
 

 

 

 

 

 

 موسوعة التشريعات الجنائية

 

 

 األول الجزء

 

 

 قانون العقوبات 



2 

 

 (1) قانون العقوبات

 األولالكتاب 

 الجرائم عامة

 

 الباب األول

 قواعد عمومية
 ( الجرائم والعقوبات 1) مادة 

 ( تعاقب القوانين 2) مادة 

 ( الجهل بالقانون الجنائي 3) مادة 

 ( تطبيق القانون الجنائي 4) مادة 

                                                 
11954



3 

 

 ( الجرائم التي ترتكب في الخارج 5) مادة  

:ًأولاً

: ثانياًا

334335

326

427

 ( الجنايات والجنح التي يرتكبها  6) مادة 

 الليبيون في الخارج

 ( األحوال المانعة من المالحقة على جريمة  7) مادة 

 ارتكبت في الخارج



4 

 

 (  8مادة ) 

 ( ملغاة 9مادة ) 

 ( 10مادة ) 

 القوانين الجنائية الخاصة –(  11مادة ) 

 ( تعدد النصوص الجنائية 12) مادة 

 بدء سريانهاو( تقدير المدد  13مادة  )

 ون الجنائي والشريعة الغراءن( القا 14) مادة 

 ( الرد والتعويض 15) مادة 

 ( تعاريف 16) مادة 

ذاًكانًارتكابهاً:تعدًالجريمةًمرتكبةًعالنيةًإ1



5 

 

ذووًالقربى ً:2

:ًاألشياءالعنفًضد3ً

الموظىفًالعمىوم:ً:4



6 

 

 الباب الثاني

  في العقوبات

 الفصل األول

 أنواع العقوبات
 أنواع العقوبات ( 17) مادة 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 والتبعية األصلية( فرض العقوبات  18) مادة 



7 

 

 الثاني لالفص

 األصليةالعقوبات 
 (1) ( اإلعدام 19) مادة 

 ( السجن المؤبد 20) مادة 

 

 ( السجن 21) مادة 

 الحبس(  22) مادة 

 ( أنواع الحبس 23) مادة 

1

2

 ( الحبس مع الشغل أو بدونه 24) مادة 
                                                 

114142821428 



8 

 

 ( بدء العقوبات المقيدة للحرية 25) مادة 

 ( الغرامة 26) مادة 

 تحديد العقوبة( صالحية القاضي في  27) مادة 

 وبة( تقدير العق 28) مادة 

1



9 

 

2

3

1

2

3

 ( تخفيف العقوبة أو استبدالها 29) مادة 

 ( 1) ( مكررة  29) مادة 

 ( كيف تحسب العقوبة 30) مادة 

                                                 
148195623

1956



10 

 

 ( المعادلة بين العقوبات المختلفة 31) مادة  

 ( 1)  ( ملغاة  32) مادة 

 

 الثالفصل الث

 العقوبات التبعية
 

 ( الحرمان من الحقوق المدنية 33) مادة  

1

2

3

4

5

                                                 
18456



11 

 

6

 ضمن الحرمان ت( األحوال التي ت 34) مادة 

 من الحقوق المدنية

 من ممارسة المهن أو الفنون ن( الحرما 35) مادة 

 ( أحوال الحرمان 36) مادة 

1

2

3



12 

 

 القانونية األهلية( فقدان  37) مادة 

1

2

3

( ملغاة 38) مادة  

 

 شر الحكم( ن 39) مادة 

                                                 
1 - 8456 



13 

 

 مؤقتة ( مدة العقوبات التبعية ال 40) مادة 

 

 الفصل الرابع

 باتوفي تنفيذ العق
 

 ( المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة 41) مادة 

 القاضي والنيابة على التنفيذ إشراف(  42) مادة 



14 

 

 ( تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 43) مادة  

 ت خاصةي منشآف 

1

2

3

 ( توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت 44) مادة 

 ( تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم 45) مادة 

 الفصل الخامس

 في تعدد العقوبات
 ( تجمع العقوبات 46) مادة 

48

 ةالمتعدد( ترتيب تنفيذ العقوبات 47مادة ) 



15 

 

:ًأولاً

: ثانياًا

: ثالثاًا

 لتعدد العقوبات  األقصى( الحد  48) مادة 

 المقيدة للحرية

 ( تعدد العقوبات النقدية 49مادة ) 

 بعية( تحديد العقوبات الت 50) مادة 

 تبعيةقوبات العقصى لتعدد ال( الحد األ 51) مادة 



16 

 

 الباب الثالث
 مــــرائــي الجـــف

 

 الفصل األول
 مـــرائــواع الجــــأن

 

 ( أنواع الجرائم 52) مادة 

 ( الجنايات 53مادة ) 

 ( الجنح 54) مادة 

 ( المخالفات 55) مادة 

 



17 

 

 الفصل الثاني

 الركن المادي للجريمة

 
 ( استحالة الجريمة 56) مادة 

 ( صلة السببية  57) مادة 

 ( اجتماع األسباب 58) مادة 



18 

 

 

 لثاالفصل الث

 الشروع

 
 ( الشروع 59) مادة 

 ( عقوبات الشروع في الجنايات 60) مادة 

 قبة الشروع في الجنحا( مع 61) مادة 



19 

 

 الرابع الفصل
 للجريمة المعنوي الركن

 

 واإلرادة( توفر الشعور  62) مادة 

 وتجاوز القصد والخطأ ( القصد اإلجرامي 63) مادة 



20 

 

 ( الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات  64) مادة  

 ( المطبوعات السرية 65) مادة 

 ( الظروف الذاتية للجريمة  66) مادة 



21 

 

 اديم( الغلط ال 67) مادة  

 ( الغلط الناتج عن التضليل 68) مادة 

 

 الفصل الخامس
 باحةأسباب اإل

 

 ( ممارسة الحق أو القيام بواجب 69ادة ) م

 ( الدفاع المشروع 70) مادة 



22 

 

 ( 1)  أ ( مكررا 70) مادة  

 (2) ب  ( مكررة 70) مادة 

1

2

3

4

5

 ع للسالح( االستعمال المشرو 71) مادة 

                                                 

124856



23 

 

 ( الضرورة 72) مادة  

 ( تعدي حدود الدفاع المشروع 73) مادة 

 ( الحادث الطارئ والقوة القاهرة 74) مادة 

 كراهاإل (75) مادة 



24 

 

 الفصل السادس

 مــــــــئاالجرتعــــــدد 

 

 ( الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة 76) مادة 

 ( الجرائم المستمرة 77) مادة 

 (  الحكم على جرائم متعددة  78) مادة 



25 

 

 الباب الرابع 
 في الفاعل

 

 الفصل األول
 المسئولية الجنائية

 رادةقوة الشعور واإل ( 79) مادة 

 ( الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة 80) مادة 

 ( الصغير ما بين الرابعة عشرة 81) مادة 

 والثامنة عشرة 

150



26 

 

 يواء القصر المسئولين جنائيا  ( مدة إ 82) مادة  

 في العقل ( العيب الكلي 83) مادة 

 ( العيب الجزئي في العقل 84) مادة 

 ( عدم تعيين الحد األقصى في  85) مادة 

 .العقوبة المفروضة



27 

 

 ( الصم البكم 86) مادة 

 ( السكر الناتج عن حادث طارئ 87) مادة 

 أو قوة قاهرة 

84

 ( السكر المدبر 88) مادة 

 (1)( ملغاة  89) مادة 

 ( السكر االختياري 90) مادة 

                                                 
14856



28 

 

 ر يثارتكاب الفعل تحت تأ ( 91) مادة  

 المواد المخدرة

878890

 ( التسمم المزمن لتعاطي  92) مادة 

 والمخدراتأالكحول 

838485

 ( افقاد الغير الشعور  93) مادة 

 القتراف الجريمة

 ةدراشعور واإلفقدان ال( تدبير  94) مادة 

79

 ( حاالت االنفعال أو الهوى 95) مادة 

 الفصل الثاني 

 العود

 ئد( العا 96) مادة 

:أ ولًا

: ثانيىاًا



29 

 

: ثالثىاًا

 ( زيادة عقوبة العائد 97) مادة 

 ( العود والصغار 98) مادة 

 الفصل الثالث

 اشتراك عدة أشخاص في جريمة

 ( الفاعل وعقوبته 99) مادة  

: أولًا

: ثانيىاًا



30 

 

 ( الشريك 100) مادة  

أولاً:

: ثانيىاًا

: ثالثاًا

 

 ( عقوبة الشريك 101) مادة 

أولاً:

: ثانياًا

 ( معاقبة الشريك دون الفاعل 102) مادة 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 ( الجريمة المعاقب عليها الشريك 103) مادة 

 

 (1( مكررة ) 103) مادة 

 (2)مكررة  ( 103) مادة 

 ( التعاون في الجرائم الخطئية 104) مادة 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124856

 



32 

 

 

 

 الباب الخامس      

 سقوط الجريمة وانقضاء العقوبة
 

 الفصل األول

 سقوط الجريمة
 

 دانة( وفاة المتهم قبل اإل 105) مادة 

 ( العفو العام 106) مادة 

 المدة ( سقوط الجريمة بمضي 107) مادة 

 ( انقطاع المدة 108) مادة 



33 

 

 ( أثر انقطاع المدة بالنسبة 109) مادة  

 للمتهمين اآلخرين 

 ( الصلح 110) مادة 

 ( أركان الصلح القانونية 111) مادة 

 ( تعليق تنفيذ األحكام على شرط 112) مادة 



34 

 

 ( متى يوقف التنفيذ  113) مادة  

 لغاء ايقاف التنفيذ( إ 114) مادة 

112

1

2

 لغاء إيقاف التنفيذ( اجراءات إ 115) مادة 

 لغاء( آثار اإل 116) مادة 

 ( سقوط الجريمة 117) مادة 



35 

 

 ( العفو القضائي عن الصغار 118) مادة  

113

 الفصل الثاني

 انقضاء العقوبة
 

 ( وفاة الجاني 119) مادة 

 المدة ( سقوط العقوبة بمضي 120) مادة 

 ( بدء سريان المدة 121) مادة 

 ( انقطاع المدة 122) مادة 



36 

 

 ايقاف سريان المدة(  123) مادة 

 ( العفو الخاص 124) مادة 

 1( اآلثار الطبيعية للعفو الخاص 125) مادة 

1

2

 

 الفصل الثالث

 أحكام مشتركة بشأن انقضاء 

 العقوبات والجرائم
 

 ( آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة 133) مادة 

                                                 
1126127128129130131132181962

881962



37 

 

 ( تجمع أسباب االنقضاء 134) مادة  



38 

 

 الباب السادس

 في المجرمين الخطرين وفي 

 التدابير الوقائية

 
 الفصل األول 

 تعريفات وأحكام عامة

 
 جرامية( الخطورة اإل 135) مادة 

28

 جرامية(  أنواع خاصة من الخطورة اإل 136) مادة 

 ( فرض التدابير الوقائية 137) مادة 

 (  تعاقب القوانين 138) مادة 

 ( التثبت من الخطورة 139) مادة 



39 

 

1

149

2

 التدابير الوقائية(  قرار القاضي باتخاذ  140) مادة 

1

2

 لغاء التدابير الوقائية الشخصية ( إ 141) مادة 

 وإعادة النظر في الخطورة



40 

 

 العقوبة( آثار انقضاء الجريمة أو  142) مادة  

 ( تنفيذ التدابير الوقائية 143) مادة 

 الفصل الثاني 

 تدابير الوقائية الشخصيةفي ال

 ( أنواع التدابير الوقائية الشخصية 144) مادة 

1

2

3

1

2

3

4



41 

 

 حالة إلى محال اعتقال ( اإل 145ادة ) م 

1

2

3

 ( اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح 146) مادة 

28

 احتراف اإلجرام(  147) مادة 

28



42 

 

 نحراف في اإلجرام ضد األشخاص( اال 148) مادة  

 ( االيواء في مستشفى لألمراض العقلية 149مادة ) 

141

 صالحية قانونية اء األحداث في إ( إيو 150) مادة 



43 

 

 الحق جنائيا  م( الصغير غير ال 151) مادة  

 (1)( مكررة  151) مادة 

151

 (2)(  151) مادة 

151

                                                 
 
124856
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 تي يجوز فيها ( األحوال ال 152) مادة  

 فرض مراقبة الحرية

1

2

3

 ( األحوال التي يتحتم فيها األمر  153) مادة 

 بمراقبة الحرية

1

2

3

 ( مكررة 153) مادة 

151

 (1)( ملغاة  154) مادة 

 (2)( ملغاة  155) مادة 

                                                 
1218137551955

31956
 

 



45 

 

 قامة( حظر اإل 156مادة ) 

 ( حظر ارتياد الحانات والمحال 157) مادة 

 العامة التي تقدم فيها المسكرات

 بعاد األجنبي عن أراضي الدولةإ(  158) مادة 



46 

 

 الفصل الثالث

 في التدابير الوقائية المالية
 ( تعريف وأحكام عامة 159) مادة 

1

2

135139

140143

141

 ( ضمان حسن السلوك 160) مادة 

 لزام تقديم الضمان( مخالفة إ 161) مادة 

 ( الوفاء بحسن السلوك أو اإلخالل به 162) مادة 



47 

 

 ( وجوب المصادرة 163) مادة  

1

2

 ( جواز المصادرة 164) مادة 

1

2



48 

 

 لثانيالكتاب ا

 الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة

 األول الباب

 الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة

 الفصل األول

 الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة

 ين السالح ضد الدولةي( رفع الليب 165) مادة 

 ثارةدس الدسائس مع الدولة األجنبية إل(  166) مادة 

 الحرب ضد ليبيا

 (1)ضرار لإل ( دس الدسائس مع األجنبي 167) مادة 

 بمركز البالد العسكري والسياسي

                                                 
1801975451975



49 

 

 (1)( التجنيد ضد دولة أجنبية  168) مادة 

 أو اتيان أعمال عدوانية ضدها

 (2)( االرتشاء من األجنبي 169) مادة 

                                                 
12801975451975

 

 22 



50 

 

 (1)ساس بأراضي الدولة وتسهيل ( الم 170) مادة  

 الحرب ضدها

 (2)فشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة ( إ 171) مادة 

 ل عليها لغرض التجسسجنبية أو الحصولعمالء الحكومات األ

                                                 
12801975451975

 

 



51 

 

 (1)ماكن العسكرية ( التسلل إلى األ 172) مادة  

 وحيازة وسائل التجسس دون مبرر

1

2

3

 (2)ار سرية تتعلق بالدفاع ( الحصول على أخب 173) مادة 

 عن البالد واألسرار المماثلة

1

2

                                                 
12801975451975

 

 



52 

 

 (1ذاعة أسرار الدفاع )إ(  174) مادة  

 ثارة روح الهزيمة السياسية( إ 175) مادة 

173

 (2ثارة روح الهزيمة العسكرية)إ(  176) مادة 

                                                 
12801975451975 

 



53 

 

 (1( بث روح الهزيمة االقتصادية) 177) مادة  

 (2) ج( نشاط الليبي في الخار 178)  مادة 

 ضد مصالح البالد  

 ( تخريب أو اتالف المنشآت العسكرية  179) مادة 

                                                 
12801975451975 

 



54 

 

 (1لتزامات التوريد )( عدم تنفيذ ا 180) مادة  

 للحكومة أو الغش فيها 

 (2( شراء أسلحة أو مؤن فاسدة ) 181) مادة 

 ( استغالل أسرار الدولة 182) مادة 

                                                 
12801975451975

 



55 

 

 (1( خيانة شئون الدولة ) 183) مادة  

 (2)ة الذكر الجرائم السالف( تسهيل ارتكاب  184) مادة 

165166168170171

174176179181211

1

2

3

 (3)( تسهيل ارتكاب الجرائم  185) مادة 

 لفة الذكر عن خطأاالس

                                                 
123801975451975

 

 



56 

 

  184( عدم التبليغ عن جرائم المادة   186) مادة  

184

 ( بعض األحوال المانعة من العقاب 187) مادة 

 ذاعة أسرار التحقيقات( إ 188) مادة 

185

 ( تفسير 189) مادة 

: أولًا

: ثانياًا

: ثالثىاًا



57 

 

: رابعاًا

: خامساًا

: سادساًا

: سىابعاًا

 الفصل الثاني

 لة الداخليالجنايات والجنح المضرة بأمن الدو

 

190

191

192

193

194

  (6) ( إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية 195) مادة 

                                                 
12345801975451975

 
 
 
 

68142721428



58 

 

 (1)( االعتداء على الدستور  196) مادة 

 ( استعمال المفرقعات في ارتكاب  197) مادة 

 الجريمة السابقة

 ( تخريب مباني الحكومة أو مستودعات  198) مادة 

 ذخيرتها أو ممتلكاتها

                                                 
1801975451975



59 

 

  (1( مكرر ) 198) مادة 

 ( اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك 199) مادة 

 بها دون حق 

 وامر الحكومة( استعمال القوات مخالفة أل 200ة ) ماد

                                                 
115136912002



60 

 

 ( استعمال القوة ضد سلطات الدولة  201) مادة  

 ( أفعال التخريب والنهب والتقتيل 202) مادة 

 (1( الحرب األهلية ) 203) مادة  

 (2)( االعتداء على السلطات الدستورية  204) مادة 

 هارمة وشعائإهانة األ(  205) مادة 

                                                 
12801975451975 

 



61 

 

 (1( التنظيمات والتشكيالت غير المشروعة ) 206) مادة  

 (2الدولة ) ي عمل ضد نظم( الترويج أل 207) مادة 

                                                 
 

12801975451975
 



62 

 

 (1( تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية ) 208) مادة  

 ذن أو االنضمام إليها دون إ

 (2( ملغاة ) 209) مادة 

 ( عقوبات تبعية  210) مادة 

206208

 (3(  االتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين ) 211) مادة 

 الجمعيات والعصابات الرتكابها

                                                 
1 - 801975451975
2801975
3801975



63 

 

 (1( ملغاة ) 212) مادة 

 (2( ملغاة ) 213) مادة 

 (3( ملغاة ) 214) مادة 

 مرموانع العقاب في حاالت خاصة بالتآ(  215) مادة  
211212

1

2

 بالعصابة  ة(  موانع العقاب في حاالت خاص 216) مادة  

213214

1

                                                 
123801975

 

 



64 

 

2

 ( االعتداء على حقوق المواطن السياسية 217) مادة 

 الفصل الثالث

 الجنايات والجنح ضد الدول األجنبية

 جنبية( االعتداء على رؤساء الدول األ 218) مادة  

 االعتداء على حرية رؤساء الدول األجنبية(  219) مادة 



65 

 

 ( العيب في ذات رؤساء الدول األجنبية 220) مادة  

 جنبيةلدول األ( االعتداء على ممثلي ا 221) مادة 

 جنبية أو هيئة دولية( االعتداء على علم دولة أ 222دة ) ما

 ( شرط المعاملة بالمثل 223) مادة 

218219220221222

221



66 

 

 الفصل الرابع

 أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة

 

 (1جراء وطلبه )( اإلذن باإل 224) مادة 

167168175

177178180181195208

219220221

222

 ( اإلبعاد 225) مادة 

                                                 
1801975451975



67 

 

 الباب الثاني

 الجرائم ضد اإلدارة العامة 

 الفصل األول

 يرتكبها الموظفون العموميون  التـيالجرائم 

 .ضد اإلدارة العامة

 (1( الرشوة ) 226) مادة 

 (2( أفعال في أحكام الرشوة ) 227) مادة 

                                                 
12731975441975
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 ( مكررة 227) مادة  

 ( حكم مشدد للرشوة 228) مادة 

226227

 ( مكررة 228) مادة 

 (1( رفض الرشوة ) 229) مادة 

 ( مكررة ) أ ( 229) مادة 

                                                 
1731975441975
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 ( مكررة ) ب ( 229) مادة  

 (1( مكررة ) ج ( ) 229) مادة 

416

 ( 2موال العامة والخاصة )( إختالس األ 230) مادة 

 (3موال )( ابتزاز األ 231) مادة 

                                                 
1731975
23731975
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 (1( مكررة ) أ ( ) 231) مادة  

226227229230

231

 ( مكررة ) ب (  231) مادة 

226227229

 دارة العامة( التدليس ضد اإل 232) مادة 

 .( استغالل الوظيفة للمصلحة الخاصة 233) مادة 

                                                 
12731975



71 

 

 بمصالح  ا  ضرارأ( سوء التصرف  234) مادة  

 اإلدارة العامة أو القضاء

 ( سوء استعمال السلطة حيث ال قانون 235) مادة 

 سرار الوظيفة( إفشاء أ 236) مادة 

 جب( التقصير أو االمتناع عن القيام بالوا 237) مادة 
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 و الخدمة العامة ( ترك الوظيفة أ 238) مادة  

 أو العمل عن طريق التمرد

 ( التحريض على التمرد وتحبيذه 239)مادة 

238
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 ظفينو( التعدي على حرية الم 240) مادة 

 ين في وظائفهم يوالمستخدمين العموم

238

359

 خفاء المضبوط أو المحجوز ( إ 241) مادة 

 تالفه أو تبديدهإأو 

 خطأ على الواجبات المتعلقة ( التعدي 242) مادة 

 شياء المضبوطة أو المحجوزةسة األبحرا



74 

 

 اتديا( التعرض لحرية المز 243) مادة  

 هااسالت واتالفها وإفشاؤ( االطالع على المر 244) مادة 



75 

 

 الفصل الثاني

 يرتكبها الناس الجنح التـيالجنايات و

 ضد اإلدارة العامة 

 نة الموظف العمومي ورجال اه( إ 245) مادة 

 القضاء والهيئات

 وظف العموميأو التهديد ضد المتعمال القوة ( اس 246) مادة 



76 

 

 ي ة الموظف العمومم( مقاو 247) مادة  

 و التهديد ضد ( استعمال القوة أ 248) مادة 

 ئيةهيئة إدارية أو قضا

 ( ظروف التشديد 249) مادة 

246

247248

246
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 ( انتحال الصفات أو الوظائف 250) مادة  

 ( االحتراف بالمهن من غير حق  251) مادة 

 ختام ( فك األ 252) 

 ( تسهيل فك األختام عن خطأ 253) مادة 



78 

 

 على األشياء المحروسة التعدي ( 254) مادة  

 ( تسهيل الجريمة عن خطأ 255مادة ) 

 ( استعمال القوة 256مادة ) 

 (1)( اإلدعاء بالتأثير 257مادة ) 

                                                 
1731975441975



79 

 

 الباب الثالث 

 ترتكب ضد القضاء التـيالجرائم 

 
 ولالفصل األ

 الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية

 

 ( التقصير في التبليغ 258مادة ) 

 ( التقصير في تقديم التقرير الطبي 259مادة )
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 ( رفض القيام بما يستوجب قانونا   260مادة )

 ( اختالق الجريمة 261مادة )

 ( اإلفتراء 262مادة )



81 

 

 ( االفتراء على النفس 263مادة )

258

 (االختالق أو االفتراء في المخالفات 264مادة )

 (اليمين الكاذبة 265مادة )

 ( شهادة الزور 266مادة )
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 ( كذب الخبير أو المترجم 267مادة )

266

 ( النكل والحاالت األخرى المانعة من العقاب 268مادة ) 

266267

258

 ( رشوة الشاهد أو الخبير 269مادة ) 



83 

 

266267

 ( تسهيل الفرار من العدالة  270مادة ) 

 ( ملغاة 271مادة  ) 

 تسهيل المخالفات ( 272مادة ) 
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 هانة أسرة القضاء( إ 273مادة ) 

 ( التأثير في سير الدعوى  274مادة ) 

 ( خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية 275مادة ) 
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 دعاء الوكيل القضائي بالنفوذإ(  276مادة )  

 الفصل الثاني 

 الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية

 

 ( الهرب 277 ) مادة

 ( خطأ الحارس  278 ) مادة
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 ( مساعدة الحارس للمقبوض عليه  279 ) مادة

 على الهرب أو تسهيله له

 للمقبوض عليه( مساعدة اآلخرين  280 ) مادة

 على الهرب أو تسهيله له

 ( تمرد المقبوض عليهم والمساجين 281 ) مادة
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 ( اإلخالل بالعقوبات التبعية 282 ) مادة

333537

 ( تهيئة التملص من التدابير الوقائية 283) مادة 

 المقيدة للحرية وتسهيله

 ( إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري 284 ) مادة



88 

 

 ( توسيع تطبيق المادة السابقة 285مادة ) 

 فشاء المداوالت السرية والنشر الكاذب( إ 286) مادة 
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 الفصل الثالث

 استيفاء الحق تحكما  

 ( استيفاء الحق بالذات 287 ) مادة

 ( ظروف مشددة 288مادة )   

1

2 
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 الباب الرابع 

 الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها

 مواتوالتعدي على حرمة األ
 

 ( التعرض إلقامة الشعائر الدينية 289مادة ) 

 وإهانة المقدسات

 ( التعدي على األديان 290مادة ) 

اولا:

نيىاا:ثا

 ( إهانة دين الدولة 291مادة ) 
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 ( إهانة الجثث وتدنيس القبور 292مادة ) 

 ختالسها( إتالف الجثث وإعدامها وإ 293)  مادة

 ( إخفاء الجثث 294مادة ) 

 ثث( تشريح الج 295مادة ) 
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 الباب الخامس

 الجرائم ضد السالمة العامة
 

 األول  الفصل

 عاما   تكون خطرا   جرائم العنف التـي
 

 ( القتل جزافا   296مادة ) 

 ( الحريق 297مادة ) 

 ( الكوارث 298مادة ) 



93 

 

 ( الكوارث واألخطار الناجمة 299) مادة  

 عن أحداث ضرر

1

2

 

3

 

 ( ظروف مشددة 300مادة ) 

297299

1

2

 

3 

4
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 ( االعتداء على السالمة العامة 301مادة ) 

 ( عدم تمكين الدفاع عن السالمة العامة 302مادة ) 

 ( إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد 303مادة ) 

 ملإصابات الع 
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 ا خلسةه( نقل المفرقعات وما يشبه 304مادة ) 

 الفصل الثاني 

 يترتب عليها خطر عام جرائم الغش التـي
 

 ( الوباء 305مادة ) 

 ( تسميم المياه أو المواد الغذائية 306مادة ) 

 ( غش المستهلكات وتقليدها 307مادة ) 
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 ( اإلتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة  308مادة ) 

306307

 ( اإلتجار بأغذية أو أدوية فاسدة 309مادة ) 

 ة خطرة على( إعطاء أدوية بطريق 310مادة ) 

 السالمة العامة

 (1)( 311مادة ) 

 

 (2)( 312مادة ) 

 

                                                 
12231971271971
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 الفصل الثالث

 ها خطر مشتركينجم عن التـيالجرائم الخطئية 

 

 ( الكارثة الناجمة عن خطأ 313مادة ) 

 ( الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ 314مادة ) 

 تخاذ وسائل الحيطة ضدفي ا( التقصير  315مادة ) 

 الكوارث أو إصابات العمل

 ية ضد الصحة العامة( الجرائم الخطئ 316مادة ) 

305310
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 الباب السادس

 الجرائم ضد األمن العام
 

 ( التحريض على اإلجرام 317مادة ) 

1

2

 

 ( إثارة الفتنة بين الطوائف 318مادة ) 

 ( التحريض على عصيان القوانين 319مادة ) 

 ( افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات 320مادة ) 
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 ( عصابات اإلجرام  321مادة ) 

 ( مساعدة أفراد العصابات 322مادة ) 

 ( أعمال التخريب والنهب 323مادة ) 
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 ( إدخال الرعب في قلوب الناس 324مادة ) 

 ( إدخال الرعب في قلوب الناس 325مادة ) 

 باستعمال المفرقعات 
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 عالباب الساب

 الجرائم المخلة بالثقة العامة

 الفصل األول

 تزييف النقود والطوابع

 ( تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه 326مادة ) 

 ( صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة 327مادة ) 

 ( تزييف الطوابع وتداولها 328مادة ) 
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 وراق الرسمية ( تقليد العالمات الشفافة في األ 329مادة ) 

 و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها 

 ( تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة  330مادة ) 

 ( استعمال الشارات المزيفة المتعلقة 331مادة ) 

 حدى الخدمات العامةبإ
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 ( تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على 332مادة ) 

 الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها

330

 ( اإلعفاء من العقوبة 333مادة ) 

 الفصل الثاني

 تزييف األختام والعالمات وما ماثلها

 

 ( تقليد األختام العامة واألدوات المستعملة 334مادة ) 

 في التصديق
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 ( استعمال األختام والعالمات العامة 335مادة ) 

 دون حق

 ( الحاالت األخرى لتزييف األختام 336مادة ) 

 أو المياسم واستعمالها

 ( استعمال أختام الشركات أو البيوت  337مادة ) 

 التجارية دون حق

 ختراعليد العالمات الفارقة وبراءات اال( تق 338مادة ) 
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 ختراع المزورةال العالمات وبراءات اال( استعم 339مادة ) 

 أو السلع التي تحمل هذه العالمات

 ( عقوبة تبعية 340مادة ) 
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 الفصل الثالث 

 قـائــــر الوثــــتزوي
 

 ( تزوير الموظف العمومي لألوراق العامة 341مادة ) 

 ( تزوير الموظف العمومي لفحوى  342مادة ) 

 الوثائق العمومية

 ( تزوير شهادات القائمين بالخدمات  343مادة ) 

 العامة الضرورية

 ( تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية 344مادة ) 

341
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 مومية( اإلدالء ببيانات كاذبة في الوثائق الع 345مادة ) 

 ( تزوير األوراق العرفية 346مادة ) 

 ( استعمال الوثائق المزورة 347مادة ) 

 ( إهالك الوثائق الصحيحة أو إتالفها أو إخفاؤها  348مادة ) 



108 

 

 ( تزوير السجالت والتبليغات 349مادة ) 

 (1) ( تزوير جوازات السفر 350مادة ) 

 وراق العرفية الموقعة على بياضوير األ( تز 351مادة ) 

 وراق الرسمية الموقعة على بياض ( تزوير األ 352مادة ) 

341

                                                 
15142821429 
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 ( حاالت التزوير األخرى في األوراق 353مادة ) 

 الموقعة على بياض

 الفصل الرابع 

 انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
 

 ( انتحال األلقاب والرتب 354مادة ) 

 ( انتحال الشخصية 355مادة ) 
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 ( البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي 356مادة ) 

1

2

 

 ( البيانات الكاذبة عن الهوية أو  357مادة ) 

 الصفات الشخصية عند االستجواب
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 الباب الثامن

 الجرائم ضد االقتصاد العام والصناعة

 والتجارة وحرية العمل

 لفصل األولا

 الجرائم ضد االقتصاد العام

                                          (1) ( التالعب باألسعار 358مادة ) 

  (2) ( االعتداء على حرية العمل 359مادة ) 

                                                 
12341974281974 
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أولا:

ثانياا:

ثالثىاا:

             (1) ( تعطيل اإلنتاج الزراعي أو الصناعي 360مادة ) 

 (2)ة والمنتجات( إعدام المواد األولي 361مادة ) 

                                                 
12341974281974
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  (1) ( نشر أمراض النبات أو الحيوان 362مادة ) 

 الفصل الثاني 

 الجرائم ضد الصناعة والتجارة

  (2)( التعرض لحرية الصناعة أو التجارة  363مادة ) 

 (3) ( الغش في مزاولة التجارة 364) مادة 

 (4) ( الغش ضد الصناعات الوطنية 365) مادة 

                                                 
 4341974281974و3و12
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 (1)( بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة 366مادة ) 

 (2) ( نشر الحكم 367مادة ) 

358

364365366

                                                 
12 341974281974
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 الكتاب الثالث

 الجرائم ضد آحاد الناس
 

 الباب األول 

 الجرائم ضد األفراد
 

 الفصل األول

 الجرائم ضد حياة الفرد أو سالمته
 

 ( القتل العمد مع سبق اإلصرار 368مادة ) 

 ( اإلصرار السابق 369مادة ) 

 ( الترصد 370مادة ) 

 ( التسميم 371مادة ) 
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 ( القتل عمدا  دون سبق اإلصرار أو الترصد 372مادة ) 

 ( قتل الوليد صيانة للعرض 373مادة ) 

 ( الضرب أو الجرح المفضي للموت 374مادة ) 

 ( القتل أو اإليذاء حفظا  للعرض 375مادة ) 
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 ( التحريض أو المساعدة على االنتحار 376مادة ) 

 ( القتل خطأ 377دة ) ما

 ( الضرب 378مادة ) 

 ( اإليذاء البسيط 379مادة ) 

382
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 إليذاء الجسيم ( ا 380مادة ) 

1

2 

 ( اإليذاء اخلطري 381مادة ) 

 

1 

2

3

4

5

 ( ظروف مشددة  382) مادة 

379

380381

 ( تجاوز القصد في الضرب  383مادة ) 

379380381
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 ( اإليذاء خطأ 384مادة ) 

 ( الموت أو اإليذاء الناجم عن جريمة أخرى 385مادة ) 

377384

 ( المشاجرة 386مادة ) 

 ( تسييب القصر أو العجزة  387مادة ) 
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 ( التقصير في تقديم النجدة 388ة ) ماد

 ( تسييب الوليد صيانة للعرض 389مادة ) 

 الفصل الثاني

 جرائم اإلجهاض
 

 ( إسقاط الحامل دون رضاها 390مادة ) 

 ( إسقاط الحامل برضاها 391مادة ) 
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 ها ( إسقاط الحامل لنفس 392مادة ) 

 ( إسقاط الحامل أو إيذاؤها 393مادة ) 

390

391

 ( اإلسقاط صيانة للعرض 394مادة ) 

 ( ظروف تشديد  395مادة ) 

390391

393
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 الباب الثاني

 الجرائم ضد األسرة
 

 الفصل األول

 الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية
 

 ( التقصير في القيام بالواجبات العائلية 396مادة ) 

1

2

 

 ( سوء استعمال وسائل اإلصالح أو التربية 397مادة ) 

379380

381



123 

 

 ال( إساءة معاملة أفراد األسرة واألطف 398مادة ) 

 ( مكررة )أ( 398مادة ) 

 ( مكررة )ب( 398مادة ) 

 ( مكررة )ج( 398مادة ) 

396397398

398
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 الفصل الثاني

 الجرائم ضد أخالق األسرة

 

  (1)( 399مادة ) 

 (2)( 400مادة ) 

 (3)( 401مادة ) 

  (4)( 402مادة ) 

 (5)( 403مادة ) 

 (6)( مكررة )أ( 403مادة ) 

  (7) ( مكررة )ب(  403مادة ) 

                                                 
12345701973431973

671751972611972
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 الفصل الثالث

 الجرائم ضد كيان األسرة
 

 البيانات الشخصية أو تحريفها ( إعدام  404مادة ) 

 هاقختالأو إ

 ( إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي  405مادة ) 

 معترف به

 ( خطف القاصر برضاه 406مادة ) 

428
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 الباب الثالث

 الجرائم ضد الحرية والعرض واألخالق 

 ة( المواقع 407مادة ) 

1

2

 

3

 

4

 ( هتك العرض 408مادة ) 

1

2

 

                                                 
1701973431973
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3

 

4 

 ( تحريض الصغار على الفسق والفجور 409مادة ) 

407

  (2) ( ملغاة 410مادة ) 

 ( الخطف بقصد الزواج 411مادة ) 

 ( الخطف إلتيان أفعال شهوانية 412مادة ) 

                                                 
1701973431973

2701973431973
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 ( خطف دون الرابعة عشرة أو مختل  413مادة ) 

 العقل دون إكراه

 ( ظروف مخففة 414مادة ) 

 ( التحريض على الدعارة 415مادة ) 

1

2

 

3

 

 ( اإلرغام على الدعارة 416مادة ) 
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 ستغالل املومسات( ا 417مادة ) 

 

 ( مكررة )أ( 417مادة ) 

 

 ( مكررة )ب( 417مادة ) 
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 ( مكررة )ج( 417مادة ) 

 ( اإلتجار بالنساء على نطاق دولي 418مادة ) 

415

 ( تسهيل اإلتجار بالنساء 419مادة ) 

 ( إتجار الليبي بالنساء 420مادة ) 
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 ( مكررة 420مادة ) 

 ( األفعال أو األشياء  421مادة ) 

 الفاضحة

 ( سن المجني عليه  422مادة ) 



132 

 

 ( ملغاة 423مادة ) 

 

 ( سقوط الجريمة أو وقف تنفيذ العقوبة 424مادة ) 



133 

 

 الباب الرابع

 الجرائم ضد حرية األفراد
 

 الفصل األول 

 رقـــــم الــــــجرائ

 ( االستعباد 425مادة ) 

 تجار به( التعامل بالرقيق واال 426ادة ) م

 ( ارتكاب الفعل في الخارج ضد ليبي 427مادة ) 

 الفصل الثاني

 لحرية الشخصيةالجرائم ضد ا

 ( الخطف 428مادة ) 

1



134 

 

2 

 

 ( استعمال العنف إرغاما  للغير 429مادة ) 

 ( التهديد 430مادة ) 



135 

 

 ( إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس 431مادة ) 

 ( تفتيش الناس 432مادة ) 

 ( القبض على الناس بدون حق 433مادة ) 

 مبرر( تقييد الحرية الشخصية بدون  434مادة ) 

 ( تعذيب المسجونين 435مادة ) 



136 

 

 الفصل الثالث

 انتهاك حرمة المساكن

 
 ( انتهاك حرمة المساكن 436مادة ) 

 ( انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن 437مادة ) 
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 الباب الخامس

 الجرائم الماسة بالشرف

 

 ( السب 438مادة ) 

 ( التشهير 439مادة ) 



138 

 

 ( دليل مستثني  440مادة ) 

1

2 

3

 

 عليه ( شكوى املعتدى 441مادة ) 

438439

 

 ( السب أو التشهير أمام السلطات 442مادة ) 

 أو اإلدارية القضائية 

 فزازتاء أو االس( رد اإلعتد 443مادة ) 

438439
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 الباب السادس

 الجرائم ضد األموال 
 

 الفصل األول

 الجرائم ضد األموال باستعمال العنف

 ضد األشياء أو األشخاص

 لسرقة( ا 444مادة ) 

 عدامه له( سرقة الشخص لماله أو إ 445دة ) ما

 ( السرقة المشددة 446مادة ) 

1

2

3 

4 

5 
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1

2

 

3

 

4 

5

 

6 

 ( تعدد ظروف التشديد 447مادة ) 
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 ( السرقة المعاقب عليها بناء 448مادة ) 

 على شكوى الطرف المتضرر

1

2 

3

123446 

 سرقة المركبات اآللية  –( مكرر  448مادة ) 

 

   (1) ستعمال المؤقتوالزوارق البحرية لال

                                                 
1261977161977 
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 ختالس األشياء المشتركة( ا 449مادة ) 

 كراهلسرقة باإل( ا 450مادة ) 

446

 ( ملغاة 451مادة ) 

 ( ملغاة 452مادة ) 

 

 ( تغيير الحدود 453مادة ) 

 ( تحويل مجرى المياه وتغيير حالة األماكن 454مادة ) 
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 ( غزو األطيان أو المباني 455مادة ) 

 ( التعرض بالعنف لحيازة العقار 456مادة ) 

 ( اتالف األموال 457مادة ) 

1

2

3446 

3 
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4

 

 ( الرعي يف أراضي الغري 458مادة ) 

 ( دخول أرض الغير خلسة 459مادة ) 

 الغير أو إيذاؤها( قتل حيوانات  460مادة ) 
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 الفصل الثاني
 جرائم اإلحتيال

 

 ( النصب 461مادة ) 

 ( الصك دون مقابل الوفاء 462مادة ) 

 ( مخادعة القاصرين 463مادة ) 
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 ( الربا 464مادة ) 

 ( خيانة األمانة 465مادة ) 

 ( مكررة )أ( 465مادة ) 



147 

 

 مكررة )ب( –(  465مادة ) 

 الفصل الثالث 

 ةـــام مشتركــــأحك
 

 الدعوى على ذوي القربى( عدم إقامة  466مادة ) 
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 الكتاب الرابع

 الجنح األخرى والمخالفات
 

 الباب األول 

 الجنح األخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام

 ( مخالفة أوامر السلطة 467مادة ) 

 ( رفض التصريح بالهوية 468مادة ) 

 ( رفض تقديم المساعدة عند حدوث اضطراب 469مادة ) 

 ثارة للفتنة( الصياح والتظاهر إ 470مادة ) 
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 مضايقة الناس بالضجيج (  471مادة ) 

 قالق راحتهمإو

 قالقهمالناس أو إ( مضايقة  472مادة ) 

 ( اتالف اإلعالنات الملصقة 473مادة ) 

 ( الباعة المتجولون 474مادة ) 
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 ( التسول 475مادة ) 

 ة المتداولة قانونا  ( رفض قبول العمل 476مادة ) 
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 الباب الثاني

 الجنح األخرى والمخالفات المتعلقة 

 بالسالمة العامة
 

 تجار بها دون ترخيص( صنع األسلحة أو اال 477مادة ) 

 ( حيازة األسلحة خرقا  للقانون 478مادة ) 

 متناع عن تسليم األسلحة( اال 479مادة ) 

477478480

 ( حمل األسلحة دون ترخيص 480مادة ) 
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 ( تدابير وقائية 481مادة ) 

 ( إهمال حراسة األسلحة  482مادة ) 

1

2

 

3 

 ( األلعاب النارية 483مادة ) 

 ( تعريف األسلحة 484مادة ) 

1
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2

 

 ( التقصير في وضع العالمات 485مادة ) 

 أو الحواجز أو إزالتها 

 ( القذف الخطر لألشياء 486مادة ) 

 ( وضع األشياء بصورة خطرة 487مادة ) 
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 ( اإلهمال في الحيلولة دون انهيار األبنية المتداعية 488مادة ) 

  ( التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات 489مادة ) 

 وسوء اإلعتناء بها

1

2 

3

 

  ( التقصري يف رعاية املعتوهني أو الصغار 490مادة ) 

 ( حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن  491مادة ) 

                                                 
1241974221974 
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156 

 

 الباب الثالث 

 الجنح األخرى والمخالفات المتعلقة 

 باآلداب العامة

 ( إعداد العدة أللعاب القمار 492مادة ) 

 ( لعب القمار 493مادة ) 

 ( عقوبة تبعية 494مادة ) 

 ( تعريف ألعاب القمار 495مادة ) 

 ( ألعاب النصيب ) اللوتريا ( 496مادة )  
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  (1) ( 497مادة ) 

      (2) ( مكررا 497مادة ) 

      (3) ( 498مادة ) 

 (4) ( ملغاة 499مادة ) 

 

 ( عرض األشياء المنافية للحياء  500مادة ) 

 واالتجار بها

 ( األفعال المنافية للحياء والكالم الفاحش 501مادة ) 

 ( القسوة على الحيوان 502مادة ) 

                                                 
123891974681974

 
 

4481956
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 الرابع الباب

 الجنح األخرى والمخالفات المتعلقة 

 بالحماية العامة لألموال

 

 ( حيازة األموال دون مبرر 503مادة ) 

 عها لمن يشتبه فيه( تقليد المفاتيح أو بي 504مادة ) 

 مشبوهة المصدرأشياء ( اشتراء  505مادة ) 
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 ( حيازة المقاييس المخالفة للقانون 506مادة ) 

 ( لوائح 507مادة ) 


