلھ عن مستقلة الالحقة األسباب

 شخص ھب قام مشروع غیر للفعل والالحق بالمصاح أو السابق السبب كان وإن حتى السابقة األحكام وتطبق

  آخر.

 

 الثالث الفصل

 الشروع

 

 (59) مادة

  الشروع

 إلرادة الدخل ألسباب أثره خاب أو أوقف إذا جنحة أو جنایة ارتكاب بقصد فعل تنفیذ في البدء ھو الشروع

  فیھا. الفاعل

ً  یعتبر وال   لذلك. التحضیریة األفعال وال ارتكابھا على العزم مجرد جنحة أو جنایة في شروعا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (60) مادة

  الجنایات في الشروع عقوبات

 ذلك: خالف على القانون نص ذاإ إال اآلتیة بالعقوبات الجنایة في الشروع على یعاقب

  اإلعدام. الجنایة عقوبة كانت إذا المؤبد بالسجن

  المؤبد. السجن الجنایة عقوبة كانت إذا سنوات ثماني عن مدتھ تقل ال الذي بالسجن

  النصف. إلى حدیھا خفض مع السجن بعقوبة یحكم األخرى األحوال وفي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (61) مادة

  الجنح في الشروع معاقبة

  النصف. إلى حدیھا خفض مع الكاملة للجنة المقررة بالعقوبات الجنح في الشروع على یعاقب
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 الرابع الفصل

 للجریمة المعنوي الركن

 

 (62) مادة

  واإلرادة الشعور توفر

  وإرادة. شعور عن ارتكب إذا إال جریمة القانون یعده امتناع أو فعل على یعاقب ال

ً  جنحة أو جنایة یعد فعل على یعاقب وال  والجنح ایاتالجـن ذلك من ویستثني عمدي بقصد یرتكب لم إذا قـانونا

  القصد. بتجاوز أو خطأ ارتكابھا إمكان على صراحة القـانون ینص التي

 ً   امتناعھ. أو لفعلھ نتیجة الفاعل إلى الفعل فیھا یعزى التي األحوال القانون یحدد رذك لما وخالفا

ً  دام ما بخطأ أم جنائي بقصد اقترن سواء امتنـاعھ أو فعلھ عن مسئول فالكل المخـالفات في أما  عن ناتجا

  وإرادة. شعور

 

 (63) مادة

  والخطأ القصد وتجاوز اإلجرامي القصد

 تناعھام أو فعلھ على یترتب أن ویرید یتوقع مقترفھا كان إذا عمدي قصد عن الجنحة أو الجنایة ترتكب

  الجریمة. وجود القانون علیھ یعلق والذي حدث الذي الخطر وقوع أو الضرر حدوث

  اعل.الف یقصده كان مما جسامھ أكثر خطر أو ضرر االمتناع أو الفعل عن نجم إذا القصد تجاوز مع وترتكب

 أو طیش أو إھمـال عن وقع إذا یتوقعھ الفاعل كان ولو مقصوداً  الحادث یكون ال عندما خطأ عن وترتكب

  األنظمة. أو األوامر أو اللوائح أو القوانین مراعاة عدم عن أو درایة عدم

ً  المخالفات في وتراعى  القانون طشترا كلما الخطئیة والجرائم العمدیة الجرائم بین المذكورة التفرقة أیضا

  قانوني. غرض ألي التفرقة تلك وجود

 

 (64) مادة

  المطبوعات طریق عن ترتكب التي الجرائم

 ةالصحاف طریق عن الجرائم إحدى ارتكبت إذا االشتراك، حاالت وباستثناء المؤلف مسئولیة مراعاة مع

 :اآلتیة األحكام حسب یعاقب الدوریة

 لحادثا أو القاھرة القوة عن الناتجة الموانع تتوافر ال عندما النشر یمنع ال الذي المسئول المحرر أو المدیر

  دفعھ. یمكن ال الذي المعنوي أو المادي اإلكراه أو الطارئ
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 مع بةالمرتك للجریمة المقررة العقوبة تطبق اإلجرامیة، النیة فیھا تتوفر جنحة أو جنایة الفعل كون إذا

  لھا. المقررة العقوبة فتطبق مخالفة أو خطئیة جریمة الفعل كون وإذا النصف، حد إلى خصمھا

 أراضى داخل یوجد ال أو للمعـاقبة قابل غیر أو مجھوالً  المؤلف كـان إذا الـدوري غیر النشر حـالة وفي

 اخلد یوجد ال أو معاقبةلل قابل غیر أو مجھوالً  ھذا كان فإن الناشر، على السابقة األحكام فتطبق الدولة

  الطابع. یعاقب الدولة أراضي

 

 (65) مادة

  السریة المطبوعات

ً  السابقة المادة أحكام تطبق  بوعاتالمط ونشر بالمطبوعات الخاصة القوانین أحكام تراع لم ولو حتى أیضا

  الدوریة. وغیر الدوریة

 أراضي في موجودین غیر أو معاقبین غیر أو مجھولین السابقة المادة في المبینون األشخاص كان وإذا

  وجھ. أي على المطبوعات بتوزیع قام من كل المذكورة الجرائم عن مسئوالً  یعد الدولة

 

 (66) مادة

 للجریمة الذاتیة الظروف

 لشرطا فیھا المتحقق الجریمة عن مسئوالً  فاعلال كان شرط، تحقق على جریمة على العقاب القانون إذاعلق

  علیھ. الشرط تحقق یتوقف الذي الحادث یقصد لم ولو

 

 (67) مادة

  المادي الغلط

  علیھا. العقاب من الفاعل یعفى لجریمة المكون الفعل في الغلط

ً  الغلط كان إذا ذلك ومع   خطئیة. ةجریم الفعل نونالقا اعتبر إذا العقوبة من لھ إعفاء فال الفاعل خطأ عن ناشئا

  أخرى. جریمة الفعل كون كلما الفاعل یعاقب وكذلك

 

 (68) مادة

  التضلیل عن الناتج الغلط

ً  السابقة المادة أحكام تطبق  ھذه وفي ،الغیر لتضلیل نتیجة للجریمة المكون الفعل في الغلط وقع إذا أیضا

  ارتكابھ. على حمل من الفعل على یعاقب الحالة
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 الخامس الفصل

 التبریر أسباب

 

 (69) مادة

  بواجب القیام أو الحق ممارسة

 السلطة من صدر مشروع أمر فرضھ أو القانون فرضھ لواجب أداء أو لحق ممارسة الفعل وقع إذا عقاب ال

ً  عنھا مسئوالً  كان السلطة تلك ألمر تنفیذاً  جریمة وقعت وإذا العمومیة،  درص الذي العمومي الموظف دائما

ً  مسئوالً  األمر منفذ ویكون األمر، منھ   مشروعاً. راً أم ینفذ أنھ الوقائع في خطأ على بناء یعتقد یكن لم ما أیضا

ً  القوانین منعتھ إذا مشروع غیر أمراً  ینفذ من على عقاب وال ً  منعا   مشروعیتھ. في الجدال من باتا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (70) مادة

  المشروع الدفاع

  الشرعي. الدفاع حق استعمال أثناء الفعل كبارت إذا عقاب ال

 وجود لحقا لھذا ولیس بغیره أو بھ أضرار تقع جریمة لدفع یلزم فعل كل ارتكاب للشخص الحق ھذا ویبیح

  العامة. السلطة برجال االحتماء إلى المناسب الوقت في الركون الممكن من كان متى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (أ) مكرر (70) مادة

 اجباتو على بناء بأمر نیة بحسن قیامھم أثناء العمومیین الموظفین مقاومة الشرعي الدفاع حق یبیح ال

 سبب الخوف لھذا وكان بالغة جراح أو موت أفعالھم من ینشأ أن اخیف إذا إال حدودھا تخطوا ولو وظیفتھم

  .معقول

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (ب) مكرر (70) مادة

 اآلتیـة: األمـور أحد دفع بھ وداً مقصـ كـان إذا إال العمد القتل یبیح ال الشرعي الدفاع حق

  معقولة. أسباب الخوف لھذا كان إذا بالغة جروح أو الموت منھ یحدث أن یتخوف فعل .1

  بالتھدید. أو بالقوة عرضھ ھتك أو إنسان مواقعة .2

  إنسان. خطف .3
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  الجنایات. من المعدودة السرقات من سرقة .4

 ملحقاتھ. أحد في أو مسكون منزل في لیالً  الدخول .5

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (71) مادة

  للسالح المشروع االستعمال

 ریأم أو المادي القمع وسائل من أخرى وسیلة أیة أو السالح یستعمل الذي العمومي الموظف على عقاب ال

 لغیرا مقاومة ىعل تغلب أو عنف رد ضرورة استعمالھ على أرغمتھ إذا وظیفتھ لواجب تنفیذاً  باستعمالھ

  السابقة. المواد أحكام مراعاة مع وذلك العامة، للسلطات

  مشروع. لطلب تلبیة العمومي الموظف ساعد من كل على ذاتھ الحكم ویطبق

  القانون. فینظمھا القمع وسائل من وغیره السالح استعمال فیھا یخول التي األخرى االحوال أما

 

 (72) مادة

  الضرورة

 یھدد محدق خطر من غیره أو نفسھ انقاذ ضرورة ارتكابھ على أرغمتھ فعالً  ارتكب من على عقاب ال

 منعھ تھقدر في وال حلولھ، في دخل إلرادتھ یكن ولم بغیره، أو بھ الوقوع وشك على للنفس جسیم بضرر

ً  الفعل دام ما أخرى بطریقة  الخطر. مع متناسبا

  للخطر. نفسھ لتعریض قانوني واجب یخضعھ من على الحكم ھذا یطبق وال

ً  المادة ھذه من األولى الفقرة حكم ویطبق  هھذ في أنھ إال الغیر، تھدید عن الضرورة حالة نتجت إذا أیضا

  ارتكابھ. على لإلرغام التھدید استعمل الذي الشخص الفعل عن مسئوالً  یكون الحالة

 

 :العقوبات قانون كامأح بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (73) مادة

  المشروع الدفاع حدود تعدي

 أو ةالسلط أمر أو القانون یعینھا التي الحدود السابقة المواد في علیھا المنصوص األفعال خطأ تعدت، إذا

 إمكان لىع القانون نص إذا یرتكبھا، التي لألفعال الخطئیة الجرائم بعقوبة مرتكبھا یعاقب الضرورة داعي

  خطأ. الجرائم تلك بارتكا

 

 (74) مادة
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  القاھرة والقوة الطارئ الحادث

  قاھرة. لقوة أو طارئ لحادث الفعل ارتكب من یعاقب ال

 

 (75) مادة

 اإلكراه

 خلصالت یستطع لم أو دفعھا عن عجز مادیة بقوة ارتكابھ على الغیر أكرھھ فعالً  ارتكب من على عقاب ال

  منھا.

  اإلكراه. عنھ صدر من الجریمة عن مسئوالً  یكون الحالة ھذه وفي

 

 السادس الفصل

 الجرائـم تعـدد

 

 (76) مادة

  المرتبطة والجرائم واحد فعل عن المتعددة الجرائم

 یرھا.غ دون بعقوبتھا والحكم أشد عقوبتھا التي الجریمة اعتبار وجب متعددة جرائم الواحد الفعل كون إذا

 كلھا ھااعتبار وجب التجزئة، تقبل ال بحیث ببعضھا مرتبطة وكانت واحد لغرض جرائم عدة ارتكبت وإذا

  الثلث. حد إلى زیادتھا مع الجرائم تلك ألشد المقررة بالعقوبة والحكم واحدة جریمة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (77) مادة

  المستمرة الجرائم

 احدو قانوني لحكم خارقة كانت إذا واحدة جریمة تعد فإنھا واحد إجرامي لدافع تنفیذاً  أفعال عدة ارتكبت إذا

  ث.الثل حد إلى تزاد شأنھا في العقوبة أن إال مختلفة، أوقات في ارتكبت أو جسامتھا في إختلفت وإن

 

 (78) مادة

  متعددة جرائم على الحكم

 تطبقو السابقتین، المادتین أحكام مراعاة مع منھا لكل المقررة بالعقوبات القاضي حكم الجرائم تعددت إذا

  العقوبات. بتعدد الخاصة األحكام شأنھا في
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 الرابع الباب

 الفاعل في

 

 األول الفصل

 الجنائیة المسئولیة

 

 (79) مادة

  واإلرادة الشعور قوة

ً  یسأل ال   واإلرادة. الشعور قوة لھ من إال جنائیا

ً  جریمة یعتبر فعل على یعاقب وال   الفعل. ارتكاب وقت الفاعل مساءلة تجز لم إذا قانونا

 

 (80) مادة

  عشرة الرابعة عن سنھ تقل الذي الصغیر

ً  مسئوالً  یكون ال  التدابیر أنھش في یتخذ أن للقاضي أن غیر عشرة، الرابعة سنھ تبلغ لم الذي الصغیر جنائیا

  قانوناً. جریمة یعد الذي الفعل ارتكاب وقت عمره من السابعة أتم قد كان إذا المالئمة الوقائیة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (81) مادة

  عشرة والثامنة عشرة الرابعة بین ما الصغیر

ً  یسأل  الشعور قوة ھل وكانت الفعل ارتكاب وقت عشرة الثامنة یبلغ ولم عشرة الرابعة أتم الذي الصغیر جنائیا

 ثلثیھا. بمقدار شأنھ في العقوبة تخفض أن على واإلرادة

 لمدة لسجنا العقوبتین بھاتین یستبدل المؤبد السجن أو اإلعدام عقوبتھا جنایة المسؤول الصغیر ارتكب وإذا

 المسؤولین باألحداث خاص محل في عقوبتھ علیھ المحكوم الصغیر ویمضي سنوات. خمس عن تقل ال

 ً ً ص عضواً  لیصبح وتھیئتھ ردعھ یكفل بشكل وتھذیبھ لتثقیفھ خاص لنظام فیھ یخضع جنائیا   المجتمع. في الحا

 ممیز. غیر كان إذا عشرة والثامنة عشرة الرابعة بین ما الصغیر على (150) المادة وتطبق

  

 (82) مادة

ً  المسئوولین القصر إیواء مدة   جنائیا
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 ویظل فقط، للعقوبة األدنى الحد یفرض أن السابقة المادة في علیھا المنصوص الحالة في القاضي على

ً  اإلیواء ً  عضواً  یكون ألن وصالحیتھ ارتداعھ، على بالفعل القاصر یبرھن أن إلى قائما   لمجتمع.ا في نافعا

 السابقة قرةالف في المبینة الشروط لدیھ تثبت عندما علیھ المحكوم عن فوراً  باإلفراج اإلشراف قاضي ویأمر

  القاصر. تربیة بشئون القائم والطبیب الخاص المحل مدیر رأي على بناء

 إلى یحال ھارتداع انقضائھا بعد ثبت أو بھا المحكوم العقوبة مدة انقضاء قبل عشرة الثامنة القاصر بلغ فإذا

  ذاتھ. المحل نم خاص قسم

  المراقبـة. الحریة باالعتقال یستبدل أن بھا المحكوم العقوبة مدة تنتھي عندما اإلشراف ولقاضي

 

 (83) مادة

  العقل في الكلي العیب

ً  یسأل ال   اإلرادة.و الشعور أفقده مرض عن ناتج كلي عقلي عیب حالة في الفعل ارتكاب وقت كان من جنائیا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (84) مادة

  العقل في الجزئي العیب

 إرادتھو شعوره قوة أنقص مرض عن ناتج مطبق غیر عقلي خلل حالة في الفعل اقتراف وقت كان من یسأل

  یزیلھا. أن دون جسیم بقدر

 ال لمدة بدالمؤ السجن وبعقوبة سنوات عشر عن تقل ال لمدة السجن اإلعدام بعقوبة شأنھ في یستبدل أنھ إال

 سنوات. خمس عن تقل

  ثلثیھا. بمقدار األخرى العقوبات وتخفض

 

 (85) مادة

 المفروضة العقوبة في األقصى الحد تعیین عدم

ً  المسئولیة إنقـاص یستوجب العقل في جزئي عیب وجـد إذا  عن جنات مزمن تسمم أو السابقة للمادة وفقـا

 خاص محل في عقوبتھم مدة ھؤالء ویقضي األبكم، األصم إدانة عند وكذلك المخدرات أو الخمور تعاطي

  المالئم. للعالج خاصة رعایة تحت فیھ یوضعون

 العقلیةو النفسیة الحالة تسمح أن إلى قائمة وتظل األدنى، حدھا في إال العقوبة مدة یعین أن للقاضي ولیس

  المجتمع. إلى بإرجاعم علیھم محكوملل
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 التابع النفساني والطبیب المصلحة مدیر رأي على بناء عنھم باإلفراج اإلشراف قاضي یأمر الحالة ھذه وفي

  الحال. اقتضى إذا علیھم المراقبة فرض مع لھا،

 

 (86) مادة

 والبكم الصم

  الفعل. اقتراف وقت وإرادة شعور قوة عاھتھ، بسبب لھ، تكن لم الذي األبكم األصم یسأل ال

  ابقتین.الس المادتین أحكام طبقت مفقودة تكون أن دون جسیم بشكل منقوصة واإلرادة الشعور قوة كانت وإذا

 

 :عقوباتال قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (87) مادة

 قاھرة قوة أو طارئ حادث عن الناتج السكر

 قوة وأ طارئ حادث عن ناتج كلي لسكر واإلرادة الشعور فاقد ارتكابھ وقت وكان فعالً  ارتكب من یسأل ال

  بھا. منھ علم غیر على أخذھا مواد عن أو قاھرة

 لیسأ یزیلھا أن دون واإلرادة لشعورا قوة أنقص بحیث الجسامة من كان ولكنھ كلى غیر السكر كان وإذا

  .(84) المادة يف المبین الوجھ على تخفیفھا أو إبدالھا مع القانون یقررھا التي العقوبة شأنھ في وتطبق الفاعل

 

 (88) مادة

  المدبر السكر

 تزاد إنماو لتبریرھا، أو الجریمة الرتكاب المدبر السكر منـھا ینقص وال الجنـائیة المسئولیة مـن یبرئ ال

  الثلث. یجاوز ال بمقدار العقوبة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

 (89) مادة

  .ملغاة

 

 (90) مادة

 االختیاري السكر

  ینقصھا. وال الفاعل مسئولیة دون االختیاري السكر یحول ال
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (91) مادة

  المخدرة المواد تأثیر تحت الفعل ارتكاب

ً  ،(90) و (88) و (87) المواد أحكام تطبق  المخدرة. المواد تأثیر تحت علالف یرتكب عندما أیضا

 

 (92) مادة

  أوالمخدرات الكحول لتعاطي المزمن التسمم

 تعاطي عن ناتج مزمن تسمم حالة في المقترفة األفعال على (85) و (84) و (83) المواد أحكام تطبق

  المخدرات. أو الكحول

 

 (93) مادة

   الجریمة القتراف الشعور الغیر إفقاد

 مقدارب عقوبتھ وتزاد المقترف الفعل عن مسئوالً  كان جریمة، ارتكاب على لحملھ إرادتھ أو شعوره أفقد من

  الثلث. یجاوز ال

 

 (94) مادة

  واإلرادة الشعور فقدان تدبیر

 أو جریمة الرتكاب واالرادة الشعور قوة نفسھ أفقد من على (79) المادة من الثانیة الفقرة أحكام التطبق

  رھا.لتبری

 

 (95) مادة

  الھوى أو االنفعال حاالت

  تنقصھا. وال الجنائیة المسئولیة من والھوى االنفعال حاالت تعفى ال

 

 الثاني الفصل

 العود

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

 (96) مادة
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  العائد

 عائداً: یعتبر

  جنحة. أو لجنایة ذلك بعد ارتكابھ وثبت جنایة بعقوبة علیھ حكم من :أوالً 

 ً  تاریخ من سنین خمس مضي قبل جنحة ارتكب أنھ وثبت أكثر أو سنة مدة بالحبس علیھ حكم من :ثانیا

 المدة. بمضي سقوطھا تاریخ من أو العقوبة ھذه انقضاء

 ً  جریمة ارتكب أنھ وثبت بالغرامة أو واحدة سنة من أقل مدة بالحبس جنحة أو لجنایة علیھ حكم من :ثالثا

  المذكور. الحكم تاریخ من سنین خمس مضي قبل األولى للجریمة مماثلة

 ً  ملغاة. :رابعا

 عمالألا طبیعة حیث من أما األساسیة خواصھا في اشتركت إذا الجنائي القانون في متماثلة الجرائم وتعد

ً  تخالف لم وإن علیھا حملت التي الدوافع حیث من وأما لھا المكونة  بالذات. واحداً  قانونا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (97) مادة

  العائد عقوبة زیادة

  السابقة. المادة في علیھا نصوصالم العود أحوال في الثلث یجاوز ال بمقدار العقوبة تزاد

 ال ھذا ومع النصف على یزید وال الربع عن یقل ال بمقدار العقوبة زیادة وجبت المتماثل العود تكرر وإذا

  سنة. عشرین على السجن مدة تزید أن یجوز

 

 (98) مادة

  والصغار العود

  عشرة. الثامنة یبلغوا لم الذین الصغار على العود أحكام تطبق ال

 

 الثالث الفصل

 جریمة في أشخاص عدة اشتراك

 

 (99) مادة

  وعقوبتھ الفاعل

  للجریمة: فاعالً  یعد

  غیره. مع أو وحده یرتكبھا من أوالً:
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  لھا. المكونة األعمال من عمالً  عمداً  فیأتي أعمال جملة من تتكون كانت إذا ارتكابھا في یدخل من ثانیاً:

  المقترفة. للجریمة ةالمقرر العقوبة فاعل كل على وتنطبق

 فال ھل بالنسبة العقوبة أو الجریمة وصف تغییر تقتضي الفاعلین بأحد خاصة أحـوال وجدت إذا ذلك ومع

 رتكبم قصد باعتبار الوصف تغیر إذا وكذلك األحوال، بتلك عالم غیر كان إذا منھم غیره إلى أثرھا یتعدى

  بھا. علمھ كیفیة أو الجریمة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون نم 8 المادة بواسطة

 (100) مادة

  الشریك

ً  یعد   الجریمة: في شریكا

  .التحریض ھذا على بناء وقع قد الفعل ھذا كان إذا للجریمة المكون الفعل ارتكاب على حرض من كل أوالً:

ً  الفاعلین أو الفاعل أعطى من ثانیاً:  مع الجریمة ارتكاب في استعمل مما آخر شيء أي أو آالت أو سالحا

  الرتكابھا. المتممة أو المسھلة أو المجھزة األعمال في أخرى طریقة بأي ساعدھم أو بھا علمھ

  االتفاق. ھذا على بناء فوقعت الجریمة ارتكاب على غیره مع اتفق من ثالثاً:

 

 (101) مادة

  الشریك عقوبة

ً  استثني ما إال عقوبتھا فعلیھ جریمة في اشترك من  خاص. بنص قانونا

  ھذا: ومع

 الشریك انك إذا الجریمة وصف تغییر تقتضي التي بالفاعل الخاصة األحوال من الشریك على تأثیر ال أوالً:

  األحوال. بتلك عالم غیر

 التي قوبةبالع الشریك یعاقب بھا علمھ كیفیة أو منھا الفاعل قصد ىإل نظراً  الجریمة وصف تغیر إذا ثانیاً:

  بھا. علمھ أو منھا الشریك كقصد بھا علمھ أو الجریمة من الفاعل قصد كان لو یستحقھا

 

 (102) مادة

 الفاعل دون الشریك معاقبة

 رىأخ ألحوال أو الجنائي القصد وجود لعدم أو اإلباحة أسباب من لسبب معاقب غیر الجریمة فاعل كان إذا

  قانوناً. علیھا المنصوص بالعقوبة الشریك معاقبة ذلك مع وجبت بھ خاصة
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 (103) مادة

  الشریك علیھا المعاقب الجریمة

 غیر انتك ولو عقوبتھا، فعلیھ جریمة في اشترك من للتحریض نتیجھ عادة وقوعھا یحتمل بالفعل وقعت

 االتفاق وأ للتحریض نتیجة عادة وقوعھا یحتمل بالفعل وقعت التي الجریمة كانت متى ارتكابھا تعمد التي

  حصلت. التي المساعدة أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل شأنب 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (أ) مكرر (103) مادة

 تنفیذ الشریك بحضور التعدد یتحقق الفاعلین لتعدد العقاب تشدید على القانون فیھا ینص التي األحوال في

  الجریمة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 )ب( مكرر (103) مادة

 لك على بھا یحكم فالغرامات شركاء أو كانوا فاعلین واحدة لجریمة واحد بحكم متھمین جملة على حكم إذا

ً  إنفراد على منھم   بھا. االلتزام في متضامنین یكونون فإنھم النسبیة للغرامات خالفا

 

 (104) مادة

 الخطئیة الجرائم في التعاون

  مة.للجری المقررة بالعقوبة منھم كل یعاقب أشخاص عدة تعاون عن الحادث نتج إذا الخطئیة الجریمة في

 

 الخامس الباب

 العقوبة وانقضاء الجریمة سقوط

 

 األول الفصل

 الجریمة سقوط

 

 (105) مادة

  اإلدانة قبل المتھم وفاة

  اإلدانة. قبل المتھم بوفاة الجریمة تسقط
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 المادة بواسطة

 (106) مادة

  العام العفو

  بھا. حكم التي والتبعیة األصلیة العقوبات بمقتضاه تسقط كما عنھا العام العفو بصدور الجریمة تسقط

  غیرھا. دون عنھا المعفو الجرائم على العام العفو أثر اقتصر الجرائم تعددت وإذا

 نص إذا إال عامال العفو قانون صدور قبل ارتكبت التي الجرائم على العام بالعفو الجریمة سقوط یقتصر كما

  آخر. موعد على فیھ

 محترفیھ وال اإلجرام معتادي على وال تماثلةالم الجرائم في متكرراً  عوداً  العائدین على العام العفو یطبق وال

 ذلك. غیر على العام العفو قانون ینص لم ما ذلك كل فیھ، المنحرفین وال

 

 (107) مادة

  المدة بمضي الجریمة سقوط

 مضيب والمخالفات سنوات ثالث بمضي والجنح الجریمة، وقوع یوم من سنین عشر بمضي الجنایات تسقط

 ذلك. خالف على القانون ینص لم ما سنة،

  كان. سبب ألي الجریمة بھا تسقط التي المدة سریان یوقف وال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (108) مادة

 المدة انقطاع

 وأ الجنائي باألمر لكوكذ المحاكمة، أو التحقیق أو االتھام بإجراءات أو باإلدانة حكم بصدور المدة تنقطع

  االنقطاع. یوم من ابتداء جدید من المدة وتسري رسمي. بوجھ بھا أخطر إذا أو المتھم بمواجھة بإجراءات

 إجراء. آخر تاریخ من یبدأ المدة سریان فإن المدة تقطع التي اإلجراءات تعددت وإذا

 

 (109) مادة

  اآلخرین للمتھمین بالنسبة المدة انقطاع أثر

 قد تكن مل ولو للباقین بالنسبة انقطاعھا علیھ یترتب ألحدھم بالنسبة المدة انقطاع فإن المتھمون تعدد إذا

  للمدة. قاطعة إجراءات ضدھم اتخذت

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 30 of 145  

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (110) مادة

  الصلح

 الحكم لىع أو الوجوب بطریق الحبس عقوبة على فیھا القانون ینص لم إذا اتالمخالف مواد في الصلح یجوز

  الحبس. أو الغرامة غیر آخر بشيء

 رالحاض المتھم على الصلح یعرض أن الصلح فیھا یجوز التي األحوال في المحضر محرر على ویجب

  المحضر. في ذلك ویثبت

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (111) مادة

  القانونیة الصلح أركان

 ظرف في أخرى عامة خزانة أي أو المحكمة لخزانة یدفع أن الصلح في یرغب الذي المتھم على یجب

ً  خمسین مبلغ علیھ الصلح عرض یوم من أیام عشرة  غیرب القانون فیھا یعاقب ال التي الحاالت في درھما

  الخیرة. بطریق الغرامة أو بالحبس الحكم القانون فیھا یجیز التي الحاالت في درھم ومائة ة،الغرام

 الصلح. مبلغ بدفع المخالفة وتسقط

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (112) مادة

  شرط على األحكام تنفیذ تعلیق

 تنفیذ فبإیقا الحكم نفس في تأمر أن بالغرامة أو سنة على تزید ال لمدة بالحبس الحكم عند للمحكمة یجوز

  نھائیاً. الحكم فیھ یصبح الذي الیوم من تبدأ سنین خمس لمدة العقوبة

 بلغ من وعلى عشرة الثامنة عن عمره یقل الذي الصغیر على السابقة الفقرة حكم تطبق أن للمحكمة ویجوز

  سنتین. على تزید ال لمدة بالحبس علیھ الحكم عند السبعین

 ما بھا مالمحكو للعقوبة األدنى بالحد العبرة تكون مدتھا تعین لم بعقوبة الحكم عند اإلجراء ھذا ولتطبیق

 القانون. یتطلبھا التي األركان سائر فیھا تتوافر دامت

 

 (113) مادة

  التنفیذ یوقف متى
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 وفالظر أو سنھ أو ماضیھ أو علیھ المحكوم أخـالق من المحكمـة رأت إذا إال التنفیذ افبایق األمر یصـدر ال

 في تبین أن ویجب أخرى، جرائم ارتكاب إلى یعود لن بأنھ االعتقاد على یبعث ما الجریمة فیھا ارتكب التي

  التنفیذ. ایقاف أسباب الحكم

 العقوبات تنفیذ وقف بھا، المحكوم األصلیة وبةالعق تنفیذ وقف عن فضالً  باالیقاف، األمر على ویترتب

  وقفھا. عدم على الحكم في نص إذا إال الجنائیة اآلثار وسائر التبعیة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (114) مادة

  التنفیذ ایقاف إلغاء

 (112): المادة في المقررة المدة خالل حدث إذا التنفیذ بایقاف الصادر األمر یلغى

  ھر.ش على تزید مدة للحریة مقیدة بعقوبة أجلھا من علیھ وحكم جنحة أو جنایة علیھ المحكوم ارتكب إن .1

 ألمرا صدور قبل ارتكبھا جنحة أو جنایة في شھر على تزید لمدة للحریة مقیدة بعقوبة علیھ حكم أو .2

 باإلیقاف.

 

 (115) مادة

  التنفیذ إیقاف إلغاء اجراءات

 الحكم درص ذلك في القاضي قصر وإذا األخیرة، القضیة في یحكم الذي القاضي التنفیذ ایقاف بالغاء یأمر

 بعد مشورة ةغرف في منعقدة التنفیذ بایقاف أمرت التي المحكمة من العمومیة النیابة طلب على بناء باإللغاء

  بالحضور. علیھ المحكوم فتكلی

 

 (116) مادة

  اإللغاء آثار

  أوقفت. قد تكون يالت الجنائیة واآلثار التبعیة العقوبات وجمیع بھا المحكوم العقوبة تنفیذ اإللغاء على یترتب

 

 (117) مادة

  الجریمة سقوط

 بھا محكومال العقوبة فیذتن یجوز وال الجریمة سقطت بإلغائھ حكم خاللھا یصدر ولم االیقاف مدة انقضت إذا

  التبعیة. العقوبات وال
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 (118) مادة

  الصغار عن القضائي العفو

 أو نتینس على تزید ال لمدة للحریة مقیدة بعقوبة علیھا یعاقب جریمة عشرة الثامنة دون الصغیر ارتكب إذا

ً  بالعقوبتین أو دیناراً  خمسین تجاوز ال بغرامة  الظروف رتتواف إذا القضائي العفو یمنحھ أن للقاضي جاز معا

  نھائیاً. بالعفو الحكم بصیرورة الجریمة وتسقط القانون. ھذا من (113) المادة في علیھا المنصوص

 مرة من ثرأك منحھ یجوز ال كما جنایة بعقوبة علیھ الحكم سبق الذي للصغیر القضائي العفو منح یجوز وال

 واحدة.

 

 الثاني الفصل

 العقوبة انقضاء

 

 (119) مادة

  الجاني وفاة

  علیھ. الحكم بعد الجاني بوفاة العقوبة تنقضي

 

 (120) مادة

  المدة بمضي العقوبة سقوط

 مضيب تسقط فإنھا اإلعدام عقوبة إال میالدیة، سنة عشرین بمضي جنایة في بھا المحكوم العقوبة تسقط

  سنة. ثالثین

  سنین. خمس بمضي جنحة في بھا المحكوم العقوبة وتسقط

  سنتین. بمضي مخالفة في بھا المحكوم العقوبة تسقطو

 

 (121) مادة

  المدة سریان بدء

  نھائیاً. الحكم صیرورة وقت من للعقوبة المسقطة المدة تبدأ

 

 (122) مادة

  المدة انقطاع
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 في تتخذ لتيا التنفیذ إجراءات من إجراء وبكل للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم على بالقبض المدة تنقطع

  رسمیاً. علمھ إلى تصل أو مواجھتھ

ً  المدة تنقطع المخالفات مواد غیر وفي  الجریمة نوع من جریمة خاللھا علیھ المحكوم ارتكب إذا أیضا

  لھا. مماثلة أو أجلھا من علیھ المحكوم

 

 (123) مادة

  المدة سریان ایقاف

ً  كان سواء التنفیذ مباشرة دون یحول مانع كل المدة سریان یوقف   مادیاً. أو قانونیا

 

 (124) مادة

  الخاص العفو

 ررةمق منھا أخف أخرى بعقوبة إبدالھا أو بعضھا أو كلھا إسقاطھا یقتضي بھا المحكوم العقوبة عن العفو

 مرسوم ینص لم ما باالدانة الحكم على المترتبة األخرى الجنائیة اآلثار وال التبعیة العقوبات تسقط وال قانوناً،

  ذلك. خالف على العفو

 

 (125) مادة

  الخاص للعفو الطبیعیة اآلثار

 :ذلك خالف على المرسوم ینص لم ما

  المؤبد. السجن اإلعدام بعقوبة یستبدل .1

 لتأبد الذى المؤبد بالسجن علیھ المحكوم على سنوات سخم عن تقل ال مدة المراقبة الحریة تفرض .2

  عنھا. عفى أو عقوبتھ

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (126) مادة

 (127) مادة

 (128) مادة

 (129) مادة

 (130) مادة
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 (131) مادة

 (132) مادة

 .ملغاة

 

 الثالث الفصل

 انقضاء بشأن مشتركة أحكام

 والجرائم العقوبات

 

 (133) مادة

  العقوبة أو الجریمة انقضاء آثار

 الفخ على القانون ینص لم ما السقوط سبب بھ یتعلق الذي الشخص إال العقوبة أو الجریمة بسقوط ینتفع ال

  ذلك.

 

 (134) مادة

  االنقضاء أسباب تجمع

  حدوثھا. وقت العقوبة أو الجریمة سقوط أسباب تسري

 لحق إنو الجریمة سقوط بسبب العبرة كانت العقوبة ینھي واآلخر الجریمة ینھي أحدھما سببان اجتمع وإذا

  العقوبة. انقضاء بسبب

 وأ جریمةال یسقط السابق فالسبب العقوبة أو الجریمة تسقط مختلفة أوقات في متعددة أسباب وجدت وإذا

  .السابق للسبب نتیجة بعد انقضت قد تكن لم التي اإلدانة آثار تنھي الالحقة واألسباب العقوبة،

 بة،العقو أو الجریمة إلنھاء الجاني لمصلحة األنسب السبب سرى واحد وقت في متعددة أسباب وجدت وإذا

  األنسب. السبب لذلك اإلدانة آثار جمیع تنقض لم اذا السابقة الفقرة أحكام تطبق الحالة ھذه وفي

 

 السادس الباب

 الوقائیة التدابیر وفي الخطرین المجرمین في

 

 األول الفصل

 عامة وأحكام تعریفات
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 (135) مادة

  اإلجرامیة الخطورة

 ،(28) المادة في المبینة للظروف نظراً  ویحتمل، جریمة القانون یعده فعالً  یرتكب من ھو الخطر الشخص

ً  أو مسئوالً  یكن لم وإن جرائم القانون یعدھا أخرى أفعاالً  یرتكب أن   جنائیاً. معاقبا

 القانون. علیھا ینص التي اإلحوال في الخطورة وتفترض

ً  الوقائیة التدابیر الخطر الشخص على وتطبق   القانون. ألحكام وفقا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 المادة بواسطة

 (136) مادة

  اإلجرامیة الخطورة من خاصة أنواع

  لقانون.ا علیھ ینص الوقائیة التدابیر من خاص لنوع المنحرفون والجناة ومحترفوه اإلجرام معتادو یخضع

 

 (137) مادة

  الوقائیة التدابیر فرض

  النص. ذلك حدود وفي القانون في نص على بناء إال الوقائیة التدابیر تفرض ال

 

 (138) مادة

 القوانین تعاقب

ً  الوقائیة التدابیر تنفیذ یكون   بھا. األمر وقت بھ المعمول للقانون وفقا

  األخیر. ھذا طبق تنفیذھا وقت الساري القانون عن القانون ذلك أختلف وإذا

 

 (139) مادة

  الخطورة من بتالتث

  مفترضة. كانت أو الشخص خطورة ثبتت متى الوقائیة التدابیر باتخاذ یؤمر

 الحالتین يف وذلك قانوناً، مفترضة كانت ولو الخطورة، من التثبت الوقائیة التدابیر لتطبیق یلزم أنھ على

 التالیتین:

 التي األحوال في الشعور تليمخ من الشخص كان إذا الفعل فیھ ارتكب الذي الیوم من سنوات عشر بعد .1

  .(149) المادة علیھا تنص

  األخرى. األحوال سائر في الفعل فیھ ارتكب الذي الیوم من سنوات خمس مضي بعد .2
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 (140) مادة

  الوقائیة التدابیر باتخاذ القاضي قرار

  البراءة. أو باإلدانة الصادر الحكم نفس في الوقائیة التدابیر اتخاذ القاضي یقرر

 :التالیة األحوال في اإلشراف قاضي یصدره آخر قرار على بناء اتخاذھا ویجوز

  ة.العقوب تنفیذ من علیھ المحكوم ھرب أثناء أو العقوبة تنفیذ أثناء باإلدانة حكم صدور حالة في .1

 مدة لوقائيا التدبیر یطبق ولم مفترضة االجتماعیة الخطورة صفة تكون عندما بالبراءة الحكم حالة في .2

  لھ. المقرر األدنى الحد تعادل

 

 (141) مادة

  الخطورة في النظر وإعادة الشخصیة الوقائیة التدابیر إلغاء

  ة.قائم الخطورة دامت ما بھا المأمور الوقائیة التدابیر إلغاء یجوز ال

 حالة في النظر یعید أن الوقائي للتدبیر القانون في المقررة للمدة األدنى الحد انقضاء عند القاضي وعلى

  حالتھ. في النظر بعدھا یعاد إضافیة مدة عین خطراً  الزال أنھ تبین فإذا لھ، الخاضع الشخص

 لحدا انقضاء قبل بإلغائھا األمر جاز وقائیة تدابیر شأنھ في المتخذة الشخص خطورة زالت إذا ذلك ومع

 الحالة في حتى وذلك القاضي بھا أمر التي اإلضافیة المدة انقضاء قبل أو القانون یفرضھا التي للمدة األدنى

ً  فیھا تفترض التي   الشخص. خطورة قانونا

 

 (142) مادة

  العقوبة أو الجریمة انقضاء آثار

 التدابیر طبیقت العقوبة سقوط یمنع كما تنفیذھا، وینھي الوقائیة التدابیر تطبیق دون الجریمة سقوط یحول

  السنوات. عشر على مدتھ تزید بالسجن لحكم تبعي كإجراء منھا فرض ما باستثناء الوقائیة

  سنتین. عن التقل مدة المراقبة الحریة بھا تستبدل للحریة المقیدة التدابیر فإن ذلك ومع

 

 (143) مادة

  الوقائیة التدابیر تنفیذ

  آخر. بشكل انقضائھا أو قضائھا بعد ینفذ للحریة مقیدة عقوبة إلى المضاف الوقائي التدبیر

ً  الوقائي التدبیر كان وإذا   نھائیاً. دانةباإل الحكم یصبح أن بعد فینفذ للحریة مقیدة غیر عقوبة إلى مضافا

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 37 of 145  

 الثاني الفصل

 الشخصیة الوقائیة رالتدابی في

 

 (144) مادة

  الشخصیة الوقائیة التدابیر أنواع

  مقیدة. غیر وتدابیر للحریة مقیدة تدابیر إلى الشخصیة الوقائیة التدابیر تنقسم

  للحریة: مقیدة التالیة التدابیر وتعتبر

  معتقل. إلى اإلحالة .1

  العقلیة. لألمراض مستشفى في اإلیواء .2

  اإلصالحیات. إحدى في اإلیواء .3

 للحریة: مقیدة غیر التالیة التدابیر وتعتبر

  المراقبة. الحریة .1

  أكثر. أو معینة منطقة في أو أكثر أو مقاطعة في اإلقامة حظر .2

  المسكرات. فیھا تتعاطى التي العامة المحال أو الحانات ارتیاد حظر .3

  الدولة. أراضي عن األجنبي إبعاد .4

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 ةالماد بواسطة

 (145) مادة

 االعتقال محال إلى اإلحالة

  خاصة: معتقالت إلى ذكرھم اآلتي األشخاص یحال

  فیھ. انحرافھم أو لھ احترافھم أو لإلجرام اعتیادھم تقرر من .1

 السابقة، ةالوقائی التدابیر عنھم ورفعت فیھ انحرافھم أو لھ احترافھم أو اإلجرام اعتیادھم تقریر سبق من .2

 أو اإلجرام احترافھم أو اعتیادھم على آخر دلیالً  تعد النوع نفس من جدیدة جریمة عمداً  ارتكبوا ثم

  فیھ. انحرافھم

ً  بارهالعت القانون یتطلبھا التي الشروط فیھ تتوافر لم من .3  فیھ نحرفا أو احترفھ أو اإلجرام أعتاد مجرما

 السلوك، حسن ضمان فرض أو المراقبة تحت وضعھ من فائدة ال أن على تدل شدیدة خطورة وأظھر

 سنة. عن االعتقال مدة تقل ال الحالة ھذه وفي

 

 (146) مادة
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  الجنح أو الجنایات ارتكاب اعتیاد

 دیةعم جنحة أو لجنایة أخرى مرة علیھ وحكم عمدیتین جنحتین أو لجنایتین شخص على الحكم سبق إذا

 اعلالف وسلوك فیھ ارتكبت الذي والزمان وخطورتھا المرتكبة الجریمة طبیعة من لھ ظھر إذا فللقاضي،

 أن لإلجرام، تفرغ قد المتھم أن (28) المادة من الثانیة الفقرة في المبینة األخرى الظروف ومن وسیرتھ

ً  اعتباره یقرر  إنھاء بعد سنتین عن یقل ال ما فیھ یقضى خاص معتقل إلى باحالتھ ویأمر اإلجرام اعتاد مجرما

  عقوبتھ. مدة

 

 (147) مادة

  اإلجرام احتراف

ً  العتباره المقررة الشروط فیھ توافرت من ً  یعد أخرى لجریمة علیھ وحكم معتاداً  مجرما ً  مجرما  محترفا

 قرةالف في علیھا المنصوص األخرى والظروف وسیرتھ ونوعھا الجرائم طبیعة من للقاضي یبدو عندما

ً  ولو معیشتھ في عادة یعتمد أنھ (28) المادة من الثانیة   اإلجرام. من یجنیھ ما على جزئیا

  سنوات. ثالث عن اعتقالھ مدة تقل ال الحالة ھذه وفي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 5 المادة بواسطة

 (148) مادة

  األشخاص ضد اإلجرام في االنحراف

ً  جنایة سالمتھ أو فرد حیاة ضد ارتكب من  نواتس خمس عن تقل ال مدة للحریة مقیدة بعقوبة علیھا معاقبا

ً  عد وانحراف، بغلظة إیاھا ارتكابھ كان أو دنیئة ألسباب أو تافھ بدافع ً  مجرما  أو داً عائ یكن لم وإن منحرفا

 سنوات. أربع عن تقل ال مدة فیھ یبقى اعتقال محل إلى ویحال محترفھ أو اإلجرام معتاداً 

 

 (149) مادة

  العقلیة لألمراض مستشفى في االیواء

 مالمتھ كان أو المخدرات أو الخمور تعاطي عن ناتج مزمن لتسمم أو نفسیة لعاھة المتھم تبرئة حالة يف

ً  یؤمر أبكما أصما  المرتكب فعلال یكن لم ما سنتین عن تقل ال مدة العقلیة لألمراض مستشفى في بإیوائھ دائما

 للحریة مقیدة عقوبة أو بغرامة ھعلی العقاب القانون یقرر مما أخرى جریمة أو خطئیة جنحة أو مخالفة

  السنتین. األقصى حدھا الیجاوز

 العقلیة اضاألمر مستشفى في اإلیواء مدة تقل فال المؤبد السجن أو اإلعدام للفعل المقررة العقوبة كانت فإذا

 جنالس للفعل المقررة للعقوبة األدنى الحد كان إذا األقل على سنوات خمس المدة وتكون سنوات عشر عن
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 لمادةا منة األخیرة الفقرة تطبیق دون یحول ال لإلیواء األدنى الحد على النص ھذا أن إال سنوات، عشر لمدة

(141).  

  للحریة. مقیدة عقوبة أیة تنفیذ تأجیل العقلیة األمراض مستشفى في اإلیواء ویقتضي

ً  المسئولین غیر القصر على المادة ھذه أحكام وتطبق  لیھاع المنصوص الشروط نم شرط توافر إذا جنائیا

  المادة. ھذه من األولى الفقرة في

 

 (150) مادة

 األحداث إیواء

 التقل أن جبوی جنائیاً، المسئولین غیر بالقصر الخاصة الوقائیة التدابیر من قانونیة إصالحیة في اإلیواء

  سنة. عن اإلیواء مدة

 

 (151) مادة

ً  المالحق غیر الصغیر   جنائیا

 عمدیة نحةج أو جنایة اعتباره على القانون ینص فعالً  سنة عشرة أربع عن سنھ تقل الذي الصغیر ارتكب إذا

 أن االجتماعیة، القاصر أسرة وظروف الفعل جسامة مراعاة بعد القاضي على وجب خطراً  الصغیر وكان

 في إال ةالمراقب تحت ضعھبو األمر یجوز وال المراقبة، تحت بوضعھ أو قانونیة إصـالحیة في بإیوائھ یأمر

 إلحدى أو بھ، العنایةو بتربیتھ ملزمین كانوا لمن أو لوالدیھ بتسلیمھ المراقبة تلك تنفیذ فیھا یمكن التي الحالة

  االجتماعیة. المساعدة مؤسسات

 قدرتھ دمع ثبت إذا عشرة الثامنة یبلغ ولم عشرة الرابعة أتم الذي القاصر على كذلك السابق الحكم ویطبق

ً  جریمة یعد الذي الفعل اقتراف وقت واإلرادة اإلدراك على   جنائیاً. مسئول غیر یجعلھ مما قانونا

 یواءاإل المراقبة بالحریة استبدل ارتداعھ في الشك على یحمل ما المراقبة تحت وضعھ مدة أثناء ظھر وإذا

  إصالحیة. في

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض لتعدی بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (أ) مكرر (151) مادة

ً  الصغیر تسلیم حالة في  میلز أن القاضي على یجب بنفقتھ، الملزمین أو والدیھ غیر إلى (151) للمادة وفقا

ً  علیھ باإلنفاق الملزم الشخص بعضھا أو كلھا بنفقاتھ   الیسار. ظاھر كان إن قانونا

 يف القاضي ویحدد مالھ من بعضھا أو كلھا نفقاتھ بتحصیل القاضي یأمر أن یجب مال ذا الحدث كان واذا

 دفعھ. ومواعید المبلغ الحالتین



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 40 of 145  

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 )ب( مكرر (151) مادة

ً  بھ العنایةو بتربیتھ الملزمین من غیرھم أو لوالدیھ الصغیر بتسلیم أمر إذا  الصغیر وارتكب (151) للمادة وفقا

 كانت إذا ادینار خمسین على تزید ال بغرامة تسلمھ من على یحكم بالتسلیم األمر تاریخ من سنة خالل جریمة

ً  عشرین على التزید وغرامة جنایة الثانیة الجریمة   جنحة. كانت إذا جنیھا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (152) مادة

  الحریة مراقبة فرض فیھا یجوز التي األحوال

 الحریة: مراقبة فرض یجوز

  سنة. على تزید مدة بالحبس أو بالسجن الحكم عند .1

 دةم انتھاء بعد سلوك حسن ضمان فرض المناسب من لیس أنھ القاضي فیھا یرى التي األحوال في .2

  عتقل.م في اإلیواء

  القانون. علیھا ینص التي األخرى األحوال في .3

 

 (153) مادة

  الحریة بمراقبة األمر فیھا یتحتم التي األحوال

ً  تفرض  اآلتیة: األحوال في الحریة مراقبة دائما

 نع المراقبة مدة تقل أال یجب الحالة ھذه وفي سنوات، عشر عن التقل مدة سجن بعقوبة یحكم عندما .1

  سنتین.

  شرط. تحت اإلفراج علیھ المحكوم یمنح عندما .2

  القانون. في علیھا المنصوص األخرى األحوال في .3

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 مكرر (153) مادة

 المادة حكم مراعاة مع وذلك .ذلك غیر على القانون ینص لم ما سنة، عن الحریة مراقبة مدة تقل أال یجب

  األحداث. بمراقبة یتعلق فیما (151)
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 :الشرطة مراقبة تحت الوضع تنظیم بشأن 1955 لسنة قانون من 16 المادة بواسطة

 (154) مادة

 .ملغاة

 

 :الشرطة مراقبة تحت الوضع تنظیم بشأن 1955 لسنة قانون من 16 المادة بواسطة

 (155) ملغاة

 .ملغاة

 

 (156) مادة

  اإلقامة حظر

 نم على القاضي یعینھا أخرى إداریة منطقة أیة في أو أكثر أو مدیریة في اإلقامة حظر یفرض أن یجوز

 جدتو أدبیة أو اجتماعیة خاصة ظروف سببتھا جریمة أو العام، األمن ضد أو الدولة ضد جریمة علیھ ثبتت

  معین. مكان في

  سنة. عن اإلقامة حظر مدة أالتقل ویجب

 األمر ذلك على عالوة یجوز كما األدنى حدھا في جدید من المدة سریان بدأ اإلقامة بشروط إخالل وقع وإذا

  الحریة. بمراقبة

 

 (157) مادة

  المسكرات فیھا تقدم التي العامة والمحال الحانات ارتیاد حظر

  سنة. عن تقل ال لمدة المسكرات فیھا تقدم التي العامة والمحال الحانات ارتیاد حظر یكون

 أو الخمر مدمني من علیھ المحكوم فیھا یكون التي األحوال جمیع في العقوبة مع الحظر یفرض أن ویجب

  الجاني. إدمان وثبت سكر حالة في الجریمة ترتكب عندما

 أو الحریة مراقبة الحظر، على عالوة علیھ، تفرض أن جاز المفروض بالحظر علیھ المحكوم أخل وإذا

  السلوك. حسن ضمان تقدیم

 

 (158) مادة

 الدولة أراضي عن األجنبي إبعاد

 جوزی كما سنوات، عشر عن تقل ال لمدة بالسجن حكم ضده یصدر أجنبي كل بإبعاد یأمر أن القاضي على

  القانون. علیھا صین التي األخرى األحوال في األجنبي إبعاد
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 السلطات من الصادرة اإلبعاد أوامر بمخالفة المتعلقة القوانین اإلبعاد أمر یخالف الذي األجنبي على وتطبق

  اإلداریة.

 

 الثالث الفصل

 المالیة الوقائیة التدابیر في

 

 (159) مادة

  عامة وأحكام تعریف

 التالیة: اإلجراءات المالیة ائیةالوق التدابیر من تعد

 السلوك، حسن ضمان .1

 المصادرة. .2

 المادة من الثانیة والفقرة (139) والمادة (135) المادة من األخیرة الفقرة أحكام المصادرة شأن في تطبق وال

 (142). والمادة (140)

  السلوك. حسن ضمان على (141) المادة وتطبق

 

 (160) مادة

  السلوك حسن ضمان

 ال نأ على والمصارف الغرامات استیفاء مكتب خزانة في المال من مبلغ بایداع السلوك حسن ضمان یقدم

ً  عشرین عن المبلغ ذلك یقل   جنیھ. ثالثمائة على یزید وال جنیھا

  تضامنیة. كفالة أو برھن ضمان تقدیم االیداع بدل ویجوز

 فیھ یقدم الذي الیوم من اعتباراً  سنوات خمس على تزید أن وال سنة عن الضمان مدة تقل أن یجوز وال

  الضمان.

 

 (161) مادة

  الضمان تقدیم إلزام مخالفة

  الضمان. بدل المراقبة الحریة یفرض أن الكفالة، تقدم لم أو الضمان یقدم لم إذا للقاضي، یجوز

 

 (162) مادة

  بھ اإلخالل أو السلوك بحسن الوفاء
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 ؤمری اإلجراء قیام طیلة عمدیة جنحة أو جنایة السلوك حسن ضمان علیھ المفروض الشخص یرتكب لم إذا

  الكفالة. إنھاء أو الرھن بإزالة أو المودع المبلغ وبإرجاع الضمان بإنھاء

  ضماناً. المقدم أو المودع المبلغ الدولة خزانة إلى یؤول األخرى الحاالت وفي

 

 (163) مادة

  صادرةالم وجوب

ً  یحكم  اآلتیة: األشیاء بمصادرة دائما

 لم ما ،القضائي بالعفو أو باإلدانة الحكم فیھا صـدر التي الجریمة من المكتسبة أو المحصـلة األشیـاء .1

ً  المالك یكن   الجریمة. في یدلھ ال شخصا

 حتى وذلك ذاتھ، في جریمة فیھا التصرف أو حیازتھا أو حملھا أو استعمالھا أو صنعھا یعد التي األشیاء .2

  باإلدانة. الحكم یصدر لم ولو

 

 (164) مادة

  المصادرة جواز

 التالیة: األشیاء مصادرة تجوز ي،القضائ بالعفو أو بالعقوبة الحكم حالة في

  الجریمة. الرتكاب أعدت أو استعملت التي األشیاء .1

 صریحت یوجد لم ما جریمة، فیھا التصرف أو حیازتھا أو حملھا أو استعمالھا أو صنعھا یعد التي األشیاء .2

  اإلداریة. السلطات من شأنھا في

ً  المالك كان إذا السابقة األحكام تطبق وال   الجریمة. في یدلھ ال شخصا
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 الثاني الكتاب

 العامة المصلحة ضد والجنح الجنایات

 

 األول الباب

 الدولة شخصیة ضد والجنح الجنایات

 

 األول الفصل

 الدولة بكیان المضرة والجنح الجنایات

 

 (165) مادة

  الدولة ضد السالح اللیبیین رفع

 دولةل المسلحة القوات في بعمل وجھ أي على إلتحق أو لیبیا على السالح رفع لیبي كل باإلعدام یعاقب

  لیبیا. تحارب

 یھعل تفرضھ واجب بمقتضى مرغما الفعل وارتكب المعادیة الدولة أراضي في وجد من على عقاب (وال

  الدولة). تلك قوانین

 

 (166) مادة

  لیبیا ضد الحرب إلثارة األجنبیة الدولة مع الدسائس دس

 إلیھ أو إلیھا الدسائس ألقى أو لمصلحتھا یعمـل آخر شخص أي أو موظفیھا أحد أو أجنبیة دولة خـابر من كل

 لم أو لوبالمط الغرض تحقق سواء باإلعدام یعاقب علیھا العدوان من تمكینھا أو لیبیا على عدائھااست بقصد

  یتحقق.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (167) مادة

  والسیاسي العسكري البالد بمركز لإلضرار األجنبي مع الدسائس دس

 إلضرارا بذلك وقصد موظفیھا أحد الى أو أجنبیة دولة إلى السلم زمن الدسائس ألقى من كل بالسجن یعاقب

  الدبلوماسي. أو السیاسي أو الحربي اللیبیة العربیة الجمھوریة بمـركز

 مھوریةالج حقوق إلثبات تصلح أنھا یعلم وثائق زور أو أخفى أو عمداً  أتلف من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  أجنبیة. دولة قبل اللیبیة العربیة
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ً  الجاني كان أو حرب، زمن المذكورة الجرائم ارتكبت إذا المؤبد السجن العقوبة وتكون ً  موظفا  فداً مو أو عاما

  كانت. مھمة بأیة إلیھ عھدت قد الحكومة كانت أو عامة مھمة في

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (168) مادة

  ضدھا عدوانیة أعمال اتیان أو أجنبیة دولة ضد التجنید

 یةعدوان أخرى بأعمال قام أو أجنبیة دولة ضد جند بجمع الحكـومة من إذن بغیر قام من كل بالسجن یعـاقب

  الحرب. لخطر اللیبیة العربیة ةالجمھوری تعرض أن شأنھا من

 لعدوانیةا األعمال على ترتب أو الدبلوماسیة العالقات قطـع الفعل عن نجـم إذا المؤبد السجن العقوبة وتكـون

  اإلعدام.ب الجاني فیعاقب الحرب قامت إذا أما كانوا، أینما مواطنیھا من أو اللیبیة العربیة الجمھوریة من انتقام

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (169) مادة

 األجنبي من االرتشاء

 دوع على حصل أو أجنبي من أخرى منفعة أیة أو نقود على مباشر غیر طریق عن ولو اللیبي حصل إذا

 وخمسة اردین ألف بین تتراوح ةوبغرام بالسجن یعاقب البالد بمصالح ضارة بأعمال االتیان بقصد بذلك

  سلم. زمن في الفعل اقترف إذا دینار، اآلف

  اإلعدام. بةالعقو تكون بالفعل الضرر وقع فإذا الحرب، زمن في الجریمة ارتكبت إذا المؤبد بالسجن ویعاقب

  بھا. وعد أو غیرھا أو النقود قدم الذي األجنبي العقوبة بنفس ویعاقب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (170) مادة

  ضدھا الحرب وتسھیل الدولة بأراضي المساس

ً  سلمھ أو البالد في العدو دخـول سھل من كل باإلعـدام یعاقب ً  أو مدنا  مواني أو مواقع أو منشآت أو حصونا

ً  أو أسلحة مصانع أو مخازن أو  ئلوسا أو لذلك أعد مما أو البالد عن الدفاع في یستعمل مما طائرات وأ سفنا

ً  أو حربیة مھمـات أو ذخائر أو أسلحة أو مواصالت  أو بالنقود أو بالرجـال أو بالجنود أمده أو أغذیة أو مؤنا

 لىع ینمدنی أو عسكریین كانوا سواء اللیبیین حرض أو مرشداً  لھ كان بأن أو أخباراً  إلیھ نقل بأن خدمھ

 نفوس في الرعب بإلقاء أو الفتن بإثارة وذلك العدو قوات تقدم ساعد من كل عام وبوجھ العدو إلى االنضمام
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 أو العدو اءلق في اآلخر بالبعض بعضھا المسلحة القوات اتصال بمنع أو المدنیین أو البالد عن الدفاع قوات

  ى.أخر طریقة بأیة أو للبالد الوطنیة القوات اخالص بزعزعة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (171) مادة

  التجسس لغرض علیھا الحصول أو األجنبیة الحكومات لعمالء الدولة بأمن تتعلق أسرار إفشاء

 وجھ أي على لمصلحتھا یعمل آخر شخص أي أو عمالئھا أحد أو أجنبیة حكومة زود من كل باإلعدام یعاقب

  لھ. مماثل سر أي أو البالد عن بالدفاع یتعلق بسر وسیلة، وبأیة الوجوه من

 بالواسطة أو ارأس إفشائھ بقصد كانت طریقة بأي القبیل ھذا من سر على حصل من كل العقوبة بنفس ویعاقب

ً  بھ لالنتفاع صالح غیر جعلھ أو أجنبیة دولة لمصلحة السر ذلك أعدم أو أجنبیة حكومة إلى   زئیاً.ج أو كلیا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض ءوإلغا تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (172) مادة

 مبرر دون التجسس وسائل وحیازة العسكریة األماكن إلى التسلل

 بالسجن: یعاقب

 محظوراً  دخولھا یكون جویة أو بحریة أو بریة مناطق أو أماكن في باالحتیال أو خلسة دخل من كل .1

 ً   العسكریة. الدولة لمصلحة حفظا

 الحةص وسائل قانوني مبرر دون حیازتھ وفي بجوارھا أو المناطق أو األماكن تلك في علیھ عثر من كل .2

  للتجسس.

ً  قانوني مبرر دون یحمل علیھ عثر من كل .3  معلومات تزوید بھ أرید آخر شيء أي أو وثائق أو أوراقا

ً  تعتبر أخرى معلومات أیة أو البالد بسالمة تتعلق   .القبیل ھذا من قانونا

 ذاإ أما المؤبد. السجن العقوبة كانت حرب زمن تقدم فیما علیھا المنصوص األفعال من فعل ارتكب وإذا

  اإلعدام. العقوبة فتكون الفعل ذلك من العدو استفاد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (173) مادة

  المماثلة واألسرار البالد عن بالدفاع تتعلق سریة أخبار على الحصول

 :دینار وألف دینار خمسمائة تتراوح وبغرامة بالسجن یعاقب
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 یرغ لغرض وذلك البالد عن الدفاع أسرار من سر على االحتیال وسائل من وسیلة بأیة حصل من كل .1

  لمصلحتھا. یعمل شخص ألي أو عمالئھا الحد أو أجنبیة لدولة تسلیمھ

 لحصولا بقصد إلیھا ما أو الالسلكي أو السلكي االتصـال وسـائل من وسیلة أیة استعمل أو نظـم مـن كـل .2

  التجسس. أغراض لغیر تبلیغھا بقصد أو حكمھا في ھو ما أو البالد عن دفاعال أسرار على

  حرب. زمن الفعل ارتكب إذا المؤبد السجن العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (174) مادة

 الدفاع أسرار إذاعة

 تتعلق اراً أسر كانت وسیلة بأیة أذاع من كل دینار وألف دینار خمسمائة بین تتراوح وبغرامة بالسجن یعاقب

  حكمھا. في ھو ما أو البالد عن بالدفاع

ً  الجاني كان إذا المؤبد السجن العقوبة وتكون ً  موظفا  وأ مھمة في موفداً  أو عامة نیابیة صفة ذا أو عمومیا

  البالد. عن للدفاع الحربیة باالستعدادات ضرراً  الجریمة ألحقت إذا أو ملبع الحكومة إلیھ عھدت

  حرب. زمن الجریمة ارتكبت إذا اإلعدام العقوبة وتكون

 

 (175) مادة

  السیاسیة الھزیمة روح إثارة

 كاذبة إشاعات أو بیانات أو أخباراً  عمداً  أذاع من كل (173) المادة في علیـھا المنصـوص بالعقوبات یعـاقب

 إلحاق كلھ ذلك شأن من وكان مثیرة، دعایة إلى حكمھا في ما أو الحرب حالة أثناء عمد أو مغرضة أو

  ألمة.ا في الجلد إضعاف أو الناس بین الرعب إلقاء أو البالد عن للدفاع الحربیة باالستعدادات الضرر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون نم 1 المادة بواسطة

 (176) مادة

 العسكریة الھزیمة روح إثارة

 المؤداة الیمین في الحنث على أو القوانین إطاعة عدم على العسكریین حرض من كل المؤبد بالسجن یعاقب

 أو القانون على خارجة أعماالً  لھم حبذ أو العسكریة، الواجبات أو العسكري النظام على الخروج على أو

  العسكریة. الواجبات أو العسكري النظام على أو الیمین على

  الحرب. زمن الجریمة ارتكب إذا باإلعدام نيالجا ویعاقب
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 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (177) مادة

 االقتصادیة الھزیمة روح بث

 ستعملا من كل دینار وألف دینار خمسمائة بین تتراوح وبغرامة سنوات خمس عن التقل مدة بالسجن یعاقب

 مالیةال والسندات األوراق أسواق على التأثیر أو الصرف بسوق االضرار منھا یراد وسیلة الحرب زمن في

  .العدو مقاومة على البالد مقدرة للخطر یعرض بشكل خاصة أو عامة أكانت سواء

  أجنبي. مع تجسس نتیجة الفعل ارتكب إذا المؤبد بالسجن العقوبة وتكون

  العدو. مقاومة على البالد مقدرة للخطر بالفعل تعرضت إذا باإلعدام العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (178) مادة

  البالد مصالح ضد الخارج في اللیبي نشاط

 مثیرة أو یھاف مبالغ أو كاذبة إشاعات أو أخبار تبلیغ أو بنشر الخارج في قام لیبي كل المؤبد بالسجن یعاقب

 في بھا ثقةال یزعزع أو سمعتھا، إلى یسئ بشكل اللیبیة العربیة الجمھوریة في الداخلیة الحالة حول للقلق

  البالد. بمصالح الضرر إلحاق شأنھ من بنشاط الوجوه من ھوج أي على قام أو الخارج

 

 (179) مادة

  العسكریة المنشآت اتالف أو تخریب

ً  أو أسلحة عمداً  أتلف أو أعـدم من كل المؤبد بالسجن یعاقب  لوسائ أو منشآت أو مھمات أو طـائرات أو سفنا

 صنعھا أساء أو لذلك أعد مما أو البالد عن الدفاع في یستعمل مما أغذیة أو مؤنا أو مرافق أو مواصالت

 ینالموجود األشخاص حیاة للخطر تعرض أن أو بھا ینتفع ألن صالحة غیر تجعلھا أن شأنھا من إساءة عمداً 

  ما. حادث عنھا ینشأ أن أو استعمالھا بھم یناط الذین أو فیھا

  اإلعدام. العقوبة كانت حرب زمن الجریمة ارتكبت فإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (180) مادة

  فیھا الغش أو للحكومة التورید التزامات تنفیذ عدم

 أو لك ینفذ ال أن حرب زمن في تعمد من كل دینار اآلف خمسة إلى دینار ألف من وبغرامة بالسجن یعاقب

 جیشال حاجات لسد الحكومة مع بھا ارتبط عامة أشغال أو تورید عقد علیھ یفرضھا التي االلتزامات بعض
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ً  ارتكب أو المدنیین أو  الباطن من ونالمقاول العقوبة بنفس ویعاقب عمداً، تباطأ أو العقد ھذا مثل تنفیذ في غشا

  التباطؤ. أو الغش أو التنفیذ عدم منھم وقع إذا

  النصف. یجاوز ال بمقدار العقوبة خفضت خطأ عن الجزئي أو الكلي التنفیذ عدم كان وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (181) مادة

 فاسدة مؤن أو أسلحة شراء

 لجیشا لتجھیز مؤن أو ذخائر أو أسلحة بشراء القیام وظیفتھ بحكم إلیھ عھد من كل المؤبد بالسجن یعاقب

 حیاة على خطرة أو لھ، المعد للغرض صالحة غیر أنھا یعلم مؤن أو أسلحة بشراء أوصى أو فاشترى

  األشخاص.

 حرب نزم في الفعل اقترف أو أكثر أو لشخصین خطیر إیذاء علیھ ترتب أو شخص موت الفعل عن نجم إذا

  اإلعدام. العقوبة كانت

 

 (182) مادة

  الدولة أسرار استغالل

 ناعیةص ابتكارات أو علمیة اختراعات أو اكتشافات الغیر لصالح أو لصالحھ العمومي الموظف استعمل إذا

 خمس عن تقلال مدة بالسجن یعاقب الدولة أمن لصالح سریة بقائھا بوجوب خدمتھ أو وظیفتھ بحكم یعلم

 دینار. مائتي عن تقل ال وبغرامة سنوات

 أو بصالحیتھا أو للدولة الحربیة باالستعدادات أخل إذا أو لیبیا تحارب دولة لصالح الفعل ارتكب وإذا

  اإلعدام. العقوبة كانت الحربیة بالعملیات

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (183) مادة

 الدولة شئون خیانة

 إذا د،المؤب بالسجن یعاقب األمانة، فخان شئونھا في الخارج في عنھا بالتفاوض الدولة إلیھ عھدت من كل

  البالد. بمصالح ضرر عملھ على یترتب أن المحتمل من كان

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (184) مادة
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 الذكر السالفة الجرائم ارتكاب تسھیل

 و (174) و (171) و (170) و (168) و (166) و (165) المواد بموجب المقررة العقوبة بذات یعاقب

 :(211) و (181) و (179) و (176)

ً  كان من كل .1  إعانة إلیھ وقدم المذكورة، الجرائم إحدى ارتكاب في شرع أو ارتكب شخص بنیات عالما

ً  أو مأوى أو للسكنى أو للتعیش   أخرى. مساعدة أیة أو لالجتماع مكانا

 مالجرائ إحدى ارتكاب في لالستعمال أعدت التي أو استعملت التي األدوات أو األشیاء أخفى من كل .2

  بذلك. عالم وھو الجریمة من علیھا حصل التي الوثائق أو المھمات أو ألشیاءا أو المذكورة

 ةطریق بأیة لھ سھل أو المذكورة الجرائم إحدى ارتكاب في شرع أو ارتكب شخص رسائل حمل من كل .3

  الحالتین. في بذلك عالم وھو إبالغھ أو نقلھ أو إخفائھ أو الجریمة موضوع عن البحث كانت

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (185) مادة

  خطأ عن الذكر السالفة الجرائم ارتكاب تسھیل

 ارتكاب للخطأ نتیجة سھل من كل دینار خمسمائة تجاوز ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  السابقة. المادة في إلیھا المشار المواد في علیھا المنصوص الجرائم إحدى

  دینار. ألف تجاوز ال وغرامة سنتین عن تقل ال لمدة الحبس العقوبة كانت حرب زمن الجریمة ارتكبت وإذا

 

 (186) مادة

  (184) المادة جرائم عن بلیغالت عدم

 المشار لموادا في المذكورة األفعال من فعل بارتكاب علم من كل السابقة المادة في المبینة بالعقوبات یعاقب

ً  یكون أن دون فیھ، بالشروع أو (184) المادة في إلیھا  إلداریةا للسلطات أمره یبلغ ولم تحضیره، في مشتركا

  بھ. علمھ حال القضائیة أو

 

 (187) مادة

 العقاب من المانعة األحوال بعض

 إلداریةا السلطات بإبالغ البادئ كان من كل الباب ھذا في إلیھا المشار للجرائم المقررة العقوبات من یعفى

  منھا. فعل أي تنفیذ في الشروع قبل الجریمة عن القضائیة أو

 في بدءال قبل ولكن فیھا الشروع أو الجنحة أو الجنایة تمام بعد اإلبالغ حدث إذا العقوبة من اإلعفاء ویجوز

  التحقیق.
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 في كائھمشر أو الجناة على القبض من مكن قد التحقیق في البدء بعد یكون الذي الجاني إعفاء یجوز وكذلك

  الخطورة. أو النوع في لھا مماثلة أخرى جرائم في أو الجریمة نفس

 

 (188) مادة

  التحقیقات أسرار إذاعة

 ةخاص تحریات أو بتحقیقات متعلقة بیانات أذاع من كل (185) المادة في علیھا المنصوص قوباتبالع یعاقب

  الباب. ھذا في علیھا المنصوص الجرائم من بجریمة

 القیام ثناءأ أو وظیفتھ بحكم البیانات بھذه علم من الفعل ارتكب إذا الضعف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

  مھام. من إلیھ عھد بما

 

 (189) مادة

  تفسیر

 :الباب ھذا أحكام تطبیق في

  لوطنھ. الوالء واجب تفادي بقصد اللیبیة جنسیتھ فقد من لیبیا یبقى أوالً:

  سلطان. أو سیادة علیھا اللیبیة للدولة التي األراضي ))البالد(( بعبارة یقصد ثانیاً:

 لمصلحة جبی التي والمعلومات والبیانات والوثائق األشیاء ))البالد عن الدفاع أسرار(( بعبارة یقصد ثالثاً:

  حفظھا. بھم أنیط من غیر بھا یعلم أال البالد عن الدفاع

 مقتضىب سراً  اعتبرت التي والمعلومات والوثائق األشیاء البالد عن الدفاع أسرار حكم في وتعتبر رابعاً:

 أسرار كشف الى تؤدي قد إذاعتھا ولكن سراً  ذاتھا في لیست التي أو المختصة الحكومیة الجھة من أمر

  البالد. عن الدفاع

ً  الحرب خطر فیھا یكون التي الفترة الحرب حالة حكم في تعتبر خامساً:   عالً.ف الحرب لحقتھ إذا محدقا

 كمح في اعتبرت حرب زمن حلیفة دولة ضد الباب ھذا في علیھا المنصوص الجرائم ارتكبت إذا سادساً:

  اللیبیة. الدولة على تقع يالت الجرائم

 ولو المحاربة الدولة معاملة تعامل التي السیاسیة الجماعات لیبیا)) تحارب التي الدولة(( عبارة تشمل سابعاً:

ً  یكن لم   كدولة. بھا معترفا

 

 الثاني الفصل

 الداخلي الدولة بأمن المضرة والجنح الجنایات
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 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (190) مادة

 (191) مادة

 (192) مادة

 (193) مادة

 (194) مادة

 .ملغاة

 

 :العقوبات قانون من 195 المادة تعدیل بشأن 2014 لسنة (5) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (195) مادة

 الدستوریة السلطات إھانة

 من عشر السابع بثورة مساسا یشكل ما عنھ صدر من كل بالسجن یعاقب أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

 فبرایر.

 أعضائھا أحد أو القضائیة أو التنفیذیة أو التشریعیة السلطات إحدى عالنیة أھان من كل العقوبة بذات ویعاقب

 علمھا. أو الدولة شعار أھان أو بسببھا أو للوظیفة تأدیتھ أثناء

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (196) مادة

 الدستور على االعتداء

 في يالدستور النظام باستعمالھا یسمح ال التي الوسائل من بغیرھا أو بالقوة شرع من كل باإلعدام یعاقب

  الحكم. شكل أو الدستور تغییر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) قمر قانون من 8 المادة بواسطة

 (197) مادة

  السابقة الجریمة ارتكاب في المفرقعات استعمال

 يف علیھا المنصوص الجریمة ارتكاب بنیة أخرى مفرقعة آالت أو قنابل استعمل من كل باإلعدام یعاقب

  السیاسي. االغتیال بغرض أو السابقة المادة

ً دینام أو قنابل أحرز أو الخارج من استورد أو صنع من كل سنوات خمس عن التقل مدة بالسجن ویعاقب  یتا

  ذكر. مما فعل ارتكاب بنیة أخرى مفرقعات أو
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 واآلالت األجھزة وكذلك المفرقعات، تركیب في تدخل ألن معدة مادة كل المفرقعات حكم في ویعتبر

  تفجیرھا. أو نعھالص تستخدم التي واألشیاء واألدوات

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (198) مادة

  ممتلكاتھا أو ذخیرتھا مستودعات أو الحكومة مباني تخریب

 أو ذخائر مخازن أو مباني عمداً  خرب من كل سنوات خمس عن التقل مدة السجن أو المؤبد بالسجن یعاقب

  الحكومة. أمالك من غیرھا

 

 :العقوبات قانون إلى مادة إضافة بشأن 2002 لسنة (15) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 مكرر (198) مادة

 األنشطة ممارسة أثناء الفوضى إثارة أو التظاھر أو الشغب أعمال من بعمل قام من كل بالحبس یعاقب

 مباني تخریب أو إتالف الفعل عن نتج فإذا خارجھا، أو الریاضیة المالعب داخل سواءً  بسببھا، أو الریاضیة

 السجن العقوبة تكون لألفراد أو الخاصة أو العامة االعتباریة األشخاص ألحد أو للدولة مملوكة أموال أو

 ألرواحا في جسیمة أضرار الفعل عن نتج إذا أما وقع. الذي الضرر قیمة أضعاف أربعة تعادل التي والغرامة

  اإلعدام. العقوبة فتكون الممتلكات أو

 

 (199) مادة

  حق دون بھا التمسك أو عسكریة قیادة اغتصاب

 األسطول من قسم أو الجیش وحدات من وحدة أو فرقة قیادة إجرامي، لغرض تولى، من كل باإلعدام یعاقب

 سبب غیرب أو الحكومة من تكلیف بغیر مدینة أو میناء أو عسكریة نقطة أو حربیة طائرة أو حربیة سفینة أو

ً أی عسكریة قیادة في كومة،الح من لھ الصادر األمر رغم استمر، من كل باإلعدام كذلك ویعاقب مشروع،  ا

  بتسریحھم. الحكومة أمر صدور بعد مجتمعین أو السالح تحت جنوده استبقى قوة رئیس وكل كانت

 

 (200) مادة

  الحكومة ألوامر مخالفة القوات استعمال

 إلیھم لبفط البولیس أو الجیش أفراد في األمر حق لھ شخص كل سنوات ثالث عن التقل مدة بالسجن یعاقب

 ھذا ىعل ترتب فإذا ذلك، في استخدامھم أو بالتجنید الصادرة الحكومة أوامر تعطیل على العمل كلفھم وأ
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 یرغ التكلیف أو األمر لھذا الجنود طاعة بسبب الحكومة أوامر تنفیذ تعطل بإن أثره التكلیف أو األمر

  باإلعدام. یعاقب المشروعین

 مدة بالسجن فیعاقبون المشروعة غیر األوامر ھذه أطاعوا ینالذ قوادھم أو الجنود رؤساء من دونھ من أما

  سنوات. ثالث عن التقل

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (201) مادة

  الدولة سلطات ضد القوة استعمال

 دةالمع األسلحة كانت ولو الدولة سلطات ضد مسلحة عملیة أي في اشترك أو دبر من كل باإلعدام یعاقب

  االستعمال. لغرض مادامت مستودع في موضوعة الغرض لذلك

 

 (202) مادة

  والتقتیل والنھب التخریب أفعال

ً جزاف الناس قتل أو ھبالن أو التخریب الى یرمى فعال الدولة أرض في ارتكب من كل باإلعدام یعاقب  بقصد ا

  الدولة. سالمة على االعتداء

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (203) مادة

 األھلیة الحرب

 السعي وأ الوطنیة الوحدة تفتیت أو البالد، في أھلیة حرب إثارة غایتھ فعالً  یرتكب من كل باإلعدام یعاقب

  لیبیا. مواطني بین للفرقة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (204) مادة

 الدستوریة السلطات على االعتداء

ً  الحكومة أو الشعبیة السلطة أو الدولة رئیس منع إلى یرمى فعال ارتكب من كل باإلعدام یعاقب ً  منعا  أو كلیا

 ً ً  لھم المخولة سلطاتھم مباشرة أو أعمالھم مزاولة من جزئیا   مؤقتاً. المنع كان ولو قانونا

 

 العقوبات: ونقان أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة
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 (205) مادة

  وشعائرھا األمة إھانة

 الثث على تزید ال مدة بالحبس یعاقب الدولة شعار أو الوطني العلم أو اللیبیة األمة عالنیة أھان من كل

  سنوات.

  الوطنیة. األلوان یحمل آخر علم وكل الرسمي الدولة علم" الوطني العلم" عبارة تشمل الجنائي القانون وفي

ً  المادة ھذه أحكام وتطبق  الوطني. للعلم مجتمعة ترمز التي األلوان عالنیة أھان من على أیضا

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (206) مادة

 المشروعة غیر والتشكیالت التنظیمات

ً  محظور تشكیل أو تنظیم أو عتجم أي إقامة إلى دعا من كل باإلعدام یعاقب  نظیمھت أو بتأسیسھ قام أو قانونا

ً  أعد أو تمویلھ أو إدراتھ أو  وأ كانت، وسیلة بأیة ذلك على حرض أو إلیھ أنضم من وكل الجتماعاتھ، مكانا

 نقود ىعل كانت وسیلة بأیة مباشر غیر بطریق أو مباشرة حصل أو تسلم من كل وكذلك لھ، مساعدة أیة قدم

 المحظور التشكیل أو التنظیم أو التجمع إقامة بقصد جھة أیة من أو شخص أي من أو نوع أي من افعمن أو

 أو مالتنظی أو التجمع في درجتھ دنت مھما والمرؤوس الرئیس العقوبة في ویتساوى إلقامتھ، التمھید أو

  الخارج. أو الداخل في التجمع ھذا مقر أكان وسواء ذلك، شابھ ما أو التشكیل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (207) مادة

 الدولة نظم ضد عمل ألي الترویج

 لدستورا مبادئ لتغییر ترمي مبادئ أو نظریات الطرق من طریقة بأیة البالد في روج من كل باإلعدام یعاقب

 واالجتماعیة السیاسیة األساسیة الدولة نظم لقلب أو االجتماعیة للھیئة األساسیة النظم أو األساسیة

 وسیلة أیة أو واإلرھاب العنف باستعمال اإلجتماعیة للھیئة األساسیة النظم من نظام أي لھدم أو واالقتصادیة

  مشروعة. غیر أخرى

ً  حاز من كل المؤبد بالسجن ویعاقب  بقصد أخرى أشیاء أي أو شعارات أو رسومات أو منشورات أو كتبا

 أخرى. طریقة بأیة حبذھا أو المذكورة، األفعال تحبیذ

 من افعمن أو نقوداً  كانت طریقة بأیة بالوساطة أو مباشرة حصل أو تسلم من كل المؤبد بالسجن یعاقب كما

 نص لما الترویج سبیل في ذلك كان متى خارجھا أو البالد داخل كانت جھة أیة أو شخص أي ومن نوع أي

  المادة. ھذه في علیھ
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 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (208) مادة

  إذن دون إلیھا االنضمام أو السیاسیة غیر الدولیة الجمعیات تأسیس

 درص بترخیص أو الحكومة من ترخیص دون البالد في أدار أو نظم أو أسس أو أنشأ من كل بالحبس یعاقب

ً  أو سیاسیة غیر دولیة صفة ذات أنظمة أو ھیئات أو جمعیات ناقصة أو كاذبة بیانات عن بناء   ھا.ل فرعا

 لجمعیاتا إلى إنضم من كل ردینا مائتي على التزید وبغرامة أشھر ثالثة على تزید ال مدة بالحبس ویعاقب

 خیصتر دون صورة بأیة اشترك أو إنضم البالد في مقیم لیبي كل وكذلك المذكورة األنظمة أو الھیئات أو

  الخارج. في مقرھا وكان المذكورة األنظمة من أي في الحكومة من

 

 العقوبات. ونقان أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (209) مادة

 .ملغاة

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1959 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 مكرر (209) مادة

 العمومي: للموظف بالنسبة العقوبة تشدید

 من لجریمةا وقعت إذا الثلث بمقدار السابقة األربع المواد في علیھا المنصوص للعقوبات األقصى الحد یزاد

 عمومي. موظف

 

 قانون من 1 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1959 لسنة قانون من 1 المادة بواسطة

 ات:العقوب قانون أحكام بعض بتعدیل بقانون المرسوم من األولى المادة تعدیل بشأن 1961 لسنة (2) رقم

 (210) مادة

  تبعیة عقوبات

 التشكیالت بحل (208) و (206) المادتین في المبینة األحوال في باإلدانة الحكم عند المحكمة تقضي

  مقارھا. وإغالق المذكورة

 لنقودا بمصادرة باإلدانة النطق عند تأمر أن للمحكمة السابقة الخمس المواد في المبینة األحوال سائر وفي

  وجھ. أي على منھا إلیھم آل أو الجریمة ارتكاب في اةالجن استعملھ مما وغیرھا واألوراق واألمتعة
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 1 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 العقوبات. قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من

 (211) مادة

  الرتكابھا والعصابات الجمعیات وتكوین الجرائم ارتكاب على االتفاق

 من نيوالثا األول الفصلین في علیھا المنصوص العمدیة الجرائم إحدى ارتكاب على أشخاص عدة اتفق إذا

 أو اأسسو أو كونوا أو السجن، او المؤبد السجن أو باإلعدام علیھا العقاب القانون یفرض والتي الباب ھذا

 يف مشترك كل یعاقب الجرائم، تلك من جریمة الرتكاب مسلحة غیر أو مسلحة عصابة أو جمعیة ظموان

 ویتساوى ریمة،الج تقم لم ولو ارتكابھا على المتفق للجریمة، المقررة بالعقوبة العصابة أو الجمعیة أو االتفاق

 ممن هوغیر رأسھا أو نظمھا أو سسھاأ أو العصابة أو الجمعیة إیجاد أو االتفاق في تسبب من كل العقوبة في

  العصابة. أو الجمعیة أو االتفاق في اشترك أو انظم

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (212) مادة

 (213) مادة

  (214) مادة

 ملغاة.

 

 (215) مادة

  بالتآمر خاصة حاالت في العقاب موانع

  ذكرھم: اآلتي األشخاص (212) و (211) المادتین في علیھا المنصوص الحاالت في یعاقب ال

  الوجوه. من وجھ بأي حلھا في تسبب أو الجمعیة حل من .1

ً  یكون أن دون الجمعیة أو االتفاق من انسحب من .2 ً  أو رئیسا  التفاقا تم التي الجریمة اقتراف قبل مؤسسا

  ضدھم. اإلجراءات بدء قبل أو أعضائھا على القبض إلقاء وقبل أجلھا من الجمعیة تشكلت أو علیھا

 تشكلت أو علیھا تفاقاال تم التي الجریمة تنفیذ دون الوجوه من وجھ أي على حال من كذلك یعاقب وال

  أجلھا. من الجمعیة

 

 (216) مادة

  بالعصابة خاصة حاالت في العقاب موانع

  ذكرھم: اآلتي األشخاص (214) و (213) المادتین في علیھا المنصوص األحوال في یعاقب ال
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  حلھا. في تسبب أو العصابة حل من .1

 وأ للعصابة قائداً  یكون أن دون تركھ وأ سالحھ وسلم مقاومة بدون استسلم أو العصابة من إنسحب من .2

 ً   لھا. مؤسسا

 العامة لطةالس أوامر تصدر أن وقبل أجلھا من العصابة شكلت التي الجرائم ارتكاب قبل ذلك یتم أن ویشترط

 تنفیذ دون وجھ أي على حال لمن عقاب ال وكذلك مباشرة، صدورھا بعد أو الدولة في المسلحة القوات أو

  أجلھا. من العصابة ئتأنش التي الجریمة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (217) مادة

  السیاسیة المواطن حقوق على االعتداء

ً  سیاسي حق ممارسة من الغیر منع من كل بالحبس یعاقب ً  منعا ً  أو كلیا  لخداع،ا أو التھدید أو بالعنف جزئیا

  إرادتھ. یخالف وجھ على الحق ذلك ممارسة على الغیر حمل من وكذلك

 

 الثالث الفصل

 األجنبیة الدول ضد والجنح الجنایات

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل أنبش 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (218) مادة

  األجنبیة الدول رؤساء على االعتداء

 طیراً خ اعتداء الشخصیة حریتھ على اعتدى أو سالمتھ على أو أجنبیة دولة رئیس حیاة على اعتدى من كل

 خمس عن تقل ال مدة وبالسجن الحیاة على االعتداء كان إذا المؤبد بالسجن یعاقب اللیبیة األراضي داخل

 المذكورة. األخرى األحوال في سنوات

 في مؤبدال بالسجن ویعاقب الحیاة، على االعتداء كان إذا الجاني یعدم علیھ المعتدي وفاة الفعل عن نجم وإذا

  األخرى. األحوال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (219) مادة

  األجنبیة الدول رؤساء حریة على االعتداء
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 ئیسر حریة على اللیبیة األراضي في اعتدى من كل سنوات وعشر سنوات ثالثة بین ما بالسجن یعاقب

 السابقة. المادة في علیھا ینص لم التي األحوال في أجنبیة دولة

 

 :العقوبات قانون كامأح بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (220) مادة

  األجنبیة الدول رؤساء ذات في العیب

 ھكرامت مس أو أجنبیة دولة رئیس ذات في عالنیة عاب من كل سنوات خمس تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب

  اللیبیة. األراضي داخل وھو

 

 (221) مادة

  األجنبیة الدول ممثلي على االعتداء

ً  السابقة الثالث المواد أحكام تطبق  الحكومة دىل المعتمدین األجنبیة الدول ممثلي على االعتداء وقع إذا أیضا

  بواجباتھم. قیامھم أثناء أو مھامھم أداء وبسبب دبلوماسیة بعثات رؤساء بوصفھم اللیبیة

 

 :العقوبات نقانو أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (222) مادة

 شعارھا أو أالجنبیة الدولة علم على االعتداء

ً  للكافة معد أو عام محل في اللیبیة أراضي داخل أھان من كل ً  علما  انك متى أجنبیة لدولة شعاراً  أو رسمیا

ً  استعمالھا   بالحبس. یعاقب اللیبي القانون مع متمشیا

 ھیئة ةأی أو العربیة الدول جامعة أو المتحدة األمم لھیئة شعار أو مبعل اإلھانة لحقت إذا ذاتھا العقوبة وتطبق

  الخارجیة. وزیر من قرار بتعیینھا یصدر أخرى دولیة

 

 (223) مادة

  بالمثل المعاملة شرط

 األجنبیة الدولة قانون تضمن إذا إال (222) و (221) و (220) و (219) و (218) المواد أحكام تطبق ال

  بالمثل. المعاملة أساس على الجنائیة الحمایة في مساواة

ً  األجنبیة الدول رؤساء معاملة الدبلوماسیة البعثات رؤساء یعامل وال  تلك منحت إذا إال (221) للمادة وفقا

  اللیبیة. الدبلوماسیة البعثات لرؤساء الجنائیة الحمایة في مساواة الدول

  العامة. الجنائي القانون أحكام طبقت الحمایة تلك مثل توجد لم وإذا
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 الرابع الفصل

 السابقة الفصول بشأن مشتركة أحكام

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض وإلغاء تعدیل بشأن 1975 لسنة (80) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

  (224) مادة

 وطلبھ باإلجراء اإلذن

 و (177) و (175) و (168) و (167) المواد في علیھا المنصوص الجرائم بشأن الدعوى إقامة تجوز ال

  العدل. وزیر من بإذن إال (208) و (195) و (181) و (180) و (178)

 للمادتین بالنسبة (221) والمادة (220) و (219) المادتین في علیھا المنصوص بالجرائم یتعلق فیما أما

 من طلب على بناء إال الدعوى تقام فال (222) المادة في علیھا المنصوص الجرائم وكذلك المذكورتین،

  العدل. وزیر

 

 (225) مادة

  اإلبعاد

  الباب. ذاھ في علیھا المنصوص الجرائم إلحدى للحریة مقیدة بعقوبة علیھ حكم إذا الدولة من األجنبي یبعد

 

 الثاني الباب

 العامة اإلدارة ضد الجرائم

 

 األول لفصل

 العمومیون الموظفون یرتكبھا التـي الجرائم

 العامة اإلدارة ضد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

  (226) مادة

 الرشوة
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 یامللق أخرى فائدة أي أو كان فیھ لھ حق ال بشيء وعدا أو عطیة لغیره أو لنفسھ یقبل عمومي موظف كل

 ألعمال مخالف بعمل للقیام أو تأخیره أو منھ لالمتناع أو أعمالھا من أنھ یزعم أو وظیفتھ أعمال من بعمل

 ا.بھ وعد أو قبلھا التي العطیة تعادل وبغرامة سنین خمس على تزید ال مدة بالسجن یعاقب وظیفتھ

 قبل إذا الحبس العقوبة وتكون والمرتشي. الراشي بین عمدا والمتوسط الراشي على ذاتھا العقوبة وتطبق

 بھ. القیام تم وظیفتھ أعمال من عمل على العطیة الموظف

 

 (227) مادة

 الرشوة أحكام في أفعال

ً  یعد  ما بشيء عداو بغیره أو باالنتخاب اكتسبت عامة نیابیة صفة لھ شخص يأ قبول الرشوة حكم في قانونا

 عطیة: أو ھدیة أو

 أو وظیفة على أو مقاولة أو تورید اتفاق أو ترخیص أو التزام أي على عامة سلطة أیة من للحصول .1

 ذلك. من شيء على الحصول في للشروع أو مزیة أو مكافأة أو نیشان أو رتبة أو خدمة

ً  العام النیابي مركزه نفوذ الستعمال أو .2 ً  أو النفوذ ذلك كان حقیقیا  أوامر أو أعمال على للحصول مزعوما

 ذلك. من شيء على الحصول في للشروع أو قضائیة أو إداریة سلطة أیة من قرارات أو أحكام أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 مكرر (227) مادة

 یعاقب ةللرشو المقررة العقوبة من أشد بعقوبة القانون علیھ یعاقب فعل ارتكاب الرشوة من الغرض كان إذا

  للرشوة. المقررة الغرامة مع للفعل المقررة بالعقوبة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

   (228) مادة

  للرشوة مشدد حكم

 بالسجن أو المؤبد بالسجن حكم صدور (227) و (226) المادتین في علیھ المنصوص الفعل على ترتب إذا

 جنالس العقوبة وتكون جنیھ. مائتي عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن التقل مدة السجن العقوبة كانت

  باإلعدام. حكم الفعل عن نجم إذا المؤبد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 مكرر (228) مادة
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 فإذا ما، إجراء اتخاذ وقبل وقوعھا قبل بالجریمة السلطات أخبر إذا العقوبة من الوسیط أو الراشي یعفى

  اآلخـرین. الجناة إدانة إلى یؤدي أن تعین اإلجراءات اتخاذ بعد اإلخبار حصل

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (229) مادة

 الرشوة على التحریض

 على لحملھ ذلك من بشيء وعده أو فیھا لھ حق ال أخرى منفعة أیة أو نفوذاً  عمومي موظف إلى قدم من كل

 الوعد وأ العطیة ورفضت تأخیره أو عنھ لالمتناع أو لواجباتھ مخالف بعمل أو وظیفتھ أعمال من بعمل القیام

 األحوال نم حال أي في تجاوز ال أن على العطیة قیمة تعادل وبغرامة سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 دبنار. مائة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (أ) مكرر (229) مادة

 ال دةم بالحبس یعاقب ذلك بسبب علمھ مع لغیره إیصالھا بقصد الفائدة أو العطیة قبل أو أخذ شخص كل

 الرشوة. في توسط قد یكن لم إذا دینار مائة على تزید وال دینار عشرین عن تقل ال وبغرامة سنة على تزید

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (ب) مكرر (229) مادة

 من عمل ألداء رضائھ أو مخدومھ علم بغیر عطیة أو وعداً  أخذ أو قبل أو لغیره أو لنفسھ طلب مستخدم كل

  بالحبس. یعاقب عنھ االمتناع أو بھا المكلف األعمال

 

 39 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1975 لسنة (73) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 االقتصادیة: الجرائم بشأن 1979 لسنة (2) رقم قانون من

 (ج) مكرر (229) مادة

 ملغاة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (230) مادة

  والخاصة العامة األموال إختالس
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 موظف كل المختلس الشيء قیمة ضعف توازي وبغرامة سنوات عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب

 اإلدارة أموال من آخر منقول مال أي أو نقود مھنتھ أو خدمتھ أو وظیفتھ بحكم حیازتھ في یكون عمومي

 لغیره. ملكھا أو ملكیتھا أدعى أو واختلسھا األفراد أو العامة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (231) مادة

 األموال ابتزاز

 كل ینارد وثمانمائة دینار مائتي بین تتراوح وبغرامة سنة عشرة اثنتي على تزید ال مدة بالسجن یعاقب

 ھو بإعطائھ الوعد أو إعطائھ على یحملھ أو غیره ویرغم مھامھ أو وظیفتھ استعمال یسيء عمومي موظف

 فیھا. لھ حق ال أخرى منفعة أي أو نقوداً  غیره أو

 ستغالً م المستحق غیر الشيء العمومي الموظف استلم إذا أشھر ستة عن تقل ال لمدة الحبس العقوبة وتكون

 فقط. الغیر غلط

 

  والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1975 لسنة (73) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 االقتصادیة: الجرائم بشأن 1979 لسنة (2) رقم قانون من39

  (أ) مكرر (231) مادة

  (ب) مكرر (231) مادة

 ملغاة.

 

 (232) مادة

  العامة اإلدارة ضد التدلیس

 ميعمو موظف كل بھ دلس الذي المبلغ ضعف تساوي وبغرامة سنین وخمس سنة بین ما بالسجن یعاقب

ً  استخدمھم أنھ وأظھر استخدامھ الواجب العدد من أقل األشخاص من عدداً  فاستخدم بعمل إلیھ عھد  جمیعا

 حكومةال دفاتر في قید أو أجور أو مرتبات من لھم یستحق ما لسداد خصص ما على ذلك من لنفسھ فحصل

 أو مرتباتھم دفع من لیتمكن بھ، خاصة أمور في استخدمھم أشخاص أسماء االخرى العمومیة الھیئة أو

 الھیئة. أو الدولة مال من خصص مما أجورھم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (233) مادة
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 الخاصة للمصلحة الوظیفة استغالل

 رهغی طریق أو مباشرة سواء لنفسھ، یحصل عمومي موظف كل أشھر ستة عن التقل مدة بالحبس یعاقب

  وظیفتھ. فیھا یمارس التي العمومیة اإلدارة أعمال من عمل أي من منفعة على مختلفة، بأفعال أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (234) مادة

  القضاء أو العامة اإلدارة بمصالح أضراراً  التصرف سوء

 الحكومة من الصادرة األوامر تنفیذ الیقاف وظیفتھ سلطة استغل عمومي موظف كل والعزل بالحبس یعاقب

ً  المقررة الرسوم أو األموال تحصیل تأخیر أو بھا المعمول اللوائح أو القوانین تنفیذ أو  یذتنف فوق أو قانونا

  مختصة. جھة أي من أو المحكمة من صادر امر أو الحكم

 امأی عشرة مضي بعد ذكر مما أمر أو حكم تنفیذ عن عمداً  امتنع عمومي موظف كل ذاتھا بالعقوبة ویعاقب

  اختصاصھ. في داخالً  األمر أو الحكم تنفیذ كان إذا محضر ید على إنذاره من

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (235) مادة

  قانون ال حیث السلطة استعمال سوء

 أو غیرال لنفع وظیفتھ سلطات استعمال یسئ عمومي موظف كل أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  القانون. في آخر جنائي نص فعلھ على ینطبق لم إذا وذلك بھ اإلضرار

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (236) مادة

  الوظیفة أسرار إفشاء

 أنب استعمالھا یسئ أو وظیفتھ بواجبات یخل عمومي موظف كل أشھر ستة عن التقل مدة بالحبس یعاقب

  بھا. اإلفشاء إلى الوصول كانت طریقة بأي یسھل أو سریة، بقاؤھا یلزم رسمیة معلومات یفشي

 

 (237) مادة

  بالواجب القیام عن االمتناع أو التقصیر

 بدون یمتنع عمومي موظف كل لیبي دینار مائتي التجاوز بغرامة أو سنة على التزید مدة بالحبس یعاقب

  یعطلھ. أو یھملھ أو وظیفتھ أعمال من عمل أداء عن حق وجھ
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ً  العمومي الموظف كان وإذا ً  اعتبر العـامة بالنیابة عضواً  أو قاضیا  توافرت إذا معطالً  أو مھمالً  أو ممتنعا

  شأنھ. في العقوبة وتضاعف لمخاصمتھ، الالزمة القانونیة الشروط

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (238) مادة

  التمرد طریق عن العمل أو العامة الخدمة أو الوظیفة ركت

 فھموظائ أو مكاتبھم العامة المرافق ومستخدمي موظفي أو العمومیین الموظفین من أكثر أو ثالثة ترك إذا

 تحقیق منھ مبتغین أو ذلك على متفقین منتظماً، متواصالً  سیراً  سیرھا في یؤثر بشكل أدوھا أو أعمالھم أو

  دینار. ائةم على تزید ال وبغرامة وسنة أشھر ثالثة بین تتراوح مدة بالحبس منھم كل یعاقب ،مشترك غرض

 یاةح یجعل أن شأنھ من الواجب تأدیة في التقصیر أو الترك كان إذا العقوبة لھذه األقصى الحد ویضاعف

 أضر إذا أو لناسا بین فتنة أو اضطرابا یحدث أن شأنھ من كان أو خطر في أمنھم أو صحتھم أو الناس

  عامة. بمصلحة

 اإلخالل أو العمل سیر عرقلة بقصد وظیفتھ أعمال من عمل عن امتنع أو عملھ ترك عمومي موظف وكل

  دینارا. خمسین تجاوز ال بغرامة أو أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب بانتظامھ

ً  یحدث أن شأنھ من االمتناع أو الترك كان إذا العقوبة لھذه األقصى الحد ویضاعف  یھعل نص مما اضطرابا

  المادة. ھذه من الثانیة الفقرة في

 

 (239) مادة

  وتحبیذه التمرد على التحریض

 من ریمةج ارتكاب في التحریض بطریق اشترك من كل السابقة المادة في المقررة العقوبات بضعف یعاقب

  فیھا. المبینة الجرائم

ً  شجع أو حرض أو حمل من كل المذكورة المادة من األولى بالفقرة المقررة بالعقوبات ویعاقب ً عم موظفا  ومیا

 على یترتب لم إذا الوظیفة واجبات من واجب أداء عن االمتناع أو العمل ترك على كانت طریقة بأیة

  نتیجة. أیة تشجیعھ أو تحریضھ

 من لرابعةوا الثانیة الفقرتین في علیھا المنصوص الجرائم من جریمة حبذ من كل العقوبة بنفس ویعاقب

  العالنیة. طرق بإحدى كاذبة أو صحیحة غیر أخباراً  عنھا أذاع أو (238) المادة

 من الجریمة مرتكب كان إذا العمومیة الوظائف من بالحرمان یحكم ذكرھا المتقدم العقوبات عن وفضال

  العمومیین. الموظفین
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 (240) مادة

  وظائفھم في العمومیین والمستخدمین الموظفین حریة على التعدي

 حق على االعتداء في یشرع أو یتعدى من كل (238) المادة من الثانیة الفقرة في المبینة بالعقوبات یعاقب

 لمشروعةا غیر التدابیر أو التھدید أو اإلرھاب أو العنف أو القوة باستعمال العمل، في العمومیین الموظفین

  القانون. ھذا من (359) المادة في المبین الوجھ على

 

 (241) مادة

  تبدیده أو إتالفھ أو المحجوز أو المضبوط إخفاء

 سواء شخص، كل دیناراً  وخمسین دنانیر عشرة بین ما وبالغرامة أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

ً  أكان ً  موظفا ً  أتلف أو بدد أو أعدم أو أخفى أو اختلس یكن لم أم عمومیا ً  أو محجوزاً  شیئا ً قضائی مضبوطا  أو ا

 ً   الشيء. ذلك صاحب مساعدة المذكورة أفعالھ من األوحد قصده وكان حراستھ إلیھ عھدت إداریا

 احبص دیناراً  وعشرین خمسة إلى دنانیر خمسة من وبالغرامة سنتین إلى أشھر ثالثة من بالحبس ویعاقب

  المذكورة. األفعال من فعالً  ارتكب إذا حراستھ إلیھ المعھودة الشيء

 الفعل اقترف إذا دینارا وعشرین خمسة تجاوز ال التي الغرامة أو السنة تجاوز ال مدة الحبس العقوبة وتكون

  إلیھ. معھودة حراستھ تكون أن دون الشيء صاحب

 

 (242) مادة

  المحجوزة أو المضبوطة األشیاء بحراسة المتعلقة الواجبات على خطأ التعدي

ً موظف أكان سواء شخص كل دیناراً  عشرین تجاوز ال بغرامة أو أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب  ا

 ً ً  مضبوط أو محجوز شيء حیازتھ في كان ذلك غیر أم عمومیا ً  أو قضائیا  وأ إعدامھ في خطأ وتسبب إداریا

 اختالسھ. أو إخفاءه سھل أو تبدیده

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 والمادة 2 المادة بواسطة

 (243) مادة

  المزایدات لحریة التعرض

 ألشخاصا وسائر العمومیون الموظفون دینار وخمسین دنانیر عشرة بین ما تتراوح وبغرامة بالحبس یعاقب

 التي أو امةالع المناقصات أو للمزایدات أو العلني المزاد طریق عن القضائیة البیوع لحریة یتعرضون ینالذ

 أو الوعود أو العطایا طریق عن أو التھدید أو العنف باستعمال وذلك العامة اإلدارة عن نیابة األفراد یجریھا

ً  سیراً  اإلجراءات بسیر إضراراً  أخرى طریقة بأیة أو التواطؤ   الغش. بقصد أو طبیعیا
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ً  الجاني كان وإذا  كانت یوعالب أو المناقصات أو المزایدات بتلك للقیام العامة السلطات أو القانون عینھ شخصا

  ینار.د ومائة دینارا وعشرین خمسة بین تتراوح غرامةو سنین خمس إلى سنوات ثالث من السجن العقوبة

ً  التعرض كان وإذا  أي أو عمومي موظف إشراف تحت األفراد لمصلحة تجري التي الخاصة للبیوع موجھا

ً  بذلك خول آخر شخص  األولى. الفقرة في علیھا المنصوص العقوبات فتطبق قانونا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (244) مادة

  وإفشاؤھا واتالفھا المراسالت على االطالع

 أو أخفي قوالبر والتلیفون البرید لمصلحة تابع عمومي موظف كل أشھر ستة عن التقل مدة بالحبس یعاقب

  حوتھ. ما للغیر وأفشى علیھا أطلع أو رسالة أخر أو أوقف

 ائلوس من ذلك إلى وما والبرقیات التلیفونیة والمحادثات المكاتیب ))الرسالة(( من یراد المادة ھذه وفي

  اإلرسال.

 مةالغرا أو أشھر ستة عن تزید ال مدة الحبس العقوبة تكون آخرون أشخاص المذكورة األفعال ارتكب وإذا

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء وذلك دینارا عشرین تجاوز ال التي

 

 الثاني الفصل

 الناس یرتكبھا التـي والجنح الجنایات

 العامة اإلدارة ضد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (245) مادة

  والھیئات القضاء ورجال العمومي الموظف إھانة

ً  أھان من كل السنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب ً  موظفا  بسبب أو وظیفتھ تأدیة أثناء بكرامتھ حط أو عمومیا

  لیھ.إ الموجھة الرسوم أو المحررات أو التلیفون أو البرق طریق عن أو التھدید أو القول أو باإلشارة تأدیتھا

ً  االعتداء كان إذا النصف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد  ضد أو المرافعة أثناء القضاء رجال أحد الى موجھا

  الھیئة. تلك انعقاد أثناء إداریة أو قضائیة یئةھ أعضاء من عضو أي

  منعقدة. وھي كرامتھا أو قضائیة أو إداریة ھیئة شرف ضد االعتداء وجھ إذا الحبس العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة
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 (246) مادة

  العمومي الموظف ضد التھدید أو القوة استعمال

 ھلیرغم عمومي موظف أي ضد التھدید أو القوة استعمل من كل أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

 علیھ واجب ھو بما القیام عن االمتناع على لیحملھ أو بھا المكلف الخدمة أو بوظیفتھ مخل بعمل القیام على

  قانوناً.

 عملب القیام على المذكورین األشخاص أحد إرغام على المقترف الفعل اقتصر إذا الحبس العقوبة وتكون

  طریقة. بأیة خدمتھ أو مھامھ مزاولة في علیھ التأثیر أو بھا المكلف الخدمة أو بوظیفتھ یتعلق

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 )(247 مادة

  العمومي الموظف مقاومة

 أو مناأل رجال من رجل أي لمقاومة التھدید أو القوة استعمل من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  وظیفتھ. تأدیة أثناء آخر عمومي موظف أي

 لألشخاص الطلب عند مساعدتھ قدم من ضد التھدید أو القوة استعمل من كل ذاتھا بالعقوبة ویعاقب

  كورین.المذ

  الحبس. العقوبة تكون جرح عنھ نشأ أو ضرب الفعل مع حصل وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (248) مادة

  قضائیة أو إداریة ھیئة ضد التھدید أو القوة استعمال

 الحبس لعقوبةا تكون قضائیة أو إداریة ھیئة ضد السابقتین المادتین في علیھا المنصوص األفعال ارتكبت إذا

  سنة. عن التقل مدة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (249) مادة

  التشدید ظروف

 عن ھدیدالت أو القوة استعمال تم إذا النصف یجاوز ال بقدر السابقة الثالث المواد في المقررة العقوبة تزاد

 علیھ مؤشر أو االمضاء مجھول بكتاب أو مجتمعین أشخاص عدة من أو متنكر شخص من أو السالح طریق

  وھمیة. أو كانت حقیقیة سریة جمعیات من صادر بإرھاب أو برمز
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 احدو شخص بھ قام ولو السالح استعمال مع مجتمعین أكثر أو أشخاص خمسة التھدید أو القوة استعمل وإذا

 وصالمنص الحاالت في العقوبة تكون السالح یستعمل لم ولو عشرة على یزید األشخاص عدد كان أو منھم

 عشر على تزید ال مدة السجن (248) و (247) المادتین وفي (246) المادة من األولى الفقرة في علیھا

  سنوات.

  سنوات. خمس على تزید ال مدة السجن (246) للمادة الثانیة الفقرة في علیھا المنصوص الحالة وفي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (250) مادة

  الوظائف أو الصفات انتحال

 ھامقتضیات مارس أو زاولھا أو عسكریة أو كانت مدنیة العمومیة الوظائف من وظیفة أعمال في تدخل من كل

  السنتین. تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب منھا إذن أو الحكومة من رسمیة صفة لھ تكون أن غیر من

 علمھ عدب مقتضیاتھا ممارسة أو وظیفتھ مزاولة في یستمر الذي العمومي الموظف على ذاتھا العقوبة وتطبق

  ایقافھ. أو منھا باعفائھ

  الصحف. على باإلدانة الصادر الحكم نشر ویجب

 

 (251) مادة

 حق غیر من بالمھن االحتراف

ً  إذنا تتطلب التي المھن من مھنة حق بغیر زاول من كل  على تزید ال مد بالحبس یعاقب الدولة من خاصا

 دینار. ومائة دینار عشرین بین ما بالغرامة أو أشھر ستة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) مرق قانون من 8 المادة بواسطة

 (252) مادة

  األختام فك

ً  فك من كل سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب  موقعھ إلثبات أو محل لحفظ الموضوعة األختام من ختما

  القضائیة. أو اإلداریة السلطة من صادر أمر أو قانوني إجراء على بناء أخرى أمتعة أو أوراق لصیانة أو

 علیھ المحافظ الشيء حراسة إلیھم عھدت ممن الجاني كان إذا الضعف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

  باالختام.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة
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 (253) مادة

  خطأ عن األختام فك تسھیل

 تقصیرهب فسھل األختام تحت محفوظ شيء حراسة إلیھ عھدت من كل دینارا خمسین تتجاوز ال بغرامة یعاقب

  ممكناً. الفك جعل أو األختام فك

 یعاقب جنایة في علیھ المحكوم أو جنایة في المتھم أمتعة أو أوراق على الموضوعة األختام كانت فإذا

 سنة. على تزید ال مدة بالحبس اإلھمال منھ وقع الذي الحارس

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون نم 8 المادة بواسطة

 (254) مادة

  المحروسة األشیاء على التعدي

 أي أو سجالت أو مستندات أو أحرازاً  أو جریمة موضوع أفسد أو بدد أو أتلف أو أعدم أو أختلس من كل

ً  وكان العامة اإلدارة آخریھم منقول ً  أو عمومي مكتب في محفوظا ً  بحراستھ مأمور شخص إلى مسلما  قانونا

 تزید ال مدة السجن العقوبة نوتكو أشد. جریمة األفعال تلك تكون لم ما سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  المنقوالت. تلك عھدتھ في الذي العمومي الموظف الجریمة ارتكب إذا سنوات ست على

 

 (255) مادة

  خطأ عن الجریمة تسھیل

 لجریمةا وقوع ذلك سبب بحیث الحارس بإھمال السابقة المادة في علیھ المنصوص الفعل ارتكاب اقترن إذا

 دیناراً. وخمسین مائة إلى دیناراً  خمسین من امةبغر الحارس یعاقب سھلھ أو

 

 (256) مادة

  القوة استعمال

 دالمعھو األشخاص ضد العنف استعمال مع إتالفھا أو غیرھا أو المستندات إختالس أو األختام فك وقع إذا

  سنوات. وعشر سنین ثالث بین تتراوح مدة بالسجن الجاني یعاقب إیداعھا أو بحراستھا إلیھم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة سطةبوا

 (257) مادة

 بالتأثیر اإلدعاء
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 وأخذ مي،عمو موظف في تأثیراً  لھ أن أدعى من كل دینار ومائة ثالثین بین تتراوح وبغرامة بالحبس یعاقب

 قاءل بذلك وعد على حصل أو أخرى منفعة أو ماالً  لغیره أو لھ یدفع أن على الغیر حمل أو لغیره أو لنفسھ

  العمومي. الموظف لدى توسطھ

 سبلك المنفعة أو المال استخدام وجوب بدعوى بذلك وعد على صلح أو أخذ من كل ذاتھا بالعقوبة ویعاقب

 بھ. ومكافأتھ العمومي الموظف عطف

 

 الثالث الباب

 القضاء ضد ترتكب التـي الجرائم

 

 األول الفصل

 القضائیة السلطة أعمال ضد الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

  (258) مادة

  التبلیغ في التقصیر

 دون بشأنھا اإلجراءات اتخاذ یجب مما جریمة بوقوع بسببھا أو مھامھ ممارسة أثناء عمومي موظف علم إذا

 بالحبس بیعاق المختصة السلطات إلى عنھا التبلیغ في تأخر أو وأھمل المتضرر الطرف شكوى على التوقف

  دینار. وخمسین دنانیر عشرة بین تتراوح امةبغر أو سنة على تزید ال مدة

 أو المؤبد السجن أو اإلعدام عقوبتھا بجنایة الفعل تعلق إذا سنتین على تزید ال مدة الحبس العقوبة وتكون

  سنوات. عشر عن األقصى حده یقل ال الذي السجن

ً  القضائي الضبط رجال أحد الفعل ارتكب إذا الحبس العقوبة وتكون   .بالجریمة علمھ یقةطر كانت أیا

 إذا لیغالتب أو الشكوى تسلم عن المسؤولین من غیرھم أو القضائي الضبط رجال ذاتھا بالعقوبة ویعاقب

  المختصة. السلطة إلى إحالتھا في تأخروا أو أھملوا

 یتھحر على جسیم ضرر من قرباه ذوي أحد أو نفسھ إنقاذ ضرورة بدافع الفعل ارتكب من على عقاب وال

 دفعھ. تعذر رفھش أو

 

 (259) مادة

  الطبي التقریر تقدیم في التقصیر
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 اتخاذ یجب مما جریمة وقوع إلى ظاھرھا یشیر حاالت في الطبیة مھنتھ بحكم مساعدة أسدى من كل

 ةالمختص السلطات إبالغ في أھمل وتأخرأو المتضرر الطرف شكوى على التوقف دون بشأنھا اإلجراءات

  دیناراً. خمسین على تزید ال بغرامة یعاقب

 ذلكوك جنائي، إجراء أي إلى المساعدة لھ قدمت الذي الشخص یعرض التبلیغ كان إذا الحكم ھذا یطبق وال

  السابقة. المادة من األخیرة الفقرة في علیھا المنصوص الحالة في تطبق ال

 

 (260) مادة

   ًقانونا یستوجب بما القیام رفض

ً  أو خبیراً  القضائیة السلطة عینتھ من كل ً  أو مترجما  الیةیاحت بوسائل وحصل محجوزة أشیاء على حارسا

 على تزید ال مدة بالحبس یعاقب وظیفتھ بحكم بھ ملزم ھو ما تقدیم من أو الحضور واجب من اإلعفاء على

  دیناراً. وخمسین دنانیر عشرة بین تتراوح بغرامة أو أشھر ستة

 إلدالءا ورفض المذكورة المھام بإحدى للقیام القضائیة السلطة أمام أستدعى من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  إلیھ. عھد بما القیام أو المطلوبة الیمین أداء أو نفسھ عن الشخصیة بالبیانات

 آخر شخص كل وعلى القضائیة السلطة أمام للشھادة یستدعى الذي الشخص على السابقة األحكام وتطبق

  قضائیة. مھمة لممارسة استدعى

ً  أو خبیراً  الجاني كان وإذا   الحرفة. أو المھنة من الحرمان الحكم على یترتب مترجما

 

 (261) مادة

  الجریمة اختالق

ً  أبلغھا أو المختصة السلطات إلى شكا من كل سنین ثالث إلى سنة من بالحبس یعاقب  یعد علف بوقوع كذبا

ً  جریمة  انتك ولو الحقیقة على للوقوف جنائي إجراء أي مباشرة معھ یمكن ٍبشكل آثاره أصطنع أو قانونا

  مستعار. اسم تحت أو اإلمضاء مجھولھ التبلیغ أو الشكوى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (262) مادة

  اإلفتراء

ً  اتھم من كل بالحبس یعاقب ً  جریمة یعتبر بفعل شخصا  ضده ختلقا أو برئ الشخص ذلك بأن علمھ مع قانونا

ً  المتھم ضد جنائي إجراء أي مباشرة معھ یمكن بشكلٍ  االختالق أو االتھام وكان جریمة آثار  لحص إذا كذبا
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 اسم تحت أو اإلمضاء مجھولة وىالدع أو الشكوى كانت ولو المختصة، السلطات أمام االختالق أو االتھام

  مستعار.

 أو مؤبدال السجن أو باإلعدام علیھا یعاقب بجریمة الشخص اتھم إذا النصف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

  سنوات. عشر على أقصاه یزید الذي السجن

 محك غیره دون االختالق أو االتھام على ترتب إذا سنوات خمس على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون

 عشر على تزید ال مدة السجن العقوبة كانت المؤبد بالسجن حكم فإذا .سنین خمس على تزید لمدة بالسجن

  سنوات.

  باإلعدام. حكم إذا المؤبد السجن العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (263) مادة

  النفس على االفتراء

ً  نفسھ اتھم من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب ً  جریمة یعتبر بفعل كذبا  أمام بذلك تصریحبال قانونا

 لطةالس أمام باالعتراف أو مستعار اسم تحت أو اإلمضاء مجھول بكتاب االتھام كان ولو المختصة السلطات

  جنائي. إجراء أي مباشرة ھمع یمكن بشكل االتھام ذلك تم إذا القضائیة

  .(258) المادة من األخیرة الفقرة في علیھا المنصوص الحالة في العقاب من ویعفى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (264) مادة

  المخالفات في االفتراء أو االختالق

 شھراً  تجاوزت ال مدة الحبس العقوبة كانت القانون بمقتضى مخالفة یعد بفعل االفتراء أو االختالق تعلق إذا

  دنانیر. عشرة على تزید ال غرامة أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (265) مادة

  الكاذبة الیمین

ً  وحلف مدنیة قضیة في طرفا كان من  للحبس افتض أن ویجوز سنتین، على تزید ال مدة بالحبس یعاقب كذبا

  دینار. مائة تجاوز ال غرامة
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (266) مادة

 الزور شھادة

 نم یعلمھ ما بعض أو كل عن سكت أو غیرھا أو أنكرھا أو الحقیقة فأخفى القضاء أمام بشھادة أدلى من كل

  سنتین. على تزید ال مدة بالحبس یعاقب عنھا سئل التي الوقائع

 السجنب حكم صدر وإذا الحبس العقوبة كانت سنوات خمس على تزید ال مدة بالسجن حكم الفعل عن نجم وإذا

  سنوات. سبع على تزید ال مدة السجن فالعقوبة سنوات خمس على تزید مدة

 على رتبت إذا المؤبد السجن العقوبة وتكون السجن. فالعقوبة المؤبد بالسجن حكم الشھادة على ترتب إذا أما

  باإلعدام. حكم الشھادة

 

 (267) مادة

  المترجم أو الخبیر كذب

ً متر أو خبیراً  القضائیة السلطة عینتھ من كل  عمداً  أدلىو إداریة أو جنائیة أو تجاریة أو مدنیة قضیة في جما

 المادة في المقررة بالعقوبة یعاقب الحقیقة مع تتفق ال وقائع أكد أو صحیحة غیر ترجمة أو كاذبة بآراء

  الزور. بشھادة الخاصة (266)

  الحرفة. أو المھنة ةمزاول من الحرمان العامة، الوظائف من الحرمان على عالوة الحكم، على ویترتب

 

 (268) مادة

  العقاب من المانعة األخرى والحاالت النكل

 أظھر أو الكذب عن رجع إذا الجاني یعاقب ال (267) و (266) المادتین في علیھا المنصوص األحوال في

 الدعوى إقامة عدمب یقضي قرار بإصدار التحقیق ینتھي أن قبل بمھمتھ فیھ قام الذي التحقیق سیر أثناء الحقیقة

  نفسھ. الكذب بسبب تأجیلھا أو المحاكمة انتھاء قبل أو

 كمح یصدر أن قبل الحقیقة وأظھر تراجع إذا الكاذب یعاقب فال إداریة أو مدنیة قضیة في الكذب وقع وإذا

  قطعیاً. الحكم یكن لم ولو الدعوى في نھائي

ً  یستوجب كان من الفعل ارتكب إذا العقوبة تطبق وال ً  أو خبیراً  أو شاھداً  استخدامھ عدم قانونا  كذلكو مترجما

  الترجمة. أو الرأي أو بالشھادة اإلدالء عن االمتناع في الحق لھ بأن إنذاره الواجب من كان من

 .(258) المادة من األخیرة الفقرة في علیھا المنصوص الحالة في العقاب من یعفي وكذلك

  

 (269) مادة
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  الخبیر أو الشاھد رشوة

 لقب ذلك كان ولو مترجم، أو خبیر أو شاھد إلى بھا وعداً  أو أخرى منفعة أي قدم أو نقدیة عطیة قدم من كل

 قبلت ولم كاذبة بترجمة القیام أو صحیح غیر برأي اإلدالء أو زور شھادة على لحملھ الصفة، تلك اتخاذه

 خفضھا مع (267) و (266) المادتین في علیھا المنصوص بالعقوبات یعاقب الوعد أو المنفعة أو العطیة

  والثلثین. النصف بین یتراوح بمقدار

  ور.الز أو الكذب حصول دون الوعد أو العطیة قبلت إذا الحكم نفس ویطبق

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (270) مادة

  العدالة من الفرار تسھیل

ً  جنحة أو جنایة وقوع بعد ساعد من كل ً  ساعد أو الفاعل أنھ في یشتبھ شخصا ً  شخصا  فاراً  وأ علیھ مقبوضا

 أدلة امبإعد أو بإیوائھ شأنھ في الجاریة التحقیقات ضلل أو السلطات تعقب من االختفاء على السجن من

  اآلتیة: بالعقوبات عاقبی أخرى طریقة بأیة أو كاذبة بمعلومات باإلدالء أو إخفائھا او الجریمة

 وأ باإلعدام علیھا یعاقب أجلھا من السجن في وضع أو فیھا علیھ قبض أو وقعت التي الجریمة كانت إذا

  الحبس. العقوبة تكون المؤبد بالسجن

  سنتین. تتجاوز ال مدة الحبس العقوبة تكون بالسجن علیھا یعاقب الجریمة تلك كانت وإذا

 ألقصىا الحد العقوبة تتجاوز ال أن على سنة، على تزید ال مدة الحبس العقوبة نتكو األخرى األحوال وفي

  نفسھا. للجریمة

  للجریمــة. إقترافھ عدم ثبت أو مسئوالً  المساعد الشخص یكن لم ولو المادة ھذه أحكام وتطبق

  القربى. ذوي أحد لمساعدة الفعل ارتكب إذا العقوبة تطبق وال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم انونق من 6 المادة بواسطة

 (271) مادة

  .ملغاة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (272) مادة

  المخالفات تسھیل
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 على تزید ال بغرامة الجاني یعاقب مخالفات شأن في السابقة المادة في علیھا المنصوص األفعال ارتكبت إذا

  دیناران.

 

 (273) مادة

  القضاء أسرة إھانة

 كل تینالعقوب ھاتین بإحدى أو دینار خمسین على تزید ال وبغرامة أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

  دعوى. صدد في عالنیة سلطتھ أو ھیبتھ أو القضاء رجال أحد بمقام أخل من

  الجلسة. في القضاء رجال بإھانة الخاصة باألحوال المادة ھذه أحكام تخل وال

 

 (274) مادة

  الدعوى سیر في التأثیر

 بوعاتمط أو محررات نشر أو أفعال عالنیة عنھ صدرت من كل السابقة المادة في المقررة بالعقوبات یعاقب

 يف القضاء جھات من جھة أیة أمام مطروحة دعوى في الفصل بھم یناط الذین القضاة في التأثیر شأنھا من

 قد الذین لشھودا في التأثیر أو تحقیقب المكلفین الموظفین من غیرھم أو النیابة أو القضاء رجال في أو البالد

 اإلفضاء من شخص منع شأنھا من أموراً  أو التحقیق ذلك في أو الدعوى تلك في الشھادة ألداء یطلبون

  ضده. أو التحقیق أو الدعوى طرف لمصلحة العام الرأي في التأثیر أو األمر ألولى بمعلومات

 وال دینار نع تقل ال وبغرامة سنة تجاوز ال مدة بالحبس اقبیع المذكور التأثیر إحداث بقصد الفعل كان فإذا

  العقوبتین. ھاتین بإحدى أو دینار مائة على تزید

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (275) مادة

  الفنیة والمشورة التوكیل أمانة خیانة 

 وكیل وأ محام كل دینار ومائة عشرین بین تتراوح وبغرامة سنین ثالث إلى أشھر ستة من بالحبس یعاقب

 أو عنھ عیداف الذي الفریق بمصالح إضراراً  مھنتھ بواجبات القیام في یخلص ال فني مستشار أو قضائي

 نفسھ قتالو وفي ذاتھا قضیةال في المتخاصمین الطرفین لكال خدماتھ قدم أو القضاء، أمام یمثلھ أو یساعده

  آخر. شخص طریق عن ذلك تم ولو

 بمتھم راً إضرا ارتكبت إذا وتضاعف بمتھم، إضراراً  الفعل ارتكب إذا الثلث یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

  سنوات. خمس على تزید لمدة السجن أو المؤبد السجن أو باإلعدام القانون علیھا یعاقب بجنایة
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 ضائيق وكیل أو محام كل دینارا خمسین تجاوز ال التي بالغرامة أو سنة على تزید ال مدةل بالحبس ویعاقب

 بعد ألولا الطرف موافقة دون الثاني للطرف النصح تقدیم أو نفسھا القضیة في الدفاع یتولى مستشار أو

 األول. للطرف تمثیلھ أو مساعدتھ أو دفاعھ

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (276) مادة

  بالنفوذ القضائي الوكیل إدعاء

 كل ینارد مائتي على تزید وال دینارا خمسین عن تقل ال وبغرامة أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

ً  یزعم قضائي وكیل أو محام  لمترجما أو الخبیر أو الشھود أو النیابة، عضو أو القاضي لدى نفوذاً  لھ أن كذبا

 نم ادعاه ما سبیل في بذلك وعداً  أو أخرى منفعة أو ماالً  لغیره أو لنفسھ موكلھ من ذلك على بناء ویأخذ

  مكافآتھم. بلزوم إدعى إذا وكذلك المذكورین، أحد مساعدة على الحصول

 

 الثاني الفصل

 القضائیة السلطة تدابیر ضد الجرائم

 

 (277) مادة

  الھرب

ً  علیھ قبض من كل  رینعش تجاوز ال بغرامة أو شھور ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب فھرب قانونا

  دیناراً.

ً  كان أو علیھ بالقبض أمر المتھم ضد صادراً  كان فإذا  الحبسب یعاقب أشد بعقوبة أو بالحبس علیھ محكوما

  دینار. مائة تجاوز ال بغرامة أو سنتین على تزید ال مدة

ً  السابقتین الحالتین إحدى في الھرب كان إذا العقوبات دوتتعد   أخرى. بجریمة أو بالقوة مصحوبا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

 (278) مادة

  الحارس خطأ

ً  كان من كل  تزید ال مدة بالحبس یعاقب منھ بإھمال وھرب بنقلھ أو بمرافقتھ أو علیھ مقبوض بحراسة مكلفا

ً  ھرب الذي علیھ المقبوض كان إذا دینارا خمسین تجاوز ال بغرامة أو سنتین على  جنایة ةبعقوب علیھ محكوما

ً  أو   جنایة. في متھما
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 عشرین تجاوز ال غرامة أو شھور ستة على تزید ال مدة بسالح العقوبة فتكون األخرى األحوال في وأما

  دینار.

 

 العقوبات: قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (279) مادة

  لھ تسھیلھ أو الھرب على علیھ للمقبوض الحارس مساعدة 

ً  كان من كل  عنھ لتغاف أو لھ سھلھ أو الھرب على وساعده بنقلھ أو بمرافقتھ أو علیھ مقبوض بحراسة مكلفا

  أشھر. ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

ً  علیھ المقبوض كان وإذا ً  كان أو المؤبد السجن أو باإلعدام علیھ محكوما  ىبإحد علیھا معاقب بجنایة متھما

  سنوات. سبع على تزید ال مدة السجن العقوبة كانت العقوبتین

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (280) مادة

 لھ تسھیلھ أو الھرب على علیھ للمقبوض اآلخرین مساعدة

ً  مكن من كل ً  یعاقب السالفة األحوال غیر في لھ سھلھ أو علیھ ساعده أو الھرب من علیھ مقبوضا  ألحكامل طبقا

  اآلتیة:

ً  علیھ المقبوض كان إذا ً  كان أو المؤبد السجن أو باإلعدام علیھ محكوما  حدىبإ علیھا معاقب جنایة في متھما

  سنوات. خمس على تزید ال مدة السجن العقوبة تكون العقوبتین ھاتین

  الحبس. العقوبة فتكون األخرى األحوال في وأما

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (281) مادة

  والمساجین علیھم المقبوض تمرد

ً  علیھم المقبوض أو المسجونین من أكثر أو عشرة عالنیة تمرد إذا  أو العنف استعملوا أو ینمجتمع قانونا

 مدة سبالحب عوقبوا وجھ بأي الفتنة إثارة أو التمرد على اآلخرین المسجونین أو علیھم المقبوض حرضوا

  النظام. إلى بالعودة لھم اإلنذار إطاعة عن امتنعوا أو رفضوا إذا سنة عن تقل ال

 الظروف أو المكان أو الزمان فظرو الفعل الرتكاب استغلت إذا النصف یجاوز ال بما العقوبة وتزاد

  دونھا. یحال أو النظام على المحافظة تعرقل بحیث الشخصیة

  رأسھ. أو نظمھ أو التمرد تزعم لمن بالنسبة سنوات خمس على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون
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 (282) مادة

  التبعیة بالعقوبات اإلخالل

 و (35) و (33) المواد في علیھا المنصوص التبعیة العقوبات إحدى علیھ ترتبت حكم ضده صدر من كل

ً  علیھ حرمت صالحیة أو سلطة مارس أو وظیفة وشغل القانون ھذا من (37)  یعاقب للحكم نتیجة قانونا

  دینارا. خمسین على تزید ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (283) مادة

  وتسھیلھ للحریة المقیدة الوقائیة التدابیر من التملص تھیئة

ً  الھرب من مكن من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب ً  شخصا  لوقائیةا التدابیر بأحد علیھ محكوما

 مةالقائ السلطات قبضة من خلصالت على ساعده أو طریقة بأیة أخفاه أو ذلك لھ سھل أو للحریة المقیدة

  عنھ. بالبحث

ً  ولو علیھ المحكوم حراسة لھ كانت من خطأ نتیجة الفرار حصل وإذا  طئالمخ یعاقب وظیفتھ بحكم مؤقتا

  دینار. خمسین على تزید ال بغرامة

  دینار. مائة تجاوز ال غرامة العقوبة إلى یضیف أن للقاضي جاز الكسب ھو الفعل من الغرض كان وإذا

 

 (284) مادة

 سري جنائي بإجراء تتعلق معلومات إذاعة

 لعقوبتینا ھاتین بإحدى أو دینار ومائة عشرین بین تتراوح وبغرامة سنة على تزیـد ال مـدة بالحبس یعاقب

ً  العالنیة طرق من آخر طریق بأي أو الصحافة بطریقة أذاع من كل  أو اً سر نظرت جنائیة قضیة عن بیانا

  قانوناً. ةسری تبقى أن یجب قضیة في بالتحقیق تتعلق أوراق أو وثائق محتویات أذاع

 ال عام بوجھو علنیة مناقشة في بعد فیما بھا أدلى التي التحقیق وحیثیات الوثائق على الحكم ھذا یطبق وال

 ذلك قبل أو ھافی الفصل على سنة ثالثین انقضاء بعد القضائیة الجنائیة اإلجراءات أوراق سائر على یطبق

  صراحة. بالنشر العدل وزیر أذن إذا

 ةالقضی عن اإلعالن مجرد على المادة ھذه من األولى الفقرة في علیھا المنصوص حوالاأل في یعاقب وال

  فقط. فیھا الحكم نشر على وال

 

 (285) مادة
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  السابقة المادة تطبیق توسیع

 تحظر نأ الدعوى، وقائع لنوع نظراً  للمحاكم یجوز السابقة المادة حكم علیھا ینطبق التي الدعاوى غیر في

 أحدب بعضھا أو كلھا األحكام أو القضائیة المرافعات نشر اآلداب، أو العام النظام على افظةالمح سبیل في

 تزید الو دینار عشرین عن التقل وبغرامة سنة تجاوز ال مـدة بالحبس یعاقب ذلك یخالف ومن العالنیة طرق

  العقوبتین. ھاتین بإحدى أو دینار مائة على

 

 (286) مادة

  الكاذب والنشر یةالسر المداوالت إفشاء

 لسریةا المداوالت العالنیة طرق من طریقة بأي نشر من كل السابقة المادة في المذكورة بالعقوبات یعاقب

  بالمحاكم. العلنیة الجلسات في جرى ما قصد وبسوء أمانة بغیر نشر أو بالمحاكم

 

 الثالث الفصل

ً  الحق استیفاء  تحكما

 

 (287) مادة

  بالذات الحق استیفاء

 قح على للحصول القضائیة السلطة إلى الرجوع بإمكانھ كان من كل دینار مائة تجاوز ال بغرامة یعاقب

  األشیاء. ضد العنف باستعمال بیده الحق ذلك وانتزع مزعوم

ً  الفعل كان إذا سنة على تزید ال مدة بالحبس ویعاقب   ضدھم. فالعن باستعمال أو األشخاص بتھدید مصحوبا

 الفقرتین يف المذكورتان العقوبتان فتطبق األشیاء ضد بالعنف األشخاص على التھدید أو عنفال اقترن فإذا

  السابقتین.

  المتضرر. الطرف طلب على بناء إال الدعوى تقام وال

 

 (288) مادة

  مشددة ظروف

  الثلث: یجاوز ال بمقدار العقوبات تزاد السابقة المادة في المذكورة الحاالت في

  بالحكم. النطق وقبل القضاء إلى اللجوء بعد لفعلا ارتكب إذا .1

ً  تھدیدھم أو األشخاص على العنف استعمال كان إذا أو .2   بالسالح. مصحوبا
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 الرابع الباب

  المعترف الدینیة والشعائر الدین ضد الجرائم

 األموات حرمة على والتعدي بھا

 

 (289) مادة

  المقدسات وإھانة الدینیة الشعائر إلقامة التعرض

 رشعائ إقامة على شوش من كل دیناراً  خمسین تجاوز ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  التھدید. أو بالعنف عطلھا أو بھا خاص دیني احتفال على أو عالنیة تؤدى دینیة

 اءأشی أو دینیة شعائر إلقامة معدة مباني دنس أو أتلف أو كسر أو خرب من كل ذاتھا بالعقوبات ویعاقب

  السكان. من فریق أو ملة أبناء عند حرمة لھا أخرى

 

 (290) مادة

  األدیان على التعدي

 األدیان أحد على العالنیة طرق بإحدى اعتدى من كل السابقة المادة في علیھا المنصوص بالعقوبات یعاقب

  المادة: ھذه حكم تحت ویقع علناً، شعائرھا تؤدى التي

 ھذا نص عمداً  حرف إذا شعائرھا تؤدى التي األدیان من دین أھل نظر في مقدس كتاب نشر أو طبع والً:

ً  الكتاب   معناه. یغیر تحریفا

  الجمھور. لتسلیة أو السخریة بقصد عام مجتمع في دینیة شعیرة أو دیني احتفال تقلید ثانیاً:

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (291) مادة

  الدولة دین إھانة

 ال ألفاظب أوفاه لیبیا دستور بموجب الرسمي الدولة دین ھو الذي اإلسالمي الدین على عالنیة اعتدى من كل

  السنتین. تتجاوز ال مدة بالحبس یعاقب األنبیاء أو الرسول أو اإللھیة بالذات تلیق

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (292) مادة

  القبور وتدنیس الجثث إھانة
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 أو ورالقب حرمة انتھك من كل دینار خمسین على تزید ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  الجنازة. بنظام أخل أو دنسھا أو الجبابین

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون نم 8 المادة بواسطة

 (293) مادة

  وإختالسھا وإعدامھا الجثث إتالف

 رفاتھ. شتت أو منھ جزءاً  أتلف أو أعدمھ أو بجثمان مثل من كل بالحبس یعاقب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (294) مادة

  الجثث إخفاء

 قبلو المختصة الجھة إخبار بغیر دفنھا أو رفاتھا أخفى أو منھا جزءاً  أو جثة أخفى من كل بالحبس یعاقب

  بشأنھا. تحقیق أو بحث إجراء

 

 (295) مادة

  الجثث تشریح

ً  بالعقوبتین أو دیناراً  خمسین على تزید ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب  أقدم من لك معا

 تعمالھااس على أو تشریحھا أو جثة أخذ على القانون بھا یسمح ال التي الحاالت في تعلیمي أو علمي لغرض

  آخر. وجھ بأي

 

 الخامس الباب

 العامة السالمة ضد الجرائم

 

 األول الفصل

ً  خطراً  تكون التـي العنف جرائم  عاما

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (296) مادة

ً  القتل   جزافا
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 العامة المةالس تعریض شأنھا من بأفعال القتل بقصد قام من كل سنوات عشر عن تقل ال مدة بالسجن یعاقب

  الدولة. سالمة على االعتداء ةحال دون للخطر

  اإلعدام. العقوبة كانت أكثر أو شخص موت الفعل عن نتج وإذا

  الجرائم. بتعدد الخاصة األحكام تطبق أكثر أو لشخص أذى الفعل عن نتج وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (297) مادة

  الحریق

  سنوات. سبع عن تزید ال مدة بالسجن یعاقب الغیر ملك في عمداً  النار وضع من كل

 الغیر كمل حرق الفعل على ترتب إذا ملكھ في النار وضع من كل سنین خمس تجاوز ال مدة بالسجن ویعاقب

  للخطر. العامة السالمة تعریض أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل نبشأ 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (298) مادة

  الكوارث

 أخرى عائمة أیة أو سفینة إغراق أو غریق أو غور أو فیضان بإحداث للخطر العامة السالمة عرض من كل

 السجنب یعاقب أخرى كارثة أیة حدوث أو بناء انھیار أو الحدیدیة للسكك حادثة بوقوع أو طائرة بإسقاط أو

  عشر. إلى سنوات ثالث من

 لسجنا عقوبة تزاد الحدیدیة بالسكك حادثة إیقاع أو طائرة إسقاط أو سفینة إغراق أو غرق إحداث حالة وفي

 ضللةم عالمات باستعمال أو إخفائھا أو بإزالتھا أو األخرى العالمات أو المصابیح بتخریب الفعل اقترن إذا

  التضلیل. وسائل من أخرى وسیلة أیة أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (299) مادة

  رضر أحداث عن الناجمة واألخطار الكوارث

 إذا رالغی بملك اإلضرار لمجرد ملكھ في النار أضرم من كل أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب .1

  كارثة. أو یقحر لخطر الغیر ملك تعریض فعلھ عن نتج
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 ما وأ تصریفھا أو المیاه لجمع المعدة المنشآت إحدى أعطب أو أتلف من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق .2

 اإلضرار بنیة الفعل ارتكب إذا ذلك كل صالحة، غیر صیرھا أو األرض وغور المیاه خطر لدرء یقام

  كارثة. خطر علیھ وترتب

 العقوبة انتك أخرى كارثة أو حریق السـابقتین الفقرتین ىإحـد في علیھ المنصوص الفعل عن نجـم فإذا .3

  سنوات. سبع على تزید ال مدة السجن

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (300) مادة

  مشددة ظروف

 إحدى على الفعل ارتكب إذا النصف یجاوز ال بمقدار (299) و (297) المادتین في المقررة العقوبات تزاد

  اآلتیة: المنشآت أو المباني

 أو ھاملحقات أو المقابر أو التذكاریة النصب أو للعبادة أو العام لالستعمال المعدة أو العمومیة المبـاني .1

  األحراش. أو الغابات

 أو الترع أو المناجم أو المحـاجر أو العمل ساحات أو المعامل أو للسكنى المعدة أو المسكونة األبنیة .2

  تصریفھا. أو المیاه، لجمع یعد مما ذلك إلى ما أو المیاه توزیع منشآت

 الطائرات أو األخرى العائمات أو السفن .3

 البضائع مستودعات العامة المخازن أو الطائرات مھابط أو السفن مواني أو الحدیدیة السكك محطات .4

  الوقود. أو المحرقة المواد أو المفرقعات دعاتمستو أو أكـوام أو الغالل أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (301) مادة

  العامة السالمة على االعتداء

 للخطر عرض من كل سنوات خمس إلى سنوات ثالث من بالسجن یعاقب السابقة المواد أحكام مراعاة مع

 صیانة ضد فعالً  ارتكب أو عرقلھا أو انقطاعھا سبب أو المواصالت أربك أو العامة النقل وسائل المةس

 نجم ذاإ الصناعة، أو اإلنارة غاز أو الكھربائیة الطاقة توزیع أو لإلنتاج المعدة األخرى الوسائل أو المنشآت

  العامة. السالمة على خطر الفعل عن

 عن نجم إذا أخرى كارثة لوقوع أو منھ جزء أو بناء لھدم یرمي بعمل قام من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  العامة. السالمة على خطر الفعل
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ً  ألقى من كل سنتین تجاوز ال مدة بالحبس ویعاقب  في العام للنقل معدة مركبات على قذائف أو صلبة أجساما

  سیرھا. أثناء

 لفظة تشمل كما والجویة، والبحریة البریة الوسائل ))النقل وسائل(( عبارة تشمل الجنائي القانون وفي

  والرادار. والتلفزیون والالسلكي والبرق التلیفون ))مواصالت((

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (302) مادة

  العامة السالمة عن الدفاع تمكین عدم

 أو حریق حدوث عند أتلف، أو أخفى أو اختلس من كل سنوات سبـع إلى سنوات ثثـال من بالسجن یعاقب

  النجدة. أو اإلنقاد أو الكوارث ضد الوقایة وسائل من وسیلة أو الحریق إلطفاء معدة وسائل كارثة،

 أو المساعدة تقدیم أو الحرائق إطفاء دون كانت طریقة بأیة حال أو عطل من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  الوقایة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (303) مادة

  العمل إصابات ضد للوقایة المعدة الوسائل إزالة

 العالمات أو األجھزة أو الوسائل وضع في عمداً  قصر من كل أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

 أو لالوسائ تلك أزال من كل ذاتھا بالعقوبة ویعاقب إصاباتھ، أو العمل كوارث وقوع دون للحیلولة المعدة

  أتلفھا. أو العالمات أو األجھزة

  سنوات. خمس تجاوز ال مدة السجن العقوبة كانت إصابة أو كارثة الفعل عن نجم وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (304) مادة

  خلسة یشبھھا وما المفرقعات نقل

 أو تفرقعام نقل من كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار مائة على تزید ال التي وبالغرامة بالحبس یعاقب

ً  الركاب لنقل معدة أخرى مركبات أو الحدیدیة السكك قطارات في لإللتھاب قابلة مواد  اللوائح ذلك في مخالفا

  بالنقل. الخاصة

ً  اإلذن أعطى الذي المختص الموظف العقوبة بنفس ویعاقب   اللوائح. مخالفا

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 86 of 145  

 الثاني الفصل

 عام خطر علیھا یترتب التـي الغش جرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (305) مادة

  الوباء

  سنوات. عشر عن تقل ال مدة بالسجن یعاقب الضارة الجراثیم بنشر وباء وقوع سبب من كل

 ةفالعقوب شخص من أكثر مات إذا أما المؤبد، السجن العقوبة تكون واحد شخص موت الفعل عن نتج وإذا

  اإلعدام.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (306) مادة

  الغذائیة المواد أو المیاه تسمیم

ً  سمم من كل سنوات سخم عن تقل ال مدة بالسجن یعاقب  بلوغھا أو توزیعھا قبل غذائیة مواد أو میاھا

  المستھلك.

 بةفالعقو واحد شخص من أكثر مات وإذا المؤبد السجن العقوبة تكون واحد شخص موت الفعل عن نجم وإذا

  اإلعدام.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (307) مادة

  وتقلیدھا المستھلكات غش

ً  قلد أو غش أو أفسد من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب  وھ مما غیرھا أو غذائیة مواد أو میاھا

  العامة. الصحة على خطرة فصیرھا بھا اإلتجار أو توزیعھا أو سحبھا قبل العام لالستھالك معد

  طبیة. مواد على التقلید أو الغش وقع إذا الحبس العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (308) مادة

  المقلدة أو المغشوشة أو المسممة بالمواد اإلتجار
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 أو للبیع عرض أو للتجارة حاز من كـل (307) و (306) المادتین في علیھا المنصوص بالعقوبات یعاقب

ً  لالستھـالك وزع  خطرة أصبحت بحیث غیره قلدھا أو غشھا أو سممھا قد كان أخـرى أشیاء أو مواد أو میاھا

ً  یكن لم إذا وذلك بذلك علمھ مع العامة الصحة على  المادتین في علیھا المنصوص الجرائم في شریكا

 المذكورتین

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم ونقان من 8 المادة بواسطة

 (309) مادة

  فاسدة أدویة أو بأغذیة اإلتجار

 أعطى أو لالستھالك وزع أو للبیع عرض أو للتجارة حاز من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  بذلك. علمھ مع مغشوشة أو مقلدة تكـون أن دون العامة الصحة على خطرة غذائیة مـواد

  معیبة. أو فاسدة أدویة الجریمة محل كان إذا الحبس العقوبة وتكون

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (310) مادة

  العامة السالمة على خطرة بطریقة أدویة إعطاء

 تتفق ال كمیة أو وصفة أو بشكل أعطـاھا إذا بدونھ أو بترخیص الطبیة بالمـواد متجر كل بالحبس یعـاقب

  علیھ. المتفق أو عنھ المعلن عن تختلف أو الطبیب توصیات مع

 

 :المخدرات بشأن 1971 لسنة (23) رقم قانون من 55 المادة بواسطة

 (311) مادة

 (312) مادة

 ملغاة.

 

 الثالث الفصل

 مشترك خطر عنھا ینجم التـي الخطئیة الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (313) مادة

  خطأ عن الناجمة الكارثة
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 ال دةم بالحبس یعاقب الباب ھذا من األول الفصل في علیھ نص مما كارثة أو حریق في خطأ تسبب من كل

  سنتین. زتتجاو

ً  الكارثة كانت إذا الحبس العقوبة وتكون  والسفن الحدیدیة كالسكك الركاب نقل وسائل بإحدى لحقت أو غرقا

  والطائرات.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (314) مادة

  خطأ عن كارثة إیقاع في الشروع

 لفصلا في علیھ نص مما كارثة أو خطر وقوع في خطأ تسبب من كل سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  قائم. خطر عن تغاضى أو الباب ھذا من األول

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (315) مادة

  العمل إصابات أو الكوارث ضد الحیطة وسائل اتخاذ في التقصیر

 وضع يف خطأ عن قصر من كل دینار ومائة ثالثین بین تتراوح بغرامة أو سنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 في لذلك المعدة األخرى الوسائل أو العمل إصابات أو الكوارث ضد النجدة أو اإلنقاد أو اإلطفاء أجھزة

  لالستعمال. صالحة غیر صیرھا أو أزالھا أو موضعھا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (316) مادة

  العامة الصحة ضد الخطئیة الجرائم

 اإلعدام بعقوبة یستبدل (310) إلى (305) من المواد في علیھا المنصوص الجرائم إحدى خطأ ارتكبت إذا

 تان،سن أقصاھا لمدة السجن وبعقوبة الحبس، المؤبد السجن وبعقوبة سنوات، خمس أقصاھا لمدة الحبس

  دینارا. خمسین تجاوز ال التي الغرامة أو سنة على تزید ال لمدة الحبس وبعقوبة

 

 السادس الباب

 العام األمن ضد الجرائم

 

 (317) مادة
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  اإلجرام على التحریض

  آلتیة:ا بالعقوبات یعاقب أثر تحریضھ عن ینتج أن دون أكثر أو جریمة ارتكاب على عالنیة حرض من كل

  جنایات. ارتكاب على التحریض كان إذا بالحبس .1

 التحریض انك إذا دیناراً  وثالثین دنانیر عشرة بین تتراوح بغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس .2

  لفات.مخا أو جنح ارتكاب على

  أكثــر. أو مخالفة مع أكثر أو جنحة ارتكـاب على التحریض كان إذا الحبس العقوبة وتكون

 

 (318) مادة

  الطوائف بین الفتنة إثارة

 العام باألمن یخل أن شأنھ من بھا اإلزدراء أو الناس من طوائف أو طائفة بغض على عالنیة حرض من كل

  بتین.العقو ھاتین بإحدى أو دینار ومائة دیناراً  عشرین تتراوح وبغرامة سنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 

 (319) مادة

  القوانین عصیان على التحریض

 أو وانینالق عصیان على عالنیة غیره حرض من كل السابقة المادة في علیھا المنصوص بالعقوبات یعاقب

  قانوناً. جنحة أو جنایة یعد أمراً  لھ زین

 

 (320) مادة

  الغرامات دفع في جان لمساعدة تبرعات افتتاح

 عالنیة تحف من كل العقوبتین اتینھ بإحدى أو دینار مائة تجاوز ال وبغرامة سنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 ً ً  بھا المحكوم الغرامات أداء في الجاني مساعدة بقصد عنھ أعلن أو اكتتابا  وكذلك جنحة، أو جنایة في قضائیا

  ذلك. على عزمھ أظھر أو بعضھا أو إلیھا المشار بالمساعدة آخر قیام أو قیامھ أعلن من

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 والمادة 2 المادة بواسطة

 (321) مادة

  اإلجرام عصابات

 مدةل بالسجن فیھا مشترك كل عوقب جنح أو جنایات عدة الرتكاب عصابة أكثر أو أشخاص ثالثة كون إذا

  جنح. ارتكاب الغرض كان إذا وبالحبس جنایات، ارتكاب الغرض كان إذا سنوات ثالث عن تقل ال
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 ابارتك الغرض كان إذا سنوات ثالث عن تقل ال مدة بالسجن نظمھا أو شكلھا أو العصابة رأس من یعاقبو

  جنح. ارتكاب الغرض كان إذا سنوات وخمس سنتین بین تتراوح مدة وبالسجن جنایات

  امة.عال الطرق أو األریاف على بالسالح العصابة أعضاء أغار إذا النصف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

 ضائھاأع شخصیة وعن العصابة عن العامة السلطات إبالغ إلى األعضاء من بادر من كل العقوبة من ویعفى

 أجلھا نم العصابة شكلت التي الجرائم من جریمة أیة اقتراف قبل وجھ أي على حلھا في تسبب أو اآلخرین

  ضدھا. الجنائیة اإلجراءات في الشروع وقبل

  حلھا. في تسببوا إذا إال ؤسسونوالم الرؤساء یعفى وال

 

 (322) مادة

 العصابات أفراد مساعدة

 قد كنی لم إذا سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب إجرام عصابة في المشتركین أحد مون أو آوى من كل

  سھلھا. أو الجریمة في اشترك

  قرباه. ذوي أحد صالح في األفعال بتلك قام من على عقاب وال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (323) مادة

 والنھب التخریب أعمال

 االعتداء رغی لغرض الفعل وقع إذا بالسجن یعاقب النھب أو السلب أو التخریب أفعال من فعالً  ارتكب من كل

  الدولة. سالمة على

 يف موجودة مؤن أو ذخائر أو أسلحة على الفعل وقع إذا سنوات خمس عن تقل ال مدة السجن العقوبة وتكون

  ایداع. أو بیع مكان

 

 (324) مادة

  الناس قلوب في الرعب إدخال

 وأدخل النھب أو السلب أو التخریب أفعـال بارتكاب أو العامة السـالمة ضد جرائم بارتكاب ھـدد من كل

  سنتین. على تزید ال مدة بالحبس یعاقب الناس قلوب في الرعب

 

 (325) مادة

  المفرقعات باستعمال الناس قلوب في الرعب ادخال
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 إلثارة أو الناس قلوب في الرعب إلدخال القبیل ھذا من أجھزة أو مفرقعة مواد أو قنابل فجر من كل

  أخطر. جریمة فعل یكون لم إذا بالحبس یعاقب الفوضى أو اإلضطراب

 

 السابع الباب

 العامة بالثقة المخلة الجرائم

 

 األول الفصل

 والطوابع النقود تزییف

 

 (326) مادة

  وصرفھ المزیف النقد إدخالو النقود تزییف

 وأ الوطنیة النقود قلد من كل دینار ألف تجاوز ال وبغرامة سنة عشرة خمس تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب

ً  المتداولة األجنبیة ً  أو قانونا  لظاھریةا قیمتھا من زاد بأن وجھ بأي الصحیحة النقود غیر أو البالد في عرفا

ً  نقداً  لیبیا إلى لأدخ أو الجوھریة قیمتھا من أنقص أو  عمل أو فیھا صرفھ أو المذكورة الطرق بإحدى مزیفا

  تداولھ. على

 صاصاتھاوق لحاملھا المعتمدة العامة والسندات المتداولة العملة أوراق الجنائي القانون في النقد حكم في ویعد

ً  المتداولة المالیة واألوراق ً  أو قانونا   إصدارھا. لھا مخول سساتمؤ عن والصادرة نقدا، باعتبارھا عرفا

 

 (327) مادة

  حسنة بنیة المستلم المزیف النقد صرف

ً  أو مقلداً  نقداً  نیة بحسن تسلم من  على تزید ال ةمد بالحبس یعاقب بعیبھ علمھ بعد بھ تعامل أو وصرفھ مزیفا

  بھ. تعامل أو صرفھ الذي النقد أمثال ستة على تزید ال بغرامة أو أشھر ستة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (328) مادة

  وتداولھا الطوابع تزییف 

 لمادتـینا في علیھا المنصوص األفعال بشأنھا ارتكب إذا الطوابع على السابقتـین المادتـین أحكام تطبق

  النصف. بمقدار العقوبة تخفض أن على المذكورتین
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 وغیر البرید وطوابع الدمغة وطوابع رسمیة دمغة تحمل التي األوراق الجنائي القانون في الطوابع من ویعد

  مماثلة. قوة انونالق أعطاه مما ذلك

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (329) مادة

  حیازتھا أو واقتناؤھا التزییف معدات وصنع الرسمیة األوراق في الشفافة ماتالعال تقلید

 كونی لم إذا دینارا، وخمسین ومائة خمسین مابین بالغرامةو سنوات ثالث عن تقل ال دةم بالسجن یعاقب

 أو الطوابع أو العامة السندات أوراق صنع في المستعملة الشفافة العالمات قلد من كل أخطر، جریمة الفعل

  فیھ. تصرف أو حازه أو المقلد الورق ھذا مثل على حصل

 األوراق أو ابعالطو زویرأوت النقود لتقلید فقط تستعمل التي المعدات صنع من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  فیھا. تصرف أو علیھا حصل أو حازھا أو الشفافة العالمات تتخللھا التي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (330) مادة

  العامة بالخدمات الخاصة الشارات تزویر

 العامة الخدمات إحدى في بالعمل لحاملھا تسمح خاصة شارات أو بطاقات أو تذاكر زیف أو زور من كل

 التزید دةم بالحبس بیعاق العامة المرافق من غیرھا أو العام النقل مرافق من تعد التي بالخدمات االستفادة أو

ً  عشرین بین تتراوح غرامةبو سنتین على  دینار. مائةو جنیھا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (331) مادة

  العامة الخدمات بإحدى المتعلقة المزیفة الشارات استعمال

 من لك دینار وعشرین دنانیر خمسة بین تتراوح بغرامة أو أشھر أربعة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 شتركی أن دون بذلك، علمھ مع السابقة المادة في المذكورة الخاصة الشارات أو البطاقات أو التذاكر استعمل

  تزییفھا. أو تزویرھا في

 ةالعقوب كانت نیة بحسن علیھا حصل قد المذكورة الشارات أو البطاقات أو التذاكر استعمل من كان وإذا

  دنانیر. عشرة على تزید ال غرامة

 

 (332) مادة
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  استعمالھا إعادة بقصد التذاكر أو الطوابع على الموضوعة التأشیرات شطب أو تزییف

 (330) ادةالم في المذكورة الشارات أو الطوابع على الموضوعة األمارات أزال أو شكل بأي شطب من كل

 دنانیر رةعش بین تتراوح بغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس عوقب استعمالھا سبق على للداللة

  یستعملھا. غیره ترك أو استعملھا إذا وذلك دیناراً  وثالثین

  ا.تزییفھ في یشترك أن دون المزیفة الشارات أو الطوابع استعمل من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  دنانیر. عشرة على تزید ال غرامة العقوبة تكون عمداً  واستعملت نیة بحسن األشیاء ھذه استلمت وإذا

 

 (333) مادة

  العقوبة من اإلعفاء

 ألشیاءا تقلید دون السلطات، علم قبل حال، إذا السابقة المواد في المذكورة األفعال أحد ارتكب من یعاقب ال

  تداولھا. أو صنعھا أو تزییفھا دون أو المواد تلك في المذكورة

 

 الثاني الفصل

 ماثلھا وما والعالمات األختام تزییف

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (334) مادة

  التصدیق في المستعملة واألدوات العامة األختام تقلید

 والعالمات األختام غیر أو قلد أو الحكومة أوراق لختم المعد الوالیة أو الدولة خاتم غیر أو قلد من كل

 تلك تعملاس أو الرسمیة الصفـة إلثبات أو للتصدیق العامة المصالح أو المؤسسات تستعملھا التي الرسمیة

 السجنب یعاقب بذلك علمھ مع تغییرھا أو تقلیدھا في یشترك أن دون المغیرة أو المقلدة العالمات أو األختام

 ةالعقوب تكون األخرى الحاالت وفي الوالیة أو الدولة خاتم فعلھ تناول إذا سنوات ست على تزید ال مدة

  سنوات. خمس تجاوز ال مدة السجن

 

 (335) مادة

  حق دون العامة والعالمات األختام استعمال

 أو إلدارةا أو الدولة تستعملھا التي الصحیحة والمیاسم اماألخت على حق بغیر حصل من كل بالحبس یعاقب

  .غیره لمصلحة أو لمصلحتھ أو بالغیر إضراراً  استعملھا أو الرسمیة الصفة إلثبات العامة السلطات
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 (336) مادة

  واستعمالھا المیاسم أو األختام لتزییف األخرى الحاالت

ً  قلد من كل بالحبس یعاقب  وأ السابقة المادة في ذكر ما عدا كانت سلطة ألیة ماتعال أو دمغات أو أختاما

ً  استعمل من وكذلك التجاریة البیوت إحدى أو الحكومة قبل من مأذونة شركة أیة  ورةالمذك األشیاء من شیئا

  بتقلیدھا. علمھ مع

 

 (337) مادة

  حق دون التجاریة البیوت أو الشركات أختام استعمال

 العالمات أو التمغات أو األختام على حق بغیر حصل من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 عملھاواست السابقة المادة في المذكورة التجاریة البیوت أو الشركات أو السلطات تخص التي الصحیحة

  الشرعیین. أربابھا بمصالح مضراً  استعماالً 

 

 (338) مادة

  االختراع وبراءات الفارقة العالمات تقلید

 ةأجنبی أو كانت وطنیة صناعیة منتجات أو فكري إلنتاج الممیزة األمارات أو العالمات زور أو قلد من كل

  جنیھاً. وعشرین جنیھات عشرة بین تتراوح التي وبالغرامة بالحبس یعاقب

 أو تكان وطنیة الصناعیة النماذج أو الرسوم أو عاالخترا براءات زور أو قلد من بكل ذاتھا العقوبة وتنزل

  أجنبیة.

 أو الفنیة كیةالمل بحمایة المتعلقة الدولیة واالتفاقات المحلیة القوانین مراعاة مع إال السابقة األحكام تطبق وال

  الصناعیة.

 

 (339) مادة

  ماتالعال ھذه تحمل التي السلع أو المزورة االختراع وبراءات العالمات استعمال

 من ورز أو قلد ما استعمل من كل جنیھ مائة على تزید ال وبغرامة سنتین عن تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 يف یشترك أن دون أجنبیة أو كانت وطنیة صناعیة منتجات أو فكري إلنتاج الممیزة األمارات أو العالمات

 وأ المقلدة األمارات أو العالمات تلك دالبال إلى أدخل من على ذاتھا العقوبة وتطبق تزویرھا. أو تقلیدھا

 تداول على آخر شكل بأي عمل أو ذاتھ للغرض عرضھا أو للبیع استلمھا أو بھا اإلتجار بقصد المزورة

  المزورة. أو المقلدة األمارات أو العالمات تلك یحمل وھو الصناعي أو الفكري النتاج
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 نیةوط المزورة أو المقلدة الصناعیة النماذج أو لرسوما أو البراءات استعمل من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  السابقة. المادة من الثالثة الفقرة أحكام المادة ھذه بخصوص وتراعى أجنبیة. أو كانت

 

 (340) مادة

  تبعیة عقوبة

  السابقتین. المادتین في علیھا المنصوص الجنح في باإلدانة الصادر الحكم نشر یجب

 

 الثالث الفصل

 الوثــائـق تزویــر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (341) مادة

  العامة لألوراق العمومي الموظف تزویر

 ةمزور وثیقة لمھامھ ممارستھ أثناء یضع عمومي موظف كل سنوات ثالث عن تقل ال مدة بالسجن یعاقب

  صحیحة. وثیقة یزور أو منھا جزء أو كلیتھا في

 

 (342) مادة

  العمومیة الوثائق لفحوى العمومي الموظف تزویر

ً  یقرر عمومي موظف كل السابقة المادة في علیھا المنصوص بالعقوبة یعاقب  دخلی مما وثیقة صحة كذبا

 أدلى اناتبی ذكر أغفل أو بھا إلیھ یدل لم بیانات یثبت أو اختصاصھ، ضمن مراقبتھ أو تحریره أو تسلیمھ

ً  یقرر أو یحرفھا أو إلیھ بھا   صحتھا. على الوثیقة تعتمد وقائع الوجوه من وجھ بأي كذبا

 

 (343) مادة

  الضروریة العامة بالخدمات القائمین شھادات تزویر

ً ك فیھا وصرح شھادة حرر من كل دینار مائة تجاوز ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب  ذبا

 لعمومیةا الخدمات إلحدى أو قانونیة أو طبیة لمھنة ممارستھ أثناء صحتھا في علیھا الوثیقة تعتمد بوقائع

  الضروریة.

  معاً. والغرامة الحبس العقوبة كانت المشروع غیر الكسب بقصد الفعل ارتكب وإذا
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 ورةالمز الشھادة استعمل أو التزویر على المذكورین األشخاص أحد حمل من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  كاذبة. بأنھا علمھ مع

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (344) مادة

  العمومیة للشھادة العادي الشخص تزویر

 مھامھ خارج العمومي الموظف أو العادیین األفراد أحد (341) المادة قي علیھ المنصوص الفعل ارتكب إذا

  سنوات. خمس على تزید ال مدة بالسجن یعاقب الرسمیة،

 

 (345) مادة

  عمومیةال الوثائق في كاذبة ببیانات اإلدالء

 ميعمو إجراء بخصوص كاذبة ببیانات عمومي لموظف أدلى من كل سنتین تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

  البیانات. تلك صحة على یعتمد

  الشخصیة. بالبیانات الكذب تعلق إذا أشھر ثالثة على العقوبة تقل وال

 

 (346) مادة

  العرفیة األوراق تزویر

ً  مزورة عرفیة ورقة حرر من كل ً  أو كلیا  مزورة بتحریرھا سمح أو صحیحة عرفیة ورقة حرف أو جزئیا

 تقل ال دةم بالحبس یعاقب بآخرین، ضرر إلحاق أو للغیر أو لنفسھ منفعة تحقیق قصده وكان بتحریفھا أو

  باستعمالھا. للغیر سمح أو ھو استعملھا إذا أشھر ستة عن

ً  التحریف حكم في وتعد   نھائیاً. تحریرھا بعد صحیحة عرفیة ورقة على المزورة اإلضافات أیضا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (347) مادة

  المزورة الوثائق استعمال

 زویرھات في یشترك أن دون مزورة رسمیة وثیقة استعمل من كل سنوات خمس تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب

  بذلك. علمھ مع

 زویرھات في یشترك أن دون بذلك علمھ مع مزورة عرفیة وثیقة استعمل من كل على الحبس عقوبة وتطبق

  بآخرین. ضرر إلحاق أو للغیر أو لنفسھ منفعة تحقیق استعمالھا من القصد كان إذا
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (348) مادة

  إخفاؤھا أو إتالفھا أو الصحیحة الوثائق إھالك

  نوات.س خمس على مدتھ تزید ال الذي بالسجن یعاقب رسمیة صحیحة وثیقة أخفى أو أتلف أو أعدم من كل

  السـابقـة. المادة في المبین الغرض وتوفر عرفیة بأوراق الفعل تعلق إذا الحبس العقوبة وتكون

 

 (349) مادة

  والتبلیغات السجالت تزویر

ً  كان من كل ً  ملزما ً  كان أو العام األمن سلطات لتفتیش خاضعة سجالت بمسك قانونا  لتلك اناتبی بتقدیم ملزما

 سمح أو كاذبة أقواالً  البیانات أو السجالت في وأثبت المھني أو لتجاريا أو الصناعي نشاطھ عن السلطات

  ینار.د مائة تجاوز ال بغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب الكاذبة األقوال تلك بإثبات

 

 :العقوبات قانون من 350 المادة تعدیل بشأن 1999 لسنة (5) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 3)(50 مادة

  السفر جوازات تزویر

ً  أو مرور تذكرة أو سفر جواز زور من كل سنوات خمس تتجاوز ال مدة بالسجن یعاقب  وما بالمرور إذنا

ً  استعمل أو إلیھا ً  المزور كان وإذا بذلك. علمھ مع تزویره في یشترك أن دون ذلك من شیئا ً عمومی موظفا  ا

  ین.العموم بالموظفین الخاصة األحكام شأنھ في طبقت

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (351) مادة

  بیاض على الموقعة العرفیة األوراق تزویر

 وثیقة ھاعلی تكتب بأن سمح أو علیھا كتب بأن استعمالھا فأساء بیاض على موقعة ورقة على ائتمن من كل

ً  كان عما تختلف قانونیة آلثار منشئة عرفیة ً  أو بتعبئتھ ملزما  ستة من حبسبال یعاقب كتابتھ، في لھ مأذونا

 نفسھل منفعة تحقیق ذلك من غرضھ نوكا باستعمالھا للغیر سمح أو ھو استعملھا إذا سنین ثالث إلى أشھر

  بآخرین. ضرر إلحاق أو للغیر أو

ً  التوقیع صاحب فیھا یترك ورقة كل بیاض على موقعة وتعد   ملؤه. یراد فراغا
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 (352) مادة

 بیاض على الموقعة الرسمیة األوراق تزویر

 على ممضاة ورقة وظیفتھ بحكم حیازتھ في الذي العمومي بالموظف (341) المادة في المقررة العقوبة تنزل

ً  وكان بیاض،  ما خالفت رسمیة ورقة علیھا كتب بأن استعمالھا فأساء تعبئتھا، لھ جائزاً  أو علیھ مفروضا

ً  كان   بذلك. سمح أو كتابتھ، لھ جائزاً  أو علیھ مفروضا

 

 (353) مادة

  بیاض على الموقعة األوراق في األخرى التزویر حاالت

 سابقتینال المادتین في علیھا ینص لم التي الحاالت في بیاض على الموقعة األوراق تزویر بشأن تطبق

  العرفیة. األوراق أو الرسمیة األوراق في المادي بالتزویر الخاصة األحكام

 

 الرابع الفصل

 الشخصیة البیانات وتزویر الصفات انتحال

 

 (354) مادة

  والرتب األلقاب انتحال

 أو إداریة أو سیاسیة ھیئة أو عمومیة وظیفة أو لرتبة ممیزة شارة أو كسوة حق دون عالنیة لبس من كل

ً  مزاولتھا تتطلب مھنة على للداللة أو قضائیة ً  إذنا  جالر أزیاء حق وبدون عالنیة لبس أو الدولة من خاصا

  دیناراً. خمسین على تزید ال بغرامة أو سنتین تجاوز ال دةم بالحبس یعاقب الدین،

ً  أو علمیة درجة أو مكانة ینتحل من على ذاتھا العقوبة وتطبق ً  أو لقبا  أو ھأوسمت أو الشرف ألقاب من وساما

 ةالفقر في المذكورة المھن أو الوظائف أو المناصب إلحدى المالزمة الصفات من صفة أو شاراتھ من شارة

  ة.السابق

ً  ذاتھا العقوبة وتطبق ً  قانوني تخویل بغیر عالنیة تقلد من كل على أیضا ً  وساما  لقب نفسھل انتحل أو أجنبیا

  أجنبیة. رتبة أو أجنبي شرف

  الحكم. نشر اإلدانة وتقتضي

 

 (355) مادة

  الشخصیة انتحال
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 للغیر أو سھلنف منفعة لتحقیق أخرى شخصیة بانتحال الغیر ضلل من كل سنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

ً  لغیره أو لنفسھ انتحل أو بآخرین، ضرر إللحاق أو  علیھا تترتب صفة انتحل أو كاذبة صفة أو مزوراً  اسما

  العامة. الثقة ضد أشد جریمة الفعل یكون لم ما ھذا كل قانونیة، آثار

 

 (356) مادة

  عمومي موظف أمام الھویة عن الكاذبة البیانات

 أو ھویتھ عن كاذبة ببیانات عمومي موظف أمام عمومي إجراء بصدد أدلى أو قرر من كل بالحبس یعاقب

  الشخصیة. صفاتھ أو أحوالھ أو غیره ھویة أو الشخصیة صفاتھ أو أحوالھ

  رسمیة. ورقة في إثباتھ یراد ببیان إلدالءبا الفعل یرتكب من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  التالیة: األحوال في سنة عن العقوبة تقل ال أن ویجب

  الشخصیة. األحوال بإجراءات البیانات تعلقت إذا .1

 حكم جیلتس الكاذبة البیانات عن نجم إذا أو القضائیة السلطات أمام الكاذبة البیانات بتلك متھم أدلى إذا .2

  الجنائیة. السوابق سجل في مزور باسم جنائي

 

 (357) مادة

  االستجواب عند الشخصیة الصفات أو الھویة عن الكاذبة البیانات

 كل اراً دین خمسین تجاوز ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب السابقة المواد أحكام مراعاة مع

 أو غیره ھویة عن أو صفاتھ أو الشخصیة أحوالھ أو ھویتھ عن كاذبة ببیانات عمومي لموظف أدلى من

  .عملھ بمھام العمومي الموظف قیام أثناء االستجواب وكان عنھا استجوب إذا صفاتھ أو الشخصیة أحوالھ

 

 الثامن الباب

 والصناعة العام االقتصاد ضد جرائمال

 العمل وحریة والتجارة

 

 األول الفصل

 العام االقتصاد ضد الجرائم

 

 العقوبات: قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (358) مادة
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  باألسعار التالعب

 االضطراب إثارة شأنھا من كاذبة أخباراً  أذاع أو نشر من كل سنوات ست على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 أو ائعالبض أسعار ھبوط أو ارتفاع إلى تؤدي أخرى مختلفة لطرق لجأ أو فیھا بالغ أو المحلیة، األسواق في

 في اضطراب إحداث ذلك من غرضھ وكان األسواق في المتداولة المالیة السندات أو األوراق أو العقارات

  المحلیة. األسواق في والمالیة التجاریة المعامالت سیر

 نقدال قیمة في نقصان العمل عن ونجم أجنبیة مصالح لخدمة وطني الفعل ارتكب إذا العقوبة وتضاعف

 العام تھالكاالس ذات البضائع سعر في ارتفاع الفعل على ترتب إذا أو العامة السندات قیمة في أو الوطني

  واسع. نطاق على تستھلك التي أو

 

 العقوبات: قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (359) مادة

  العمل حریة على االعتداء

 ھاتین بإحدى أو دینار خمسمائة تجاوز وال دینار مائة عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

 رغامإ بقصد المشروعة غیر التدابیر أو التھدید أو اإلرھاب أو العنف أو القوة استعمل من كل العقوبتین،

 بةالعقو وتطبق ذلك، من منعھ أو ما صشخ استخدام على العمل رب إرغام أو العمل عن االمتناع على الغیر

  نقابة. أیة في االشتراك من شخص أي منع القصد كان إذا ذاتھا

 زوج مع المشروعة غیر التدابیر أو اإلرھاب أو العنف أو القوة استعملت وإن المادة ھذه حكم ویطبق

  أوالده. مع أو الشخص

  األخص: على اآلتیة األفعال المشروعة غیر التدابیر من وتعد

 یةبأ أو یستعملھ مما آخر شيء أي أو مالبسھ أو أدواتھ بإخفاء عملھ مزاولة من المقصود الشخص منع أوالً:

  أخرى. طریقة

  ورواحھ. غدوه في مستمرة بطریقة تتبعھ ثانیاً:

  فیھ. یشتغل أو یقطنھ آخر مكان أي من بالقرب أو منزلھ من بالقرب التھدید موقف الوقوف ثالثاً:

 

 العقوبات: قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (360) مادة

  الصناعي أو الزراعي اإلنتاج تعطیل
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 لتھعرق أو العادي العمل سیر منع األوحد غرضھ كان من سنوات خمس إلى سنوات ثالث من بالسجن یعاقب

 كان ھوج بأي تصرف أو الناس أحد تخص صناعیة أو زراعیة منشآت احتالل أو بدخول ذلك سبیل في وقام

  ي.الصناع اإلنتاج أو للزراعة المخصصة النقل وسائل أو األدوات أو المعدات أو باآلالت المذكور وللغرض

 أو اعیةالزر بالمنشآت ضرر إلحاق الفعل على ترتب إذا سنوات سبع تجاوز ال مدة السجن العقوبة وتكون

  السابقة. الفقرات في المذكورة األشیاء أو الصناعیة

  لھا. المنظم أو األفعال تلك على المحرض إلى بالنسبة العقوبة وتضاعف

 

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (361) مادة

  والمنتجات األولیة المواد إعدام

 جسیم ضرر إلحاق في تسبب من كل دینار ألفي تجاوز وال دینار ألف عن تقل ال وبغرامة بالسجن یعاقب

 بإعدام سعوا نطاق على تستھلك التي أو العام االستھالك ذات البضائع في واضح نقص أو الوطني باإلنتاج

  صناعیة. أو زراعیة منتجات أو أولیة مواد

 فآال خمسة تجاوز وال دینار ألفي عن تقل ال وغرامة سنوات ست عن تقل ال مدة السجن العقوبة وتكون

  خاصة. خطورة ذا الفعل كان إذا دینار

 

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (362) مادة

 الحیوان أو النبات أمراض نشر

 یوانالح أو النبات أمراض من مرض انتشار في تسبب من لك سنوات خمس عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  الوطنیة. الحیوانیة الثروة على أو االقتصاد على الخطرة

  ینار.د وخمسمائة مائة بین تتراوح التي الغرامة أو الحبس العقوبة كانت خطأ، على اآلفة انتشار ترتب إذا

 

 الثاني الفصل

 والتجارة الصناعة ضد الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (363) مادة

 التجارة أو الصناعة لحریة التعرض
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 حبسبال یعاقب لذلك تعرض أو تجارة أو صناعة ممارسة لمنع احتال أو األشیاء ضد العنف استعمل من كل

  العقوبتین. ھاتین بإحدى أو دینار ألف على تزید ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة

 

  1 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من

 (364) مادة

  التجارة مزاولة في الغش

ً  منقوالً  للمشتري سلم للجمھور مفتوح محل صاحب أو تاجر كل  أصلھ ثحی من یختلف منقوالً  أو للغیر ملكا

 نع تقل ال مدة بالحبس یعاقب علیھ، االتفاق تم أو عنھ أعلن الذي ذلك عن كمیتھ أو وصفھ أو مصدره أو

  العقوبتین. ھاتین بإحدى أو دینار ألف تجاوز وال دینار مائة عن تقل ال وبغرامة أشھر ستة

 مائتي نع تقل ال التي والغرامة سنة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة كانت ثمینة أشیاء على الفعل وقع وإذا

  دینار. ألفي تجاوز وال دینار

 

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (365) مادة

  الوطنیة الصناعات ضد الغش

 من لك دینار ألف تجاوز وال دینار مائة عن تقل ال وبغرامة سنوات خمس على تزید ال مدة بالسجن یعاقب

 ةاألجنبی أو الوطنیة األسواق في صناعیة منتجات ترویج على أخرى طریقة بأي عمل أو للبیع عرض

  الوطنیة. بالصناعة ضرر إلحاق في بذلك تسببف محرفة أو مقلدة ممیزة أمارات أو عالمات أو باسمأء

 

  1 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من

  (366) مادة

 كاذبة بسمات صناعیة منتجات بیع

 كل تینالعقوب ھاتین بإحدى أو دینار خمسمائة تجاوز ال وبغرامة أشھر ثالثة عن تقل ال ةمد بالحبس یعاقب

 أو كانت وطنیة صناعیة، منتجات أو فكري إنتاج تداول على آخر طریق بأي عمل أو للبیع عرض من

 أو ھارمصد أو بأصلھا یتعلق فیما المشتري تضلیل شأنھا من ممیزة أمارات أو عالمات أو بأسماء أجنبیة،

  نوعھا.
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 :العقوبات قانون أحكام بعص تعدیل بشأن 1974 لسنة (34) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (367) مادة

 الحكم نشر

 (365)و (364)و (358) المواد في علیھا المنصوص الجرائم إحدى في اإلدانة عند الحكم نشر یجب

  .(366)و
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 الثالث الكتاب

 الناس آحاد ضد الجرائم

 

 األول الباب

 األفراد ضد الجرائم

 

 األول الفصل

 سالمتھ أو الفرد حیاة ضد الجرائم

 

 (368) مادة

  اإلصرار سبق مع العمد القتل

ً  قتل من كل   باإلعدام. یعاقب الترصد أو ذلك على اإلصرار سبق مع عمداً  نفسا

 

 (369) مادة

  السابق اإلصرار

 وسائلال وتدبیر كان شخص أي ضد جریمة الرتكاب الفعل قبل علیھ المصمم القصد ھو السابق اإلصرار

  دقیقاً. تدبیراً  الفعل لتنفیذ الالزمة

 

 (370) مادة

  الترصد

 وصللیت قصیرة أو كانت طویلة الزمن من مدة كثیرة جھات أو جھة في لشخص اإلنسان تربص ھو الترصد

  العنف. أعمال من بعمل علیھ االعتداء إلى أو الشخص ذلك قتل إلى

 

 (371) مادة

  التسمیم

ً  بالسم قاتالً  یعد آجالً  أو عاجالً  الموت عنھا یتسبب بمواد عمداً  أحداً  قتل من  لكت استعمال كیفیة كانت أیا

  باإلعدام. ویعاقب المواد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة
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 (372) مادة

  الترصد أو اإلصرار سبق دون عمداً  القتل

ً  قتل من   السجن. أو المؤبد بالسجن یعاقب ترصد وال إصرار سبق غیر من عمداً  نفسا

ً  الرتكابھا الدافع كان أو األخت أو األخ أو الزوج أو الفروع أو األصول ضد الجریمة وقعت وإذا  افھةت أسبابا

  المؤبد. السجن قوبةالع تكون وتوحش بغلظة ارتكبت أو وضیعة أو

 كان إذا وأما أخرى، جنایة تلتھا أو بھا اقترنت أو تقدمتھا إذا باإلعدام الجنایة ھذه فاعل على یحكم ذلك ومع

 ركائھمش أو ما جنحة ارتكبوا من مساعدة أو بالفعل ارتكابھا أو تسھیلھا أو جنحة القتراف التأھب منھا القصد

  المؤبد. السجن أو باإلعدام یحكمف العقوبة من التخلص أو الھرب على

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (373) مادة

  للعرض صیانة الولید قتل

ً  قتل من كل سنوات سبع على تزید ال مدة بالسجن یعاقب ً  قتل وأ مباشرة والدتھ إثر طفالً  للعرض حفظا  جنینا

  القربى. ذوي أحد أو األم ھو القاتل كان إذا الوضع أثناء

 رینالمذكو األشخاص أحد مساعدة األوحد قصده وكان الفعل في اشترك من كل ذاتھا للعقوبة عرضة ویكون

  رض.الع حفظ في

  سنوات. عشر على تزید ال مدة بالسجن الفعل في اشترك من یعاقب األخرى األحوال سائر وفي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (374) مادة

  القتل نیة توفر دون القتل

 الموت، إلى أفضى ولكنھ قتالً  ذلك من یقصد لمو ضارة مواد أعطاه أو عمداً  أحداً  ضرب أو جرح من كل

  سنوات. عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب

  السجن. العقوبة كانت ترصد، أو إصرار ذلك سبق إذا وأما

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (375) مادة

ً  اإلیذاء أو القتل   للعرض حفظا
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 مشروع غیر جماع حالة في أو بالزنى تلبس حالة في أمھ أو أختھ أو بنتھ أو زوجتھ بمشاھدة فوجئ من

ً  ھما أو شریكھا أو ھي الحال في فقتلھا   .بالحبس یعاقب أسرتھ، شرف أو بشرفھ الماس لإلعتداء رداً  معا

 تزید ال مدة الحبس العقوبة فتكون ذاتھا الظروف في كورینللمذ خطیر أو جسیم أذى الفعل عن نتج وإذا

  سنتین. على

  الظروف. ھذه مثل في البسیط اإلیذاء أو الضرب مجرد على یعاقب وال

 

 (376) مادة

  االنتحار على المساعدة أو التحریض

 نواتس ثالث من بالسجن یعاقب فعالً، االنتحار ووقع ذلك، على ساعده أو االنتحار على غیره حمل من كل

 ثالثة نم الحبس العقوبة فتكون جسیم أو خطیر أذى فیھ الشروع عن ونجم االنتحار یقع لم وإذا عشر، إلى

  سنتین. إلى أشھر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (377) مادة

   تعمد أو قصد دون القتل

ً  قتل من  دینار مائتي ىعل تزید ال وبغرامة بالحبس یعاقب تعمد وال قصد بغیر قتلھا في تسبب أو خطأ نفسا

  العقوبتین. ھاتین بإحدى أو

ً  الجاني كان أو شخص من أكثر موت الفعل على ترتب فإذا  العقوبة كانت مخدرة أو سكرةم مواد متعاطیا

  العقوبتین. ھاتین إحدى أو دینار أربعمائة تتجاوز ال وغرامة سنة عن تقل ال مدة الحبس

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (378) مادة

  الضرب

ً  ضرب من كل ً  لھ یسبب أن دون شخصا  ال دةم بالحبس المتضرر، الطرف شكوى على بناء یعاقب، مرضا

  دنانیر. خمسة على تزید ال بغرامة أو شھراً  تجاوز

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (379) مادة

  البسیط اإلیذاء
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 شخصھ في أذى بغیره أحدث من كل دینارا خمسین تجاوز ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  مرض. إلى أدى

 المادة في علیھا المنصوص المشددة الظروف من ظرف یتوافر ولم أیام، عشرة المرض مدة تجاوز لم وإذا

  ضرر.المت الطرف شكوى على بناء إال الجریمة على یعاقب فال (382)

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (380) مادة

  الجسیم اإلیذاء

ً  الشخصي اإلیذاء یعد  دینار ائةم تجاوز ال بغرامة أو سنتین على تزید ال مدة بالحبس علیھ ویعاقب جسیما

 اآلتیین: الظرفین أحد توافر إذا

 لعادیةا بأعمالھ القیام عن للعجز یعرضھ أو علیھ المعتدى حیاة للخطر یعرض مرض اإلیذاء عن نجم إذا .1

  یوماً. أربعین على تزید ال مدة

  الوضع. تعجیل عنھ ونجم الحامل على الفعل وقع إذا .2

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (381) دةما

  الخطیر اإلیذاء

 الفعل: عن نشأ إذا سنوات خمس على تزید ال مدة بالسجن علیھ ویعاقب خطیراً  الشخصي اإلیذاء یعد

  منھ. الشفاء عدم یحتمل أو منھ الشفاء یرجى ال مرض .1

  مستدیماً. إضعافا إضعافھا أو الحواس من حاسة فقد .2

ً  إضعافھ أو األعضاء أو األطراف أحد فقد .3 ً  إضعافا  أو ناسلالت على القدرة فقد أو منفعتھ فقد أو مستدیما

  الكالم. في جسیمة مستدیمة صعوبة

  الوجھ. في مستدیم تشویھ .4

  علیھا. المعتدى الحامل إجھاض .5

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (382) مادة

  مشددة ظروف
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 و (380) و (379) المواد في علیھ المنصوص اإلیذاء حصل إذا النصف یجاوز ال بمقدار العقوبة تزاد

  األصول. أحد ضد اإلیذاء ارتكب إذا أو السالح، باستعمال أو الترصد أو اإلصرار سبق مع (381)

 

 (383) مادة

  الضرب في القصد تجاوز

ً  ضرب من كل  وادالم أحكام علیھ طبقت شخصي أذى فعلھ عن فنشأ بھ األذى إلحاق یقصد أن دون شخصا

  النصف. یجاوز ال بمقدار العقوبة خفض مع (381) و (380) و (379)

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (384) مادة

  الخطئي الشخصي اإلیذاء

 تزید ال بغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب للغیر شخصي إیذاء في خطأ تسبب من كل

ً  اإلیذاء كان وإذا دینارا، عشرین على   المتضرر. الطرف شكوى على بناء إال الدعوى تقام ال بسیطا

 

 (385) مادة

  أخرى جریمة عن الناجم اإلیذاء أو الموت

 أنش من یكن ولم الجاني یتعمدھا لم كنتیجة إیذاؤه أو شخص موت عمدیة جریمة یعد فعل على ترتب إذا

  خطأ. واإلیذاء القتل بجریمة المتعلقتین (384) و (377) المادتین أحكام الجاني على تطبق إحداثھا، الفعل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (386) مادة

  المشاجرة

  دنانیر. عشرة تجاوز ال بغرامة أو شھراً  تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب مشاجرة في اشترك من كل

 يف االشتراك مجرد على یعاقب خطیر أو جسیم أذى بھ لحق أو للمشاجرة نتیجة األشخاص أحد قتل وإذا

  ینار.د مائة تتجاوز ال بغرامة أو بالحبس المشاجرة

ً  كان وإذا مباشرة المشاجرة الشخصي األذى أو القتل لحق إذا ذاتھا العقوبة وتطبق   عنھا. ناتجا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (387) مادة
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  العجزة أو القصر تسییب

ً  سیب من كل دنانیر عشرة على تزید ال بغرامة أو أشھر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب  عھوداً م شخصا

 جسمھ يف لمرض بنفسھ بشئونھ القیام عن عاجزاً  أو صغیراً  الشخص ذلك كان إذا رعایتھ أو بحراستھ إلیھ

  آخر. سبب ألي أو لشیخوختھ أو عقلھ أو

 یردنان مائة تجاوز ال غرامة أو الحبس العقوبة كانت العاجز أو غیرللص شخصي أذى الفعل عن نتج وإذا

  سنوات. خمس على تزید ال مدة السجن العقوبة كانت الموت علیھ ترتب وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (388) مادة

  النجدة تقدیم في التقصیر

 تائھ وأ سائب صغیر على عثر من كل دنانیر عشرة تجاوز ال بغرامة أو شھراً  تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 أو لالعق في لمرض نفسھ بشئون القیام عن عاجز آخر شخص أي على عثر أو سنوات عشر عن سنھ تقل

  عنھ. السلطات یبلغ ولم آخر سبب ألي أو لشیخوختھ أو الجسم

ً  وجد من كل العقوبة بنفس ویعاقب ً  شخصا ً  وجد أو میت أنھ یبدو أو میتا ً  شخصا  یقدم لمو خطر في أو جریحا

  عنھ. السلطات یبلغ لم أو الالزمة المساعدة لھ

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (389) مادة

  للعرض صیانة الولید تسییب

 تزید ال مدة بالحبس یعاقب قرباه ذوي أحد عرض أو لعرضھ صیانة مباشرة والدتھ إثر ولیداً  سیب من كل

  سنة. على

  سنتین. إلى أشھر ستة من الحبس العقوبة تكون للولید شخصي أذى الفعل عن نجم وإذا

  سنوات. خمس على یزید ال الذي السجن العقوبة تكون لتسییبھ نتیجة مات وإذا

 

 الثاني لالفص

 اإلجھاض جرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (390) مادة
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  رضاھا دون الحامل إسقاط

  سنیـن. ست على تزید ال مدة بالسجن یعاقب رضاھا دون حامل إسقاط في تسبب من كل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (391) مادة

  برضاھا الحامل إسقاط

 على اتھاذ العقوبة وتطبق أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب برضاھا حامل إسقاط في تسبب من كل

  جنینھا. بإسقاط رضیت التي المرأة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (392) مادة

  لنفسھا الحامل إسقاط

  أشھر. ستة عن تقل ال مدة بالحبس حملھا إسقاط تسبب التي الحامل تعاقب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (393) مادة

  إیذاؤھا أو الحامل إسقاط

 على تزید ال مدة السجن العقوبة تكون المرأة موت (390) المادة في علیھ المنصوص الفعل عن نتج إذا

  سنوات. ثماني على تزید ال مدة العقوبة تكون خطیر شخصي أذى عنھ نتج وإذا  سنوات. عشر

 على تزید ال مدة السجن العقوبة تكون المرأة موت (391) المادة في علیھ المنصوص الفعل عن نتج وإذا

 سنة. عن تقل ال مدة الحبس العقوبة تكون خطیر أو جسیم شخصي أذى عنھ نتج وإذا سنوات. سبع

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (394) مادة

  للعرض صیانة اإلسقاط

 باهقر ذوي أحد أو الفاعل لعرض صیانة المتقدمة المواد في علیھا المنصوص األفعال من فعل ارتكب إذا

  النصف. بمقدار تخفیضھا مع فیھا المبینة العقوبات تفرض

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة
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 (395) مادة

 تشدید ظروف

ً  (393) و أولى فقرة (391) و (390) المواد في علیھا المنصوص الجنایات إحدى ارتكب إذا  یزاول شخصا

  النصف. یجاوز ال بمقدار شأنھ في العقوبة تزاد طبیة مھنة

  علیھ. بھا المحكوم العقوبة مدة تساوي مدة الطبیة المھنة مزاولة من الفاعل یحرم العود حالة وفي

 

 الثاني الباب

 األسرة ضد الجرائم

 

 األول الفصل

 العائلیة بالمساعدة المتعلقة الجرائم

 

 (396) مادة

  العائلیة بالواجبات القیام في التقصیر

 واجباتب القیام من تخلص من كل دیناراً  خمسین على تزید ال بغرامة أو سنة عن تزید ال مدة بالحبس یعاقب

ً  كونھ على أو كوصي واجبھ على أو األبویة مكانتھ على المترتبة اإلعانة  سرةاأل منزل عن بالتخلي زوجا

  أخالقھا. أو السلیم نظامھا مع یتنافى مسلك باتباع أو

 اآلتیة: األفعال أحد الفاعل ارتكب إذا النصف إلى ةالعقوب وتزاد

  زوجھ. أموال أو علیھ وصایة لھ من أموال أو القاصر ابنھ أموال بذر أو سلب إذا .1

 قد یكن لم ما زوجھ أو أصولھ أو العمل عن العاجزین أو القاصرین فروعھ العیش وسائل من جرد إذا .2

ً  عنھ إنفصل   منھ. خطأ دون قانونا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 ادةالم بواسطة

 (397) مادة

  التربیة أو اإلصالح وسائل استعمال سوء

 على عمشرو غیر استعماالً  التربیة أو اإلصالح وسائل استعمل من كل السنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 أو ایتھرع أو علیھ اإلشراف أو بھ االعتناء أو لتثقیفھ أو لتربیتھ بھ إلیھ عھد من أو لسلطتھ خاضع ھو من

  العقل. في أو مالجس في لمرض تعریضھ الفعل شأن من كان إذا فن أو مھنة على لتدریبھ
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 خفضھا مع (381) و (380) و (379) المواد في المقررة العقوبـات طبقت شخصي أذى الفعل عن نتج فإذا

  سنوات. ثماني تجاوز ال مدة السجن العقوبة كانت الموت نتج وإذا النصف، إلى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (398) مادة

  واألطفال األسرة أفراد معاملة إساءة

 عةالراب دون صغیر أو أسرتھ أفراد أحد معاملة أساء من كل بالحبس یعاقب السابقة المادة أحكام مراعاة مع

 مھنة لىع لتدریبھ أو رعایتھ أو تثقیفھ أو لتربیتھ بھ إلیھ معھود أو لسلطتھ خاضع آخر شخص أي أو عشرة

  فن. أو

  جن.الس العقوبة كانت الموت عنھ نجم فإذا النصف، بقدر العقوبة زیدت شخصي أذى الفعل عن نجم وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (أ) مكررة (398) مادة

 ضانةح أجرة أو إخوتھ أو فروعھ أو أصولھ أو لزوجھ نفقة بدفع النفاذ واجب قضائي حكم علیھ صدر من كل

 تزید ال ةمد بالحبس یعاقب علیھ التنبیھ بعد شھر مدة علیھ قدرتھ مع الدفع عن وامتنع مسكن أو رضاعة أو

  سنة. على

 أشھر ةثالث عن تقل ال مدة الحبس العقوبة نفتكو الجریمة ھذه عن ثانیة دعوى علیھ الحكم بعد رفعت وإذا

  سنتین. على تزید وال

  العقوبة. فذتن فال الشأن صاحب یقبلھ كفیالً  قدم أو ذمتھ في تجمد ما علیھ المحكوم أدى إذا األحوال جمیع وفي

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (ب) مكررة (398) مادة

 لھ من ىإل صغیر تسلیم عن امتنع من كل دیناراً  خمسین على تزید ال بغرامة أو سنة تجاوز ال مدة بالحبس

 نفسھب خطفھ من كل وكذلك حفظھ، أو حضانتھ بشأن صادر قرار أو قضائي حكم على بناء طلبھ في الحق

 وأ تحایل بغیر ذلك كان ولو حفظھ أو ھحضانت حق القرار أو الحكم بمقتضى لھم ممن غیره بواسطة أو

  إكراه.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (ج) مكررة (398) مادة
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 (398) و (أ) مكررة (398) و (397) و (396) المواد في علیھا المنصوص الجرائم في الدعوى تقام ال

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء إال (ب) مكررة

 

 الثاني الفصل

 األسرة أخالق ضد الجرائم

 

 قانون أحكام بعض وتعدیل الزنى حد إقامة بشأن 1973 لسنة (70) رقم قانون من 9 المادة بواسطة

 :العقوبات

 (399) مادة

  (400) مادة

 (401) مادة

 (402) مادة

 (403) مادة

 ملغاة.

 

 :العقوبات قانون إلى مادتین إضافة بشأن 1972 لسنة (175) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

  (أ) مكررة (403) مادة

ً  امرأة لقَّح من كل ً  تلقیحا   نوات.س عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب الخداع أو التھدید أو بالقوة صناعیا

  برضاھا. التلقیح كان إذا سنوات خمس على تزید ال لمدة السجن العقوبة وتكون

  معاونیھم. أحد أو قابلة أو صیدلي أو طبیب من الجریمة وقعت إذا النصف بمقدار العقوبة وتزاد

 

 

 :العقوبات قانون إلى مادتین إضافة بشأن 1972 لسنة (175) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

  (ب) مكررة (403) مادة

ً  تقبل التي المرأة تعاقب ً  تلقیحا ً  نفسھا بتلقیح تقوم أو صناعیا   سنوات. خمس على تزید ال مدة بالسجن صناعیا

 وقع وسواء ورضاه بعلمھ التلقیح كان إذا السابقة، الفقرة في علیھا المنصوص العقوبة بذات الزوج ویعاقب

  الغیر. من أو الزوجة من التلقیح

 

 الثالث الفصل
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 األسرة كیان ضد الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (404) مادة

  إختالقھا أو تحریفھا أو الشخصیة البیانات إعدام

 لىأد أو الوالدة وثیقة إلعداد بدلھ أو ولیداً  أخفى من كل سنوات خمس على تزید ال ة١مد بالسجن یعاقب

 مزعومة الدةو إثبات في تسبب أو الشخصیة الولید بیانات غیر أو أعدم أو الموالید تسجیل إلدارة كاذبة بأقوال

  المذكورة. اإلدارة سجالت في

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (405) مادة

  بھ معترف طبیعي أو شرعي طفل حالة إخفاء

ً  طفالً  أودع من كل أشھر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب ً  أو شرعیا ً  طبیعیا  أي أو طاءلق ملجأ بھ معترفا

ً  الجھات ھذه مثل إلى قدمھ أو البر مؤسسات من آخر مكان   عنھ. الحقیقیة البیانات مخفیا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (406) مادة

  برضاه القاصر خطف

 دهوال إرادة رغم تسلیمھ أبى أو وصیھ أو والده من عشرة الرابعة أتم قاصراً  خطف من كل بالحبس یعاقب

  القاصر. برضا الفعل وقع إذا الوصي أو

 ألخیرا ھذا تمكن ولو العقل في بعاھة مصاب على أو رةعش الرابعة عن سنھ تقل طفل على الفعل وقع فإذا

  القانون. ھذا من (428) المادة أحكام فتطبق مراقبتھ أو حراستھ لھ كانت ممن الھرب من

 

 الثالث الباب

 واألخالق والعرض الحریة ضد الجرائم

 

 8 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 :العقوبات قانون أحكام بعض وتعدیل الزنى حد إقامة بشأن 1973 لسنة (70) رقم قانون من

 (407) مادة
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  المواقعة

  سنوات. عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب الخداع أو التھدید أو بالقوة آخر واقع من كل .1

ً  أو عشرة الرابعة دون صغیراً  بالرضا ولو واقع من على ذاتھا العقوبة وتطبق .2  ىعل یقدر ال شخصا

 امنةالث یتم ولم عشرة الرابعة أتم قاصراً  علیھ المجني كان فإذا الجسم، أو العقل في لمرض المقاومة

  سنوات. خمس على تزید ال مدة بالسجن فالعقوبة عشرة

 وأ علیھ سلطة لھم ممن أو مالحظتھ أو تربیتھ المتولین من أو علیھ لمجنيا أصول من الفاعل كان وإذا .3

ً  كان   سنة. عشرة وخمس سنوات خمس بین ما بالسجن یعاقب ذكرھم تقدم من عند أو عنده خادما

ً  واقع من وكل .4   سنوات. خمس على تزید ال مدة بالسجن وشریكھ ھو یعاقب برضاه إنسانا

 

 8 والمادة العقوبات، قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 :العقوبات قانون أحكام بعض وتعدیل الزنى حد إقامة بشأن 1973 لسنة (70) رقم قانون من

 (408) مادة

  العرض ھتك

 زیدت ال مدة بالسجن یعاقب السابقة المادة في المذكورة الطرق إحدى باتباع إنسان عرض ھتك من كل .1

  سنوات. خمس على

 خصش مع أو عشرة الرابعة دون سنھ كانت من مع بالرضا ولو الفعل ارتكب إذا ذاتھا العقوبة وتطبق .2

 والثامنة عشرة الرابعة بین علیھ المجني سن كانت فإذا الجسم. أو العقل في لمرض المقاومة على یقدر ال

  سنة. عن تقل ال مدة الحبس العقوبة كانت عشرة

 سجنال العقوبة تكون السابقة المادة من األخیرة الفقرة في المذكورین األشخاص أحد الفاعل كان وإذا .3

  سنوات. سبع تجاوز ال مدة

 بالحبس. وشریكھ ھو یعاقب برضاه إنسان عرض ھتك من وكل .4

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (409) مادة

  الصغار إغواء

 اعدهس أو والفجور الفسق على أنثى أو كان ذكراً  عشرة الثامنة دون صغیراً  حرض من كل بالحبس یعاقب

 على سواء أمامھ ارتكبھ أو شھواني فعل الرتكاب طریقة بأیة أثاره أو ذلك لھ سحل أو مھد أو ذلك على

  اآلخر. الجنس أو الجنس نفس من شخص

 (407). المادة في ذكرھم ورد ممن الجاني كان إذا بةالعقو وتضاعف
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 قانون أحكام بعض وتعدیل الزنى حد إقامة بشأن 1973 لسنة (70) رقم قانون من 9 المادة بواسطة

 :العقوبات

 (410) مادة

 .ملغاة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

  (411) مادة

  الزواج بقصد الخطف

 أو دیدالتھ أو بالعنف استبقاھا أو متزوجة غیر امرأة خطف من كل أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  منھا. الزواج بقصد الخداع

 ینب عمرھا یتراوح متزوجة غیر أنثى ضد الفعل ارتكب إذا سنة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون

  عشرة. امنةوالث عشرة الرابعة

 العقل ةمریض كانت أو عشرة الرابعة دون األنثى كانت إذا بالرضا الفعل ارتكب ولو ذاتھا العقوبة وتطبق

  المقاومة. عن عاجزة أو

 

 (412) مادة

 شھوانیة أفعال إلتیان الخطف

 الخداع وأ التھدید أو بالعنف بھ احتفظ شخصاًأو خطف من كل سنوات خمس على تزید ال مدة بالسجن یعاقب

  شھوانیة. أفعال ارتكاب بقصد

  متزوجة. أةامر ضد أو عشرة الثامنة یتم لم شخص ضد الفعل ارتكب إذا الثلث یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

 

 (413) مادة

  إكراه دون العقل مختل وأ عشرة الرابعة دون خطف

 المبین الفعل بارتك إذا السابقتین المادتین من األخیرتین الفقرتین في علیھا المنصوص بالعقوبات یعاقب

ً  كان من على أو عشرة الرابعة دون كان من على خداع أو تھدید أو عنف دون فیھما  أو عقلھ في مریضا

  الجاني. فعل عن ناشئ غیر الضعف ھذا كان ولو بدنھ أو نفسھ لضعف المقاومة عن عاجزاً 

 

 (414) مادة
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  مخففة ظروف

 وقبل دانتھإ قبل الفاعل بادر إذا النصف إلى المتقدمة الثالث المواد في علیھا المنصوص العقوبات تخفض

 إلى أو منھ خطفھ الذي المحل إلى وإعادتھ لھ الحریة إعادة إلى المخطوف مع شھواني فعل أي ارتكاب

  منھ. استرجاعھ علیھ الوالیة لھ لمن أو ألسرتھ یمكن أمین كانم في وضعھ

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (415) مادة

  الدعارة على التحریض

 دةم بالحبس یعاقب ذلك لھ سھل أو الغیر لشھوة إرضاء الدعارة على العقل مختل أو قاصراً  أغوى من كل

  دیناراً. مائتي على تزید ال التي وبالغرامة سنة عن تقل ال

  اآلتیة: األحوال في العقوبة وتضاعف

  عمره. من عشرة الرابعة دون كان من ضد الفعل ارتكب إذا .1

 أو أخاه أو زوجھ أو بالتبني والده كان أو زوجھ أصول من أو علیھ المجني أصول من الفاعل كان إذا .2

  علیھ. الوصي أو أختھ

 أو عمل يف استخدامھ أو رعایتھ أو مراقبتھ أو تثقیفھ أو علیھ المجني تأدیب إلیھ وكل قد الفاعل كان إذا .3

  تدریبھ.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 نةلس (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (416) مادة

  الدعارة على اإلرغام

 كل اردین وخمسمائة وخمسین مائة بین تتراوح وبغرامة سنوات ست إلى سنوات ثالث من بالسجن یعاقب

  الغیر. لشھوة إرضاء الدعارة على بالغة امرأة أو قاصر إلرغام العنف أو القوة استعمل من

 ضد علالف وقع إذا أو السابقة المادة من الثانیة الفقرة في علیھا المنصوص األحوال في العقوبة وتضاعف

  متزوجة. امرأة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (417) مادة

  المومسات استغالل
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 یعاقب الدعارة، من امرأة ماتكسبھ على امرأة، أو كان رجالً  بعضھا، أو كلھا معیشتھ في یعول من كل

  دینار. مائتي تجاوز ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (أ) مكررة (417) مادة

  سنـة. عن تقل ال مدة بالحبس تعاقب الكسب أو للعیش وسیلة الدعارة اتخذت امرأة كل

 ال مدة بالحبس یعاقب إدارتھ في كانت طریقة بأیة عاون أو الدعارة أو للفجور محالً  أدار أو فتح من وكل

 صادرةوبم المحل بإغالق ویحكم دینار ثالثمائة على تزید وال دینار مائة عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل

  فیھ. الموجودة األمتعة

  فجوره. أو الغیر دعارة لممارسة عادة یستعمل مكان كل والفجور للدعارة محالً  ویعتبر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (ب) مكررة (417) مادة

 ثالثمائة على تزید وال دینار وعشرین خمسة عن تقل ال وبغرامة شھور ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  دینار:

ً  أو منزالً  كانت صفة بأیة قدم أو أجر من كل- أ  اإذ أكثر أو شخص إلقامة أو للدعارة أو للفجور یدار مكانا

  بذلك. علمھ مع الدعارة أو الفجور فیھ یمارس كان

ً  منزالً  یدیر أو یملك من كل- ب ً  محالً  أو مفروشة غرفة أو مفروشا  عادة سھل قد یكون للجمھور مفتوحا

ً  بقبولھ سواء الدعارة أو الفجور  أو ورالفج على بالتحریض محلھ في بسماحھ أو ذلك یرتكبون أشخاصا

  الدعارة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

  (ج) مكررة (417) مادة

 الوالیة فقةموا بعد الوزراء مجلس من قرار بھا یصدر التي الجھات في إال السابقتین المادتین أحكام تسري ال

  المختصة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (418) مادة

  دولي نطاق على بالنساء اإلتجار
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 ھفی تستغل سوف بأنھا علمھ مع الخارج في مكان إلى النزوح على التھدید أو بالقوة امرأة أرغم من كل

  دینار. وخمسمائة مائة بین تتراوح وبغرامة سنوات عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب للدعارة

ً شخ طریقة بأیة حمل من على ذاتھا العقوبة وتطبق  إلى حالنزو على العقل ناقصة بالغة امرأة أو قاصراً  صا

  للدعارة. تستغل سوف بأنھا علمھ مع الخارج في مكان

  النصف. بمقدار العقوبة تزاد التھدید أو بالعنف الفعل اقترن وإذا

 ارتكب إذا وكذلك ،(415) المادة من األخیرة الفقرة في علیھا المنصوص األحوال في العقوبة وتضاعف

  وجھاتھم. إختلفت وإن أكثر أو شخصین ضد الفعل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 (419) مادة

  بالنساء اإلتجار تسھیل

 كل ینارد وخمسمائة مائة بین تتراوح وبغرامة سنوات وخمس سنوات ثالث بین تتراوح مدة بالسجن یعاقب

 بقصد علمھ مع السابقة المادة في علیھا المنصوص الجرائم إحدى ارتكاب كانت طریقة بأیة ھلس من

ً  یكن لم ما وذلك للدعارة االستغالل ً  الحالة ھذه في وتطبق الجریمة في شریكا  المادة نم األخیرة الفقرة أیضا

  السابقة.

 

 (420) مادة

 بالنساء اللیبي اتجار

  ج.الخار في وھو اقترفھا وإن السابقتین المادتین في علیھا المنصوص األفعال على اللیبي یعاقب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1961 لسنة (11) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 مكررا (420) مادة

 یاءھاح یخدش وجھ على ألنثى تعرض من كل أشھر ستة على تزید وال شھر عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

 بإشارات الفسق على المارة حرض من وكل مطروق، مكان أو عام طریق في اإلشارة أو الفعل أو بالقول

  أفعال. أو أقوال أو

 ریمةج ارتكاب إلى الجاني عاد إذا أشھر ستة على تزید وال شھرین عن تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون

 الحالة ذهھ في یجوز وال علیھ، الحكم تاریخ من سنة خالل السابقة الفقرة في إلیھا المشار الجرائم نفس من

  بھا. المحكوم العقوبة تنفیذ بایقاف األمر
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 (421) مادة

 الفاضحة األشیاء أو األفعال

ً  فعالً  ارتكب من كل  سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب للجمھور معروض أو وحمفت عام محل في فاضحا

  دیناراً. خمسین تجاوز ال وبغرامة

 على ھابعرض أو فاضحة أخرى أشیاء أو صور أو رسائل بتوزیع بالحیاء أخل من على ذاتھا العقوبة وتطبق

ً  یعد وال للبیع، طرحھا أو الجمھور ً  شیئا  لشخص علمي غیر لغرض دمق إذا إال الفني أو العلمي النتاج فاضحا

  طریقة. بأیة علیھ حصولھ تیسیر أو للبیع علیھ عرضھ أو لھ ببیعھ عشرة الثامنة عن سنھ تقل

 

 (422) مادة

  علیھ المجني سن

 على الباب ھذا في علیھا المنصوص الجرائم وقعت إذا علیھ المجني بسن بجھلھ یحتج أن للفاعل یجوز ال

  عشرة. الرابعة دون قاصر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1961 لسنة (11) رقم قانون من 2 المادة سطةبوا

 (423) مادة

 .ملغاة

 

 (424) مادة

  العقوبة تنفیذ وقف أو الجریمة سقوط

 النسبةب سواء الجنائیة اآلثار وتنتھي والعقوبة الجریمة تسقط علیھا المعتدي على زواجھ الفاعل عقد إذا

  التطلیق. أو الطالق یخول ال للجاني الشخصیة األحوال قانون دام ما وذلك للشركاء أو للفاعل

 اءاتاإلجر ایقاف إال عقودالم الزواج على یترتب فال التطلیق أو الطالق یخول المذكور القانون كان فإذا

  سنین. ثالث لمدة الحكم تنفیذ ایقاف أو الجنائیة

 معقول بسب دون علیھا المعتدي الزوجة بتطلیق الجریمة تاریخ من سنوات ثالث مضي قبل اإلیقاف ویزول

  علیھا. المعتدي الزوجة لصالح بالطالق حكم بصدور أو

 

 الرابع الباب

 األفراد حریة ضد الجرائم
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 األول الفصل

 الـرق جرائـم

 

 (425) مادة

  االستعباد

ً  استعبد من كل  شرةع خمس إلى سنوات خمس من بالسجن یعاقب العبودیة تشبھ حالة في وضعھ أو شخصا

  سنة.

 

 (426) مادة

  بھ واالتجار بالرقیق التعامل

 بھتش حالة في وأ عبودیة حالة في شخص في تصرف وجھ أي على أو بھ أتجر أو بالرقیق تعامل من كل

  سنوات. عشر تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب العبودیة

 حالة في وأ مستعبد شخص في تصرف من لكل سنة عشرة اثنتى إلى سنین ثالث من السجن العقوبة وتكون

  حالتــھ. على أبقاه أو اكتسبھ أو حازه أو سلمھ أو العبودیة تشبھ

 

 (427) مادة

  لیبي ضد الخارج في الفعل ارتكاب

ً  الفصل ھذا أحكام طبق   لیبي. ضد الخارج في الفعل ارتكب إذا أیضا

 

 الثاني الفصل

 الشخصیة الحریة ضد الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (428) مادة

  األشخاص حجز

ً  خطف من كل سنوات خمس على تزید ال مدة بالسجن یعاقب .1  على حرمھ أو حبسھ أو حجزه أو إنسانا

  الخداع. أو بالتھدید أو بالقوة الشخصیة حریتھ من وجھ أي

  الفعل: ارتكب إذا سنوات سبع على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون .2

  الزوج. أو الفروع أو األصول أحد ضد )أ
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ً  عمومي موظف من )ب   بوظیفتھ. المتعلقة السلطات حدود ذلك في متعدیا

 لسجنا العقوبة كانت غرضھ الجاني حقق فإذا السراح، إطالق مقابل كسب على للحصول الفعل وقع إذا )ج

  سنوات. ثماني على تزید ال مدة

 

 :لعقوباتا قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (429) مادة

ً  العنف استعمال   للغیر إرغاما

 أو احتمالھ وأ فعل اتیان على بالتھدید أو بالعنف الغیر أرغم من كل سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  بھ. القیام عدم

ً  التھدید كان إذا بالحبس ویعاقب   تابة.ك التھدید كان أو جریمة، یكون فعل اتیان على الغیر إلرغام موجھا

  نوات.س خمس تجاوز ال مدة السجن العقوبة تكون بالغیر إضراراً  مشروع غیر نفع على الجاني حصل فإذا

 عتصبینم أشخاص عدة بھ قام أو السالح باستعمال التھدید أو العنف ارتكب إذا الثلث بمقدار العقوبة وتزاد

  متنكر. شخص أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (430) مادة

  التھدید

 ضرر لبإنزا الغیر ھدد من كل دینار خمسین على تزید ال بغرامة او أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

  المتضرر. الطرف بشكوى إال الدعوى تقام وال بھ، مشروع غیر

 األشكال بأحد أو بالشرف مخدشة أمور بإنشاء أو المال أو النفس ضد جریمة بارتكاب التھدید كان وإذا

 إقامة قفتتو وال سنة على تزید ال مدة الحبس العقوبة تكون السابقة المادة من األخیرة الفقرة في المذكورة

  المتضرر. الطرف شكوى على الدعوى

 

 (431) مادة

  الناس آحاد ضد السلطة استعمال إساءة

 آحاد ضد العنف استعمل عمومي موظف كل دیناراً  وخمسین مائة على زیدت ال وبغرامة بالحبس یعاقب

ً  لھم یسبب بشكل أو شرفھم من تحط بطریقة وذلك وظیفتھ ممارسة أثناء الناس   بدنیاً. ألما

 

 (432) مادة
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  الناس تفتیش

ً  األشخاص أحد بتفتیش یقوم عمومي موظف كل بالحبس یعاقب   سلطـاتـھ. حدود متعدیا

 

 (433) مادة

  حق بدون الناس على القبض

ً  األشخاص أحد على بالقبض قام عمومي موظف كل بالحبس یعاقب   سلطـاتـھ. حدود متعدیا

 

 (434) مادة

  مبرر بدون الشخصیة الحریة تقیید

 محل أو سجن بإدارة إلیھ معھود عمومي موظف كل دیناراً  خمسین على تزید ال وبغرامة بالحبس یعاقب

ً  فیھ وقبل الوقائیة تدابیرال لتنفیذ معد  باإلفراج أمرھا إطاعة رفض أو المختصة السلطات من أمر بدون شخصا

  الوقائي. التدبیر أو العقوبة تنفیذ مدة حق وجھ بدون أطال أو عنھ

 

 (435) مادة

  المسجونین تعذیب

  شر.ع إلى سنوات ثالث من بالسجن یعاقب بنفسھ یعذبھم أو المتھمین بتعذیب یأمر عمومي موظف كل

 

 الثالث الفصل

 المساكن حرمة انتھاك

 

 (436) مادة

  المساكن حرمة انتھاك

ً  دخل من كل سنتین تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب ً  بیتا ً  أو مسكونا  لحقاتھم أو الخاص للسكن معداً  آخر مكانا

  باالحتیال. أو خلسة إلیھا تسلل من وكذلك الدخول من منعھ في الحق لھ من رضا بغیر

 من وأ منعھ، في الحق لھ ممن بالخروج أمره رغم المذكورة األماكن في یبقى من على ذاتھا العقوبة تطبقو

  باالحتیال. أو خلسة فیھا یبقى

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء إال الدعوى تقام وال

 كان وأ األشخاص أو األشیاء ضد العنف باستعمال الفعل حصل إذا النصف یجاوز ال بمقدار العقوبة وتزاد

ً  حامالً  المعتدي   ظاھراً. سالحا
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 (437) مادة

  المساكن لحرمة العمومي الموظف انتھاك

 ضاهر بغیر الناس أحد مسكن یدخل عمومي موظف كل دیناراً  عشرین على تزید ال وبغرامة بالحبس یعاقب

 راعاةم بدون أو القانون في المبینة األحوال عدا فیما وظیفتھ على اعتماداً  وذلك مبرر بدون فیھ یبقى أو

  فیھ. المقررة القواعد

 

 الخامس الباب

 بالشرف الماسة الجرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 لمادةا بواسطة

 (438) مادة

  السب

 ال بغرامة أو أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب حضوره في اعتباره أو شخص شرف خدش من كل

  دیناراً. وعشرین خمسة تجاوز

 لشخصل الموجھة الرسوم أو المحررات أو لیفونالت أو بالبرق الفعل ارتكب من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  علیھ. المعتدى

 بإسناد اإلعتداء وقع إذا دیناراً  أربعین تجاوز ال التي الغرامة أو السنة تجاوز ال لمدة الحبس العقوبة وتكون

  معینة. واقعة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (439) مادة

  التشھیر

 أحد سمعة على اعتدى من كل دیناراً  خمسین تجاوز ال بغرامة أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

  السابقة. المادة في علیھا المنصوص األحوال غیر في وذلك أشخاص، عدة لدى بھ بالتشھیر

 ال التي مةالغرا أو السنتین مدتھ تجاوز ال الذي الحبس العقوبة تكون معینة واقعة بإسناد التشھیر وقع وإذا

  دینارأ. السبعین تجاوز

 العقوبة تكون عمومیة وثیقة في أو العالنیة طرق من غیرھا أو الصحف طریق عن التشھیر حصل وإذا

  دینار. ومائة دیناراً  عشرین بین تتراوح التي الغرامة أو أشھر ستة عن یقل ال الذي الحبس
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ً ص انعقاداً  منعقدة ھیئة إلى أو یمثلھا من إلى أو قضائیة أو إداریة أو سیاسیة یئةھ إلى التشھیر وجھ وإذا  حیحا

  الثلث. تجاوز ال بمقدار العقوبات فتزاد

 

 (440) مادة

  مستثني دلیل

 لیثبت ارهاشتھ على أو أسنده ما صحة على الدلیل یقیم أن السابقتین المادتین حكم في الفاعل من یقبل ال

  براءتھ.

  التالیة: األحوال في اإلسناد صحة إثبات یجوز ذلك ومع

ً  علیھ المعتدى كان إذا .1 ً  موظفا ً  إلیھ أسند ما وكان عمومیا   واجباتھ. بممارسة متعلقا

  العامة. االنتخابات فترة أثناء المرشحین أحد ضد الجریمة وقعت إذا .2

 ھذه وفي ضده، اتخاذه مزمع أو قائم جنائي إجراء موضوع علیھ المعتدى إلى المسند األمر كان إذا .3

  علیھ. المعتدى بإدانة حكم صدر أو اإلسناد صحة ثبتت إذا العقوبة من الفاعل یعفى الحالة

 

 (441) مادة

  علیھ المعتدى شكوى

  علیھ. المعتدى بشكوى إال (439) و (438) المادتین في علیھا المنصوص الجرائم على الدعوى تقام ال

 

 (442) مادة

  اإلداریة أو القضائیة السلطات أمام التشھیر أو السب

 سلطةال أمام المرافعات في وكالؤھم أو األخصام بھا یدلى أو یقدمھا التي المحررات تضمنتھ ما على العقاب

 الشكوى أو القضیة بموضوع اإلھانة تعلقت إذا السلطات تلك أمام یقدم الذي الدفاع أو اإلداریة أو ضائیةالق

  اإلداریة.

  مناسبة. یراھا التي التأدیبیة التدابیر باتخاذ یأمر أن القضیة في الفصل عند وللقاضي

ً  لھ ویجوز  میحك وأن استبعادھا أو بعضھا أو كلھا اإلعتداء تضمنت التي المحررات بإعدام یأمر أن أیضا

  األدبي. الضرر عن بالتعویض علیھ للمعتدى

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (443) مادة

  االستفزاز أو اإلعتداء رد
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 في وھو (439) و (438) المادتین في علیھا المنصوص األفعال أحد ارتكب قد كان إذا الشخص یعاقب ال

  علیھ. ظالم اعتداء وقوع فور غضب حالة

 

 السادس الباب

 األموال ضد الجرائم

 

 األول الفصل

  األشیاء ضد العنف باستعمال األموال ضد الجرائم

 األشخاص أو

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (444) مادة

  السرقة

ً  منقوالً  اختلس من كل   بالحبس. یعاقب لغیره مملوكا

 القیمة ذات الطاقة أنواع وجمیع الكھربائیة الطاقة العقوبات قانون حكم في المنقولة األموال من ویعد

  االقتصادیة.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (445) مادة

  لھ إعدامھ أو لمالھ الشخص سرقة

ً  اختلس من كل بالحبس یعاقب  أو حبس، حقب أو عیني بتأمین أو انتفاع بحق المثقلة الخاصة أموالھ من شیئا

ً  بھ لالنتفاع صالح غیر یرهص أو أعطبھ أو بدده أو أتلفھ أو أعدمھ   جزئیاً. أو كلیا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (446) مادة

  المشددة السرقة

 خمسین ىعل تزید وال دنانیر عشرة تقل ال وغرامة أشھر ستة عن تقل ال مدة الشغل مع الحبس العقوبة تكون

  دینار:
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 من أو ملحقاتھ أحد أو للسكن معد أو مسكون آخر مكان أو بناء إلى التسلل بطریقة السرقة حصلت إذا .1

  للعبادة. المعدة المحالت أحد

  مصطنعة. مفاتیح باستعمال أو األشیاء ضد العنف باستعمال السرقة حصلت إذا .2

  لیالً. السرقة حصلت إذا .3

  والقرى. المدن خارج عام طریق في السرقة حصلت إذا .4

  ضیافة. أو مساكنھ عالقة بإساءة السرقة ارتكبت إذا .5

 عشرین نع تقل ال وبغرامة سنوات أربع على تزید وال سنة عن تقل ال مدة الشغل مع الحبس العقوبة وتكون

  دینار: مائة على تزید وال دینار

 مستودعھ أو استخدمھ من مخزن في صانع أو عامل أو مستخدم أو مخدومھ ضد خادم الجریمة ارتكب إذا .1

  عادة. فیھ یعمل الذي المحل في أو حانوتھ أو

 أو لالحم دواب على أو المـراكب أو العربات في األشیاء بنقل المحترفین أحد من الجریمة ارتكبت إذا .2

 ورةالمذك األشیاء كانت إذا أتباعھم أحد أو األشیاء بنقل مكلف آخر شخص أي من أو أخرى نقل وسیلة أي

  السابقة. بصفتھم إلیھم سلمت قد

 الضرورة بحكم معروضة كانت أو عامة، منشآت أو إدارات في موجودة منقوالت على السرقة وقعت إذا .3

  عامة. مصلحة أو لخدمة معدة أو العامة الثقة على اعتماداً  العادة أو

ً  السرقة، ارتكاب وقت یحمل، الجاني كان إذا .4   مخبأ. أو ظاھراً  سالحا

  ي.العموم الموظف صفة منتحالً  واحد شخص ارتكبھا أو أكثر، أو أشخاص ثالثة من السرقة حصلت إذا .5

 وأ البقر من رؤوس ثالثة قطیع في مجتمعة المواشي من أكثر أو رؤوس ثالثة على السرقة وقعت إذا .6

 قطیع. في مجتمعة كنت لم ولو اإلبل أو الخیل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (447) مادة

  التشدید ظروف تعدد

 دیناراً  نأربعی عن تقل ال وبغرامة سنوات أربع على تزید وال سنة عن تقل ال مدة الشغل مع بالحبس یعاقب

 في ھاعلی المنصوص الظروف من أكثر أو ظرفین توافر مع سرقة ارتكب نم كل دینار مائة على تزید وال

  السابقة. المادة من األولى الفقرة

 مائة ىعل تزید وال دیناراً  خمسین عن تقل ال وغرامة سنوات سبع على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون

 الثانیة قرةالف في علیھا المنصوص فالظرو من أكثر أو ظرفین توافر مع السرقة ارتكبت إذا دیناراً  وخمسین
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 في علیھا المنصوص الظروف من أكثر أو ظرف مع الظروف ھذه من أكثر أو ظرف أو السابقة المادة من

  المذكورة. المادة من األولى الفقرة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (448) مادة

  المتضرر الطرف شكوى على بناء علیھا المعاقب السرقة

 طرفال شكوى على بناء دیناراً  عشرین على تزید ال بغرامة أو أشھر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

  السرقة: حصلت إذا المتضرر

ً  استعماالً  المسروق الشيء الستعمال .1   استعمالھ. بعد حاالً  رد إذا مؤقتا

  ماسة. حاجة لسد تافھة مةقی ذات أشیاء على أو .2

 یجمع لم كان إذا حصادھا بعد األرض على تبقى ما التقاط أو سوقھا من السنابل قطف طریق عن أو .3

 الفقرة من  3 و 2 و 1 البنود في المبینة الظروف من ظرف توافر إذا األحكام ھذه تطبق وال بأكملھ.

  .(446) المادة من األولى

 

 سرقة بشأن العقوبات قانون إلى مادة إضافة بشأن 1977 لسنة (26) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :المؤقت لالستعمال البحریة والزوارق اآللیة المركبات

  مكرر (448) مادة

 المؤقت لالستعمال البحریة والزوارق اآللیة المركبات سرقة

 لمؤقتا لالستعمال البحریة والزوارق اآللیة المركبات سرقة على یعاقب السابقة المادة حكم من استثناء

 الحاالت هھذ في الدعوى تحریك یتوقف وال دینار مائة عن تقل ال وغرامة أشھر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس

  المتضرر. الطرف شكوى على

  أخرى. جریمة تنفیذ في الزورق أو المركبة الجاني ستعملا إذا أو العود، حالة في العقوبة وتضاعف

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (449) مادة

  المشتركة األشیاء اختالس

 لغیره أو سھلنف نفع لتحقیق حائزه من باختالسھ بینھم الشائع المال على الورثة أو الشركاء أحد استولى إذا

  بالحبس. یعاقب

  نصیبـھ. تتعدى ال الشيء قیمة دامت ما مثلیة أشیاء على الفعل وقع إذا الفاعل یعاقب وال
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (450) مادة

  باإلكراه السرقة

 نم كل مائتین تجاوز وال دینار خمسین عن تقل ال وبغرامة سنوات عشر تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب

  اإلكراه. بطریق لغیره مملوك منقول على استولى

  لھرب.ل أو المسروق الشيء حیازة لضمان مباشرة السرقة تمام بعد اإلكراه استعمل إذا ذاتھا العقوبة وتطبق

 نصوصالم الظروف من ظرف اإلكراه مع توافر إذا سنة عشرة اثنتي على تزید ال مدة السجن العقوبة وتكون

  .(446) المادة من األولى الفقرة في علیھا

 لثانیةا الفقرة في علیھا المنصوص الظروف من أكثر أو ظرف اإلكراه مع توافر إذا السجن العقوبة وتكون

  المذكورة. المادة من

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) مرق قانون من 6 المادة بواسطة

 (451) مادة

 (452) مادة

 .ملغاة

 

 (453) مادة

  الحدود تغییر

ً  تملكھ بقصد غیرھا أو للغیر مملوك عقار حدود نزع من كل ً  أو كلیا  تجاوز ال وبغرامة بالحبس یعاقب جزئیا

  دینار. مائة

 

 (454) مادة

  األماكن حالة وتغییر المیاه مجرى تحویل

ً  حول من كل  مشروع غیر نفع على للحصول وذلك الغیر ملك حالة غیر أو خصوصیة أو عمومیة میاھا

  دینار. مائة تجاوز ال وبغرامة بالحبس یعاقب لغیره أو لنفسھ

 

 (455) مادة

  المباني أو األطیان غزو



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 130 of 145  

 أو حق وجھ بدون احتاللھا بقصد األخرى العقارات أو المعامل أو مبانیھ أو الغیر أطیان ھاجم من كل

  دینار. مائة تجاوز ال بغرامة أو السنتین تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب وجھ أي على بھا لالنتفاع

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء الدعوى وتقام

ً  العقوبتان وتطبق  العنف الاستعم مع الفعل ارتكب إذا المتضرر الطرف شكوى على لدعوىا والتتوقف معا

  أكثر. أو أشخاص عشرة من جماعة ارتكبتھ إذا أو تھدیدھم أو األشخاص على

 

 (456) مادة

  العقار لحیازة بالعنف التعرض

 بالحبس بیعاق األشخاص على العنف أو التھدید باستعمال مستقرة حیازة لعقار الغیر لحیازة تعرض من كل

  دینار. مائة على تزید ال وبغرامة السنتین تجاوز ال مدة

  أكثــر. أو أشخاص عشرة من جماعة الفاعل یكون أن التھدید أو العنف حكم في ویعد

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (457) مادة

  األموال اتالف

ً  نافع غیر صیره أو منقول غیر أو منقوالً  ماالً  أفسد أو بعثر أو أتلف من كل ً  أو كلیا  مدة الحبسب یعاقب جزئیا

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء الدعوى وتقام دینار مائة على تزید ال بغرامة أو سنة تجاوز ال

 اقترن ذاإ المتضرر الطرف شكوى على الدعوى تتوقف وال أشھر ستة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون

  اآلتیة: الظروف بأحد الفعل

  تھدیدھم. أو األشخاص على العنف استعمال .1

 البند في المبینة األشیاء على أو دینیة شعائر إلقامة أو العام لالستعمال معدة أو عامة مبان على وقوعھ .2

  .(446) المادة من الثانیة الفقرة من 3

  ي.للر معدة منشآت على وقوعھ .3

  المستنبتات. على أو الغابات أو األحراش على أو مزارعھا أو الفاكھة أشجار أو الكروم على وقوعھ .4

 

 :العقوبات قانون من 458 المادة تعدیل بشأن 1963 لسنة (23) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (458) مادة

  الغیر أراضي في الرعي
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 یعاقب مزروعة غیر أرض في بإھمال أو عمداً  ترعى تركھا أو للرعي حیواناتھ حق بغیر أدخل من كل

  دیناراً. خمسین تجاوز ال بغرامة

 اوزتج ال بغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب مغروسة أو مزروعة أرض في ذلك وقع وإذا

  دینارا. مائة

 نم قرار صدر إذا إال القبلیة األراضي أو للدولة المملوكة األراضي على األولى الفقرة حكم یسري وال

  فیھا. الرعي بحظر الزراعة وزیر

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء إال األولى الفقرة في إلیھا المشار الجریمة عن الدعوى تقام ال كما

 

 (459) مادة

  خلسة الغیر أرض دخول

ً  دخل بأن الغیر ملك على اعتدى نم كل ً  مكانا ً  أو للسكن معداً  مغلقا  سور أو سیاج أو بخندق محاطة أرضا

 ً   المتضرر. الطرف شكوى على بناء دیناراً، عشرین على تزید ال بغرامة عوقب نوعھ كان أیا

 

 (460) مادة

  إیذاؤھا أو الغیر حیوانات قتل

 الطرف شكوى على بناء دینار، خمسین تجاوز ال غرامةب أو سنتین على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

ً  مبرر دون عمداً  قتل من كل المتضرر،   .شكل بأي آذاه أو لالستخدام صالح غیر صیره أو للغیر حیوانا

 أو بقر على أو قطیع في مجتمعة مواش على الفعل وقع إذا أشھر ستة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة وتكون

 طرفال شكوى على الدعوى إقامة تتوقف ال الحالة ھذه وفي قطیع، في مجتمعة غیر كانت ولو إبل أو خیل

  المتضرر.

  الفاعل. أرض تفسد وھي فوجئت بطیور الفعل نزل إذا عقاب وال

 

  الثاني الفصل

  اإلحتیال جرائم

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (461) مادة

  النصب
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 التصرفب أو احتیالیة طرق باستعمال بآخرین أضراراً  للغیر أو لنفسھ مشروع غیر نفع على حصل من كل

ً  لیس منقول أو ثابت مال في  یحة،صح غیر صفة أو كاذب اسم باتخاذ أو فیھ التصرف حق لھ وال لھ ملكا

  دیناراً. خمسین تجاوز ال وبغرامة بالحبس یعاقب

 عمومیة ھیئة بأیة أو بالدولة إضراراً  الفعل وقع إذا سنوات خمس تجاوز ال مدة السجن العقوبة وتكون

  أخرى.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (462) مادة

  الوفاء مقابل دون الصك

ً  نیَّة بسوء أعطى من كل ناردی مائة تتجاوز ال بغرامة أو بالحبس یعاقب  قائم یدرص یقابلھ ال )شیك( صكا

 حیثب بعضھ أو كلھ الرصید الصك، إعطاء بعد سحب، أو الصك قیمة من أقل الرصید كان أو للسحب قابل

  الدفع. بعدم نیة سوء عن علیھ المسحوب أمر أو الشیك، بقیمة یفي ال الباقي أصبح

ً  أصدر من كل ذاتھا بالعقوبة ویعاقب ً  صكا  فالمصر ذكر من أو قید، بدون الدفع أمر من أو االسم من خالیا

 مل ما علیھ المسحوب نفسھ جعل أو كاذب بتاریخ أصدره أو اإلصدار مكان أو تاریخ من أو علیھ المسحوب

ً  الصك یكن   النیة. سئ الفاعل كان إذا ذلك كل للساحب، تابعة مختلفة منشآت على مسحوبا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (463) مادة

  القاصرین مخادعة

 أو برتھخ عدم أو نفسھ في ھوى أو ضعفھ أو والعشرین الحادیة یبلغ لم شخص احتیاج فرصة انتھز من كل

ً  استغل ً  أو ضعفا ً  أو شخص عقل في مرضا  ضراراإل شأنھ من انونيق عمل إجراء على وحملھ نفسھ في عیبا

 أشھر ثالثة نع تقل ال مدة بالحبس یعاقب للغیر أو لنفسھ نفع على الحصول بغیة الغیر مصالح أو بمصالحھ

  دینار. ومائة عشرین بین تتراوح وبغرامة

 الجاني كان إذا دینار مائتي و دیناراً  خمسین بین وغرامة أشھر ستة عن یقل ال الذي الحبس العقوبة وتكون

  والیتھ. أو علیھ المجني بحراسة إلیھ عھوداً م

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (464) مادة

  الربا
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 وحملھ آخر منقول أي أعطاه أو نقداً  وأقرضھ نفسھ ھوى أو ضعفھ أو شخص احتیاج فرصة انتھز من كل

 أقرضھ ام مع یتناسب ال آخر نفع أي أو فاحشة فوائد كانت طریقة بأیة یؤدیھ بأن یتعھد أو لھ یؤدي أن على

  دینار. مائة تجاوز ال وبغرامة سنین ثالث تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب أعطاه أو

 غضب الربا، من فاحشة فائدة مقابل كانت طریقة بأي نقد إعطاء اعتاد من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  المادة. ھذه من األولى الفقرة في علیھا المنصوص الخاصة فالظرو عن النظر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (465) مادة

  األمانة خیانة

 نفع على للحصول علیھ فاستحوذ للغیر مملوك آخر منقول أي أو نقداً  وجھ أي على حیازتھ في كان من كل

 مائة على یدتز ال التي وبالغرامة سنوات ثالث على تزید ال مدة بالحبس یعاقب لغیره أو لنفسھ مشروع غیر

  المتضرر. الطرف شكوى على بناء إال الدعوى تقام وال دینار،

 لسلطةا الستعمال إساءة الفعل ارتكب أو اضطراریة ودیعة على حیازتھا تستند أشیاء على الفعل وقع وإذا

 النصف، اوزیج ال بما العقوبة فتزاد الضیافة أو المساكنة أو العمل أو الوظیفة عالقات أو العائلیة العالقات أو

  المتضرر. الطرف شكوى على الدعوى إقامة تتوقف وال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (أ) مكررة (465) مادة

 أو بذلك علمھ مع جنحة أو جنایة من الوجوه من وجھ بأي محصلة أو مسروقة أشیاء أخفى أو تسلم من كل

  سنتین. على تزید ال مدة بالحبس یعاقب المذكورة األشیاء من شيء على الحصول من الغیر مكن

 العقوبةب علیھ یحكم شدأ عقوبتھا جریمة من متحصلة أخفاھا أو تسلمھا التي األشیاء أن یعلم الجاني كان وإذا

  الجریمة. لتلك المقررة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 7 المادة بواسطة

 (ب) مكررة (465) مادة

  تملكــھ. بنیة علیھ فاستولى ضائع منقول على عثر من كل سنتین تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 

 الثالث الفصل

 مشتركـة أحكـام
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (466) مادة

  معاقبتھم وعدم القربى ذوي على الدعوى إقامة

 األصول أحد أو الزوج ضد الباب ھذا في علیھا المنصوص الجرائم إحدى یرتكب من على الدعوى تقام ال

  علیھ. المجني طلب ىعل بناء إال الفروع أو

 الجاني لىع النھائي الحكم تنفیذ یوقف أن ولھ علیھا، كانت حالة أیة في الدعوى عن یتنازل أن علیھ وللمجني

  وقت. أي في

 في األشخاص ضد العنف استعمل إذا األموال على المنصبة الجرائم على المادة ھذه أحكام تطبق وال

  ارتكابھا.
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 الرابع الكتاب

 والمخالفات خرىاأل الجنح

 

 األول الباب

 العام بالنظام المتعلقة والمخالفات األخرى الجنح

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1974 لسنة (68) رقم القانون بواسطة

 (467) مادة

  السلطة أوامر مخالفة

ً  أمراً  خالف من كل ً  السلطة أصدرتھ مشروعا  یعاقب الصحة أو النظام أو العامة السالمة أو للعدالة حفظا

  دنانیر. خمسة على تزید ال بغرامة أو شھراً  تجاوز ال مدة بالحبس

 

 (468) مادة

  بالھویة التصریح رفض

 ذلك إلیھ یطلب دماعن آخر شخصي وصف أي أو الشخصیة بأحوالھ أو بھویتھ التصریح رفض من كل

  یر.دنان خمسة تجاوز ال بغرامة أو شھر على تزید ال مدة بالحبس یعاقب بمھامھ القیام أثناء عمومي موظف

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (469) مادة

 اضطراب حدوث عند المساعدة تقدیم رفض

 بمھامھ قیامھ أثناء عمومي موظف منھ یطلبھ بما القیام أو المساعدة بذل مشروع عذر دون رفض من كل

 اتالبیان أو المعلومات تقدیم عن امتنع أو بجریمة التلبس عند أو أخرى كارثة أي أو اضطراب وقوع عند

 عشرة على تزید ال بغرامة أو شھراً  على تزید ال مدة بالحبس یعاقب المذكورة األحوال في منھ المطلوبة

  دنانیر.

 ال يالت الغرامة أو أشھر وثالثة شھر بین ما الحبس العقوبة كانت كاذبة المعلومات أو البیانات كانت وإذا

  دیناراً. عشرین تجاوز

 

 :العقوبات نقانو أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (470) مادة
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  للفتنة إثارة والتظاھر الصیاح

 یعاقب الفتنة إلثارة صیاح أو بتظاھر للجمھور مفتوح أو معروض آخر مكان أو عام محل في قام من كل

  أخطر. جریمة الفعل على یترتب لم ما شھر، على تزید ال مدة بالحبس

 

 (471) مادة

  راحتھم وإقالق بالضجیج الناس مضایقة

 حرض أو تكبیره أو الصوت نقل وسائل من وسیلة أیة استعمال أساء أو ضجیج أو لغط منھ حصل من كل

 إقالق أو أعمالھم في الناس مضایقة ذلك شأن من وكان عنھ یردھا لم أو ضجیج إحداث على الحیوانات

 الشھر زتجاو ال مدة بالحبس یعاقب الترفیھ منشآت أو العامة المحالت أو الحفالت على التشویش أو راحتھم

  دنانیر. عشرة على تزید ال بغرامة أو

 قترنوا الخاصة أو العامة الراحة إقالق شأنھا من أخبار عن بالصیاح أعلن من كل على ذاتھا العقوبة وتطبق

  للجمھور. معروض أو مفتوح أو عام محل في رسوم أو محررات توزیع أو بترویج الصیاح أو اإلعالن

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (472) مادة

  إقالقھم أو الناس مضایقة

 قلقھمأ أو ضایقھم أو للجمھور معروض أو مفتوح أو عام محل في إقالقھم أو الغیر مضایقة في تسبب من كل

 ال رامةبغ أو أشھر ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب آخر ذمیم سبب ألي استعملھ أو التلیفون باستعمال

  دیناراً. عشرین تجاوز

 

 (473) مادة

  الملصقة اإلعالنات اتالف

ً  أو إعالنات مزق من كل  رغی طریقة بأي جعلھا أو المختصة السلطات من بتخویل معلقة أو ملصقة رسوما

  دنانیر. عشرة تجاوز ال التي بالغرامة یعاقب صالحة غیر أو مقروءة

 

 (474) مادة

  المتجولون الباعة

 رھایقر التي الشروط یراع لم أو المختصة السلطات من ترخیص دون المتجول البائع حرفة زاول من كل

  .دنانیر عشرة تجاوز ال بغرامة أو الشھر تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب الحرفة تلك مزاولة في القانون
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 دىل یكون أن غیر من عشرة الثامنة دون قاصراً  یستغل الذي الوصي أو الوالد على ذاتھا العقوبة وتطبق

  لمزاولتھا. القانون یقررھا التي شروطال یراع لم إذا أو الحرفة تلك لمزاولة ترخیص القاصر

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1961 لسنة (11) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (475) مادة

  التسول

 أو عاھة أو مرض باختالق أو مزریة أو منفرة بطریقة للجمھور مفتوح أو عام محل في تسول من كل

  أشھر. ستة على تزید ال دةم بالحبس یعاقب الشعوذة باستعمال

 

 (476) مادة

ً  المتداولة العملة قبول رفض   قانونا

ً  متداول نقد قبول رفض من كل   دنانیر. شرةع تجاوز ال بغرامة یعاقب القانونیة، بقیمتھ الجمھوریة في قانونا

 

 الثاني الباب

 العامة بالسالمة المتعلقة والمخالفات األخرى الجنح

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (477) مادة

  ترخیص دون بھا االتجار أو األسلحة صنع

 وأ للتجارة حملھا أو للبیع طریقة بأیة عرضھا أو منھا صدرھا أو لیبیا إلى جلبھا أو أسلحة صنع من كل

 ناراً دی عشرین عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب ترخیص دون ذلك وكان الصناعة

 دینار. مائة على تزید وال

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (478) مادة

ً  األسلحة حیازة   للقانون خرقا

 والغرامة سنة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب عنھا السلطات یبلغ ولم ذخیرة أو أسلحة حیازتھ في كانت من كل

  دینار. عشرین على تزید ال التي
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 :العقوبات قانون من 479 المادة تعدیل بشأن 1954 لسنة قانون من 1 المادة بواسطة

 (479) مادة

  األسلحة تسلیم عن االمتناع

 أو وعن تسلیم أو األشخاص حیازة في التي والذخیرة األسلحة بتسلیم أمراً  تصدر أن صةالمخت للسلطات

  معینة. مدة خالل منھا أنواع

 لدیھ ما بتسلیم قام من كل العقوبات قانون من (480) و (478) و (477) المواد بموجب العقاب من ویعفى

  لذلك. المعینة المدة خالل في إقامتھ محل یتبعھ الذي البولیس مقر إلى الذخائر أو األسلحة من

 ال وبغرامة سنوات ثالث على تزید وال سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب المذكور األمر خالف من وكل

  المضبوطة. الذخیرة أو السالح مصادرة عن فضالً  دینار مائة على تزید وال دیناراً  عشرین عن تقل

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (480) مادة

  ترخیص دون األسلحة حمل

ً  حمل من كل  تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب السلطات من ترخیص دون ملحقاتھ أو مسكنھ خارج سالحا

  راً.دینا خمسین تجاوز ال وغرامة السنتین

 لیالً  ارتكب إذا أو محفل أو مجتمع في الفعل ارتكب إذا دینار مائة تجاوز ال وغرامة الحبس العقوبة وتكون

  مأھول. حي في

 

 (481) مادة

  وقائیة تدابیر

  ـة.الوقائیـ التدابیر ألحد علیھ المحكوم إخضاع یجوز السابقة المواد في علیھا المنصوص األحوال في

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (482) مادة

  األسلحة حراسة إھمال

ً  كان وإن اآلتیة األفعال من فعل منھ صدر من كل دنانیر عشرة على تزید ال بغرامة یعاقب  في لھ مرخصا

 :السالح حمل

 الءھؤ أحد ترك أو السالح بحمل لھ مرخص غیر لشخص أو عشرة الرابعة دون لصغیر السالح تسلیم .1

  یحملھ.
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 البند يف المذكورین األشخاص أحد بسھولة علیھا یحصل أن دون للحیلولة األسلحة حراسة في التقصیر .2

  السابق.

  محفل. أو مجتمع في معبأة بندقیة حمل .3

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) مرق قانون من 3 المادة بواسطة

 (483) مادة

  الناریة األلعاب

ً  أشعل أو ناریة عیارات أطلق من كل ً  أحدث أو صواریخ ألقى أو ناریة ألعابا  حي في انفجارات أو لھیبا

 بغرامة یعاقب السلطات من ترخیص دون اتجاھھا في أو عام طریق في أو لھ مجاورة أماكن في أو مأھول

  دنانیر. عشرة تجاوز ال

  شھـر. على مدتھ تزید ال الذي لحبسا العقوبة كانت محفل أو مجتمع في الفعل ارتكب وإذا

 

 (484) مادة

  األسلحة تعریف

  یلي: ما السابقة األحكام في أسلحة بعبارة یقصد

  األشخاص. إلیذاء بطبیعتھا أعدت التي األدوات وسائر الناریة األسلحة .1

 او المعمیة أو الخانقة والغازات نفسھا المتفجرة والمواد متفجرة مواد بھا أداة أو جھاز وكل القنابل .2

  وجھ. أي على المؤذیة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (485) مادة

  إزالتھا أو الحواجز أو العالمات وضع في التقصیر

 لمنع امةالع تالممرا في بوضعھا اللوائح أو القوانین تلزم التي الحواجز أو العالمات وضع في قصر من كل

 بسبالح یعاقب الخطر إلى التنبیھ مصابیح أطفأ أو الحواجز أو العالمات تلك أزال أو الناس عن األخطار

  دنانیر. عشرة على تزید ال بغرامة أو شھر على تزید ال مدة

 أو تالعالما كانت إذا دینار عشرین على تزید ال غرامة أو شھرین على تزید ال مدة الحبس العقوبة وتكون

  العامة. لإلنارة معدة المصابیح كانت أو عامة جھة بمعرفة وضعت قد المذكورة الحواجز

 

 (486) مادة
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  لألشیاء الخطر القذف

 أو عام ممر في مضایقتھم أو تلطیخھم أو األشخاص إیذاء شأنھا من أشیاء صب أو ألقى أو قذف من كل

ً  استعماالً  مستعمل خاص محل ً  أو مشتركا  سربت في القانون بھا یسمح ال التي األحوال في تسبب أو خاصا

 وأ شھراً  تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب المذكورة اآلثار إحداث شأنھا من التي األدخنة أو األبخرة أو الغازات

  دنانیر. خمسة على تزید ال بغرامة

 

 (487) مادة

  خطرة بصورة األشیاء وضع

 استعماالً  مستعمل خاص محل أو عام ممر في وقعت لو أشیاء الالزمة الحیطة أخذ دون علق أو وضع من كل

 ً ً  أو مشتركا ً  أو أذى الحدثت خاصا   نیر.دنا خمسة على تزید ال رامةبغ یعاقب لألشخاص مضایقة أو تلطیخا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (488) مادة

  المتداعیة األبنیة انھیار دون الحیلولة في اإلھمال

ً  كان نم وكل باالنھیار مھدد مبنى صاحب كل دنانیر وعشرة دنانیر خمسة بین تتراوح بغرامة یعاقب  ملزما

  .المذكور االنھیار خطر إلزالة یلزم بما القیام في قصر إذا حراستھ أو المبنى ذلك بصیانة عنھ نیابة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (489) مادة

  بھا اإلعتناء وسوء المركبات أو الحیوانات حراسة في التقصیر

 عھد أو الالزمة الحراسة بحراستھا یعتن لم أو طلیقة وتركھا خطرة حیوانات حیازتھ في كانت من كل

 لىع تزید ال بغرامة أو أشھر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب بذلك لھ خبرة ال شخص إلى بحراستھا

  دنانیر. عشرة

  اآلتین: األشخاص على ذاتھا العقوبة طبقوت

 حراسة دون وجھ أي على تركھا أو مفتوحة أماكن في مھملة سباق أو حمل أو جر حیوانات ترك من كل .1

 لخبرةا فیھ تتوافر ال لشخص بحراستھا عھد أو للخطر العامة السالمة یعرض بشكل قادھا أو ربطھا أو

  الالزمة.

ً  ناتحیوا أفزع أو حرش من كل .2   للخطر. الناس سالمة بذلك معرضا



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 141 of 145  

 األشخاص سالمة یعرض بشكل للجمھور المفتوحة أو العامة األماكن أو الطرق في مركبة قاد من كل .3

  الالزمة. االحتیاطات اتخاذ دون قصیرة لفترة ولو سیبھا أو للخطر األشیاء أو

 

 :العقوبات بقانون مادة تعدیل بشأن 1974 لسنة (24) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (490) مادة

 الصغار أو المعتوھین رعایة في التقصیر

 غرامةب یعاقب رعایتھ، في إھمالھ بسبب وفقده السابعة دون صغیر أو معتوه رعایة عن مسئوالً  كان من كل

 وأ زمرك أقرب إبالغھ عدم حالة في العقوبة وتضاعف دینارا، خمسین تجاوز وال دنانیر عشرة عن تقل ال

  الفقد. حصول فور للشرطة نقطة

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 3 المادة بواسطة

 (491) مادة

 إذن دون القصر أو المعتوھین حراسة

ً  للحراسة استلم من كل دنانیر عشرة تجاوز ال بغرامة یعاقب  ولم لعقلا في بخلل مصابون أنھم یعلم أشخاصا

 اإلذن على الحصول دون قاصراً  العامة األحداث إصالحیة في أدخل أو حاالً  المختصة السلطات یبلغ

  ون.القان بھا یصرح ال التي الحاالت في األشخاص ھؤالء أحد عن أفرج أو المطلوب

 

 الثالث الباب

 المتعلقة والمخالفات األخرى الجنح

 العامة باآلداب

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (492) مادة

  القمار أللعاب العدة إعداد

ً  ھیأ أو القمار للعب للجمھور مفتوح أو عام محل في العدة أعد من كل  زیدت ال مدة بالحبس یعاقب لذلك مكانا

  دیناراً. خمسین على تزید ال وبغرامة أشھر ستة على

  المراقبة. الحریة تحت وضعھ یجوز معتاداً  المخالف كان وإذا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة
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 (493) مادة

  القمار لعب

 أو الشھر تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب القمار یلعب وھو للجمھور مفتوح أو عام محل في فوجئ من كل

  دنانیر. عشرة تجاوز ال التي بالغرامة

 

 (494) مادة

  تبعیة عقوبة

 وأ المستعملة واألشیاء واألدوات للعب المعروضة النقود جمیع تصادر القمار ألعاب مخالفات سائر في

  لذلك. المعدة

 

 (495) مادة

  القمار ألعاب تعریف

 ً  في الخسارة وأ الربح فیھا ویستند غرضھا الربح یكون التي األلعاب قمار ألعاب تعد السابقة لألحكام تطبیقا

  الحظ. على أغلبیتھ أو كلیتھ

 ً ً  األحكام لتلك وتطبیقا  أمكنة كانت لوو حتى القمار للعب الناس فیھا یجتمع التي األماكن مقامرة دور تعد أیضا

  كانت. طریقة بأیة اللعب من الغایة عمیت أو خاصة

 

 (496) مادة

 )اللوتریا( النصیب ألعاب

 ینخمس تجاوز ال وبغرامة أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب إذن دون نصیب ألعاب أنشأ من كل

  دیناراً.

  للنصیب. المعروضة واألشیاء النقود وتصادر

 

 :الشرب حد وإقامة الخمر تحریم بشأن 1974 لسنة (89) رقم قانون من 21 المادة بواسطة

 (497) مادة

 مكرر (497) مادة

 (498) مادة

 .ملغاة
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 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 6 المادة بواسطة

  (499) مادة

 .ملغاة

 

 (500) مادة

  بھا واالتجار للحیاء المنافیة األشیاء عرض

 محررات للجمھور مفتوح أو عام محل في وزع أو للبیع عرض أو الجمھور من مرأى على عرض من كل

ً  أو   دنانیر. وعشرة دینار بین تتراوح بغرامة یعاقب للحیاء مناف آخر شيء أي أو رسوما

 

 (501) مادة

  الفاحش والكالم للحیاء المنافیة األفعال

 جاوزت ال مدة بالحبس یعاقب للحیاء منافیة بأفعال للجمھور معروض أو مفتوح أو عام محل في قام من كل

  دنانیر. عشرة على تزید ال بغرامة أو شھراً 

 حمفتو أو عام محل في للحیاء مناف بكالم فاه من كل على دنانیر خمسة تجاوز ال غرامة العقوبة وتكون

  للجمھور.

 

 (502) مادة

  الحیوان على القسوة

 المشقة ظاھرة متاعب أو أعباء تحمل على أرغمھ أو مبرر دون معاملتھ أساء أو حیوان على قسا من كل

  دنانیر. خمسة تجاوز ال بغرامة یعاقب

 

 الرابع الباب

 المتعلقة والمخالفات األخرى الجنح

 لألموال العامة بالحمایة

 

 (503) مادة

  مبرر دون األموال حیازة

 أشیاء أو نقود حیازتھ في ووجدت الكسب إلیھا الدافع لجریمة أو باألموال تتعلق لجریمة علیھ حكم من كل

  ھر.أش ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب مصدرھا مشروعیة إثبات عن وعجز وحالتھ تتناسب ال أخرى
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 إثبات عن وعجز كسرھا أو أقفال لفتح صالحة أدوات أو مقلدة أو مغیرة مفاتیح حیازتھ في وجدت وإذا

 شیاءواأل النقود وتصادر أشھر، ستة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب حیازتھا من الحقیقي الغرض شروعیةم

  األخرى.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 (504) مادة

   ترخیص دون فتح أو كسر أدوات أو مفاتیح وبیع المفاتیح تقلید

ً  حمفاتی مجسمة أشكال أو نماذج على صنع أو فتح أدوات صفتھ في یشتبھ لشخص سلم أو باع من كل  كان أیا

  دنانیر. عشرة تجاوز ال بغرامة أو شھر على تزید ال مدة بالحبس یعاقب نوعھا

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 50)(5 مادة

  المصدر مشبوھة أشیاء اشتراء

 أنھا في ثمنھا من أو عرضھا من حالة أو وصفھا من یشتبھ أشیاء وجھ أي على استلم أو اشترى من كل

  شھر. على تزید ال مدة بالحبس یعاقب مصدرھا مشروعیة من أوالً  یتحقق أن دون جریمة من محصلة

 روعیةمش من ذلك قبل یتحرى أن دون استالمھا أو اقتنائھا على وجھ بأي عمل من على ذاتھا العقوبة وتطبق

  مصدرھا.

 

 :العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1956 لسنة (48) رقم قانون من 8 المادة بواسطة

 )506( مادة

  للقانون المخالفة المقاییس حیازة

 عن تختلف موازین أو مقاییس للجمھور مفتوح متجر في لدیھ كان أو التجاریة بأعمالھ للقیام حاز من كل

ً  المقررة  على زیدت ال مدة بالحبس یعاقب القانون مقتضیات مراعاة دون موازین أو مقاییس استعمل أو قانونا

  دیناراً. عشرین تجاوز ال بغرامة أو أشھر ثالثة

 

 (507) مادة

  لوائح
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 وباتبالعق یجازى المحلیة أو البلدیة أو العامة اإلدارة جھات من الصادرة البولیس لوائح أحكام خالف من كل

 كانت نفإ دنانیر، عشرة على والغرامة أسبوع على الحبس مدة تزید ال أن بشرط اللوائح تلك في المقررة

ً  وجب الحدود ھذه عن زائدة الالئحة في المقررة العقوبة   إلیھا. الھاإنز حتما

  واحداً. دیناراً  تجاوز ال بغرامة یخالفھا من عوقب عقوبة على تنص ال الالئحة كانت فإذا


