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 1984 لسنة )11( رقم قانون

 العام الطریق على المرور بشأن

 

 العام، الشعب مؤتمر

 الرسول وفاة من 92/1393 لسنة الثالث العادي انعقادھا دور في الشعبیة المؤتمرات لقرارات تنفیذ •

 توالنقابا واالتحادات الشعبیة واللجان الشعبیة للمؤتمرات العام الملتقي صاغھا التي م1983 الموافق

 جماد 12 إلي 8 من الفترة في التاسع العادي انعقاده دور في ) العام الشعب مؤتمر ( المھنیة والروابط

  .م 1984 رفبرای 16 إلى 11 الموافق الرسول وفاة من 1393 األول

 .الیبي العقوبات قانون وعلى •

 .لھ المعدلة والقوانین العامة الطرق على المرور بشأن م1972 لسنة (13) رقم القانون وعلى •

 

 :اآلتي القانون صیغ

 

 األول الفصل

 وأنواعھا اآللیة المركبات

 

 (1)  مادة

 طرقال على للسیر معدة آلي محرك ذات مركبة كل اآللیة بالمركبة یقصد القانون، ھذا أحكام تطبیق في

  .الحدیدیة السكك على للسیر المعدة عدا العامة

  .اآللیة المركبات بإحدى مقطورة مركبة كل اآللیة المركبة حكم في وتعتبر

 اخلد المركبات لمرور الصالحة والمسالك الطرق القانون ھذا أحكام تطبیق في العامة الطرق من وتعتبر

 .حكمھا في وما الخاصة أو العامة والمنشآت المزارع

 

 )2( مادة

  :یلي بما اآللیة المركبات أنواع تتحدد

  .الشخصي لالستعمال المعدة وھي :خاصة سیارة -1 

  .بمقابل فأقل ركاب سبعة لنقل المعدة وھي :عامة ركوب سیارة -2 

  .سیاحیة رحالت في الركاب لنقل أو للركاب الخاص أو العام للنقل المعدة وھي :حافلة سیارة -3
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 عماللالست مخصصة كانت سواء والحیوانات والمھمات البضائع لنقل المعدة وھي :بضائع نقل سیارة -4 

 لعامةا الشعبیة اللجنة تقرره ما حدود في الركاب بعض حمل السیارة لھذه ویجوز بمقابل للنقل أو الخاص

  .للعدل

  .علیھا حمولة أیة بوضع تصمیمھا یسمح وال المقطورة المركبات لجر معدة وھي :جرارة سیارة -5 

  .آلیة بمركبة مقطورة فأكثر عجلتین على للسیر المعدة وھي :مقطورة مركبة -6 

 رةسیا شكل على تصمیمھا یكون وال عجالت ثالث أو عجلتین على للسیر المعدة وھي :ناریة دراجة -7 

  .المحرك قوة بلغت مھما

 األنواع بإحدى اآللیة المركبات من آخر نوع أي إلحاق للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار ویجوز

  .المادة ھذه في المذكورة

 

 الثاني الفصل

 اآللیة لمركباتل الترخیص

 

 )3( مادة

ً  تراكیةاالش الشعبیة اللیبیة العربیة الجماھیریة تكون التي الدولیة االتفاقیات بأحكام اإلخالل عدم مع  طرفا

 رخیصبالت المختصة الجھة من بذلك ترخیص دون العامة الطرق على آلیة مركبة أیة تسییر یجوز ال فیھا،

 ً  .بمقتضاه الصادرة القراراتو واللوائح القانون ھذا ألحكام طبقا

 

 )4(  مادة

 العامة عبیةالش اللجنة تعده الذي النموذج على وكیلھ من أو مالكھا قبل من اآللیة للمركبة الترخیص طلب یقدم

 حالة في وكیلالت وكذلك للمركبة، وملكیتھ الطالب لشخصیة المثبتة المستندات بھ مرفقة الغرض لھذا للعدل

  .المالك كیلو قبل من الطلب تقدیم

 المختصة البلدیة من رخصة كذلك بالطلب ترفق أن فیجب عامة ركوب كسیارة ستستخدم المركبة كانت فإذا

 فیجب أكثر أو أخرى بلدیة إلى البلدیة تجاوز السیر حدود كانت فإذا الغرض، ھذا في اآللیة المركبة باستخدام

 .المذكورة وطالخط على المركبة استخدام على للعدل امةالع الشعبیة اللجنة من كتابیة موافقة بالطلب ترفق أن

 بالفقرة مبین ھو ما إلى إضافة - بالطلب ترفق أن فیجب سیاحیة غراضأل ستستخدم المركبة كانت وإذا

ً  وذلك الغرض ھذا في استخدامھا على المختصة الجھات موافقة -  السابقة  ةالشعبی اللجنة تحدده لما طبقا

  .للعدل العامة
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 )5( دةما

ً  لفحصھا الترخیص لھا المطلوب اآللیة المركبة تقدم  في وذلك اعنھ المسئول أو وكیلھ أو مالكھا قبل من فنیا

  .بالترخیص المختصة الجھة تحددھما اللذین والمكان الزمان

ً  لھك وذلك واألمن المتانة لشروط استیفائھا من والتحقق المركبة أجھزة تجربة الفني الفحص ویشمل  وفقا

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار بھ یصدر الذي للتحدید

 

 )6( مادة

 برفض بمسب بكتاب الترخیص طالب فیخطر اآللیة المركبة صالحیة عدم الفني الفحص خالل من ثبت إذا

 .الفحص تاریخ من أیام عشرة خالل وذلك طلبھ

 

 )7( مادة

 ضد نھاع تأمین وثیقة یقدم أن الترخیص طالب علىف اآللیة المركبة صالحیة الفني الفحص من ثبت إذا

 لجماھیریةا في اآللیة المركبات على التأمین عملیات تزاول التي الشركة من صادرة الترخیص لمدة الحوادث

ً  االشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة  عن الناشئة نیةالمد المسئولیة عن اإلجباري التأمین قانون ألحكام ووفقا

  .اآللیة كباتالمر حوادث

 

 )8( مادة

 بتث إذا إال سنوات عشر صنعھا على مضى إذا ترخیصھا تجدید أو عامة ركوب لسیارة الترخیص یجوز ال

 .الفحص قرار یحددھا أخرى لمدة صالحیتھا الفني الفحص من

 

 )9( مادة

 قتواف بعداد زةمجھ تكن لم ما الواحدة البلدیة حدود داخل بالعمل عامة ركوب لسیارة الترخیص یجوز ال

  .بالترخیص المختصة الجھة علیھ

 تمی أن إلى المعدنیتان اللوحتان حجزت خلل بھ وجد فإن وقت أي في العداد فحص المرور لشرطة ویجوز

  .سیلم بعداد عنھ االستعاضة أو العداد إصالح

 یتعلق یماف وذلك لدیةللب الشعبیة اللجنة من بقرار للجمھور العامة الركوب سیارات استعمال مقابل ویتحدد

  .أكثر أو لدیتینب بین بالنقل یتعلق فیما للمرافق العامة الشعبیة اللجنة من وبقرار البلدیة حدود داخل بالنقل
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 )01(  مادة

ً  لذلك المعد النموذج على التراخیص تصدر  وتدون لعدلل العامة الشعبیة اللجنة تحددھا التي البیانات متضمنا

 تدخل لتيا التغییرات كافة بھ تدون كما بالترخیص المختصة الجھة لدى یحفظ خاص لسج في البیانات ھذه

  .الترخیص على

 وأقصى ع،البضائ نقل لسیارات بالنسبة للحمولة وعرض وارتفاع وزن أقصى الترخیص في یحدد أن ویجب

 .الناریة والدراجات الركوب لسیارات بالنسبة بنقلھم المصرح الركاب عدد

 

 1)1( مادة

 ریانھس ومدة القانون ھذا من الثالثة المادة في علیھ المنصوص الترخیص استخراج رسوم بتحدید یصدر

 .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار تجدیده وإجراءات

 بترخیص إال الدالب مغادرة االشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة لجماھیریة في مسجلة آلیة مركبة ألیة یجوز وال

  .الخارج يف بقائھا مدة فیھ تحدد نطاقھا في التسجیل أجرى التي البلدیة في للعدل الشعبیة للجنةا من خاص

ً  الحصول وجب نھائیة اآللیة المركبة مغادرة كانت فإذا  صاداالقت أمانة من بتصدیرھا ترخیص على أیضا

  .الخفیفة والصناعات

 نم اآللیة المركبات بخروج الخاصة ألوضاعوا الشروط للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار وتحدد

  .نھائیة لبالدل مغادرتھا كانت إذا أرقامھا في التصرف وكیفیة االشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة لجماھیریة

 

 )12(  مادة

 في العالمة ھذه وضع ویجب الرسوم، عنھا دفعت التي للمدة ممیزة عالمة اآللیة المركبة لمالك تصرف

 .بالترخیص المختصة الجھة تحدده اآللیة المركبة في بارز مكان

 

 )13(  مادة

 مسجل بكتاب الترخیص عنھا صدر التي الجھة إبالغ  - إقامتھ محل تغییر عند - اآللیة المركبة مالك على

 .التغییر تاریخ من األكثر على أشھر ثالثة خالل وذلك

 

 )14(  مادة

 تغییر أي إجراء على بالترخیص المختصة الجھة موافقة على-  مقدما-  الحصول اآللیة المركبة مالك على

 لبیاناتا تغییر علیھ یترتب مما أجزائھا من جوھري جزء استبدال أو أوصافھا أو المركبة استعمال وجوه في
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ً  ستین خالل الفني للفحص المركبة تقدیم الحالة ھذه في المالك وعلى بالترخیص، المدونة  األكثر لىع یوما

 .الموافقة على الحصول ختاری من

 من مالرسو فرق أداء وجب اآللیة المركبة على المقررة الرسوم زیادة إلیھ المشار التغییر شأن من كان وإذا

 .الترخیص مدة نھایة إلى الموافقة تاریخ

ً  ترخیصھا فیعتبر المادة ھذه ألحكام بالمخالفة التغییر أجرى وإذا  وحتاھال وتسحب نفسھ تلقاء من ملغیا

ً ط المقررة العقوبة إلى إضافة الترخیص مدة كامل عن الرسوم فرق بأداء مالكھا ویلتزم المعدنیتان  للمادة بقا

 .العقوبة بعد الترخیص إجراءات تجدید المركبة ولمالك .القانون ھذا من )والخمسین الخامسة(

 

 )51( مادة

ً  الثالثین خالل الترخیص تجدید یجب  التأمین ةوثیق تقدیم المركبة مالك وعلى مدتھ النتھاء التالیة یوما

 مخالفة بسبب أداؤھا الواجب الغرامات قیمة وسداد القانون ھذا من )السابعة( المادة في علیھا المنصوص

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح القانون ھذا أحكام

 عن تقل ال ةمد األسباب من بلسب السیر عن توقف التي اآللیة المركبة تجدیده أو الترخیص رسم من وتعفى

 ةالمختص الجھة لدى المعدنیتین ولوحتیھا المركبة ترخیص إیداع اإلعفاء ھذا لسریان ویشترط سنة

  .بالترخیص

ً  تسییرھا عن استغنى الذي المركبة مالك على ویجب  المختصة الجھة إخطار صالحیتھا لعدم نھائیا

 لغىی الحالة ھذه وفي السبب، لھذا عنھا االستغناء ختاری من األكثر على شھرین خالل وذلك بالترخیص

 .األحوال من حال بأي إعادتھ تجوز وال المركبة تسجیل

 

 )61( مادة

 اصنعھ أو إصالحھا أو اآللیة المركبات تجارة تمارس التي العامة للشركات تجاري ترخیص منح یجوز

 ھذا من )السابعة( المادة في إلیھا المشار مینالتأ ووثیقة التجاري السجل في قیدھا یثبت ما تقدیم بعد وذلك

  .القانون

  -:اآلتیة األحوال في إال الترخیص ھذا استعمال یجوز وال

  .الشركة موقع إلى الوصول مكان أو المصنع من اآللیة المركبة انتقال )أ

  .المشتري أمام اآللیة المركبة تجربة )ب

  .إصالحھا بعد وتجربتھا التصلیح محل إلى اآللیة المركبة انتقال )ج

 .بالترخیص المختصة الجھة إلى الشركة موقع من اآللیة المركبة انتقال )د
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 )71( مادة

 المركبة ملكیة نقل عند القانون ھذا من )الثالثة( المادة في علیھ المنصوص الترخیص عن التنازل یجوز

 ما الشأن ذو یقدم أن بشرط الترخیصب المختصة بالجھة المختص الموظف یحررھا بوثیقة ذلك ویتم اآللیة

 قیمة سداد بعدو الشروط، مستوفاة بالمركبة المتعلقة األخرى والمستندات واألوراق إلیھ الملكیة انتقال یثبت

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح القانون ھذا أحكام بمقتضى أداؤھا الواجب الغرامات

  .السابقة ةالفقر في إلیھ المشار التنازل تاریخ من القانون ھذا أحكام تنفیذ عن مسئوالً  إلیھ المتنازل ویكون

 ذلك یثبتو البائع، لمصلحة اآللیة المركبات على االمتیاز حق یقید المدني، القانون بأحكام اإلخالل عدم ومع

  .المركبة ترخیص في

 قبل لبالد،ا خارج إلى بھا لسفرا أو فیھا التصرف للبائع، امتیاز حق علیھا التي المركبة لمشتري یجوز وال

 .ذلك تخول البائع من خطیة موافقة على حصولھ أو االمتیاز شطب

 

 )81( مادة

 یاراتالس عدا اآللیة المركبات من نوع ألي ممیز لون تحدید للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار یجوز

  .الخاصة

 اللون أو المسلحة القوات لمركبات المحدد لونال یماثل بلون طالؤھا الخاصة السیارات لمالك یجوز وال

ً  اآللیة المركبات من لغیرھا المحدد  .السابقة الفقرة لحكم وفقا

 

 )19( مادة

 الترخیص مرق علیھما یكتب معدنیتین لوحتین العامة الطریق على سیرھا أثناء آلیة مركبة كل تحمل أن یجب

 المختصة الجھة تعینھ الذي المكان في وذلك رتھا،مؤخ في والثانیة المركبة مقدمة في إحداھما وتثبت

  .بالترخیص

  .مؤخرتھا في واحدة لوحة بوضع فیكتفي المقطورة في أما

 ظھوراً  ظاھرة تكون وأن الغرض لھذا المخصصة الرسمیة بالعالمات المعدنیة اللوحات تدمغ أن ویجب

  .تغییرھا أو إبدالھا أو امكانھ من نزعھا أو حجبھا یجوز وال مناسب بعد من قراءتھا یمكن

 التي اتوالبیان الممیزة وألوانھا ومواصفاتھا اللوحات ھذه شكل للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار ویحدد

  .اآللیة المركبات على وتثبیتھا تدوینھا وطریقة علیھا تدون
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 )20( مادة

 الكم استعمال ویعتبر ودمغھا عدادھابإ وحدھا الدولة تختص رسمیة عالمات المعدنیة اللوحات تعتبر -1 

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة تحدده الذي الرسم سداد مقابل بھا االنتفاع سبیل على لھا المركبة

 اریخت من األكثر على شھر خالل بالترخیص المختصة الجھة إلى اللوحتین إعادة المركبة مالك وعلى -2

  .األسباب من ذلك لغیر أو ترخیصھا سحب أو الحیتھاص عدم بسبب المركبة استعمال عن استغنائھ

 حدىإ تلف أو فقد عند للشرطة مركز أقرب أو بالترخیص المختصة الجھة یخطر أن المالك على ویجب -3 

 اللخ بالترخیص المختصة الجھة إبالغ الشرطة مركز وعلى األسباب من سبب ألي كالھما أو اللوحتین

  .بذلك إبالغھ تاریخ من راألكث على ساعة وأربعین ثماني

 

 الثالث الفصل

 اآللیة المركبات لقیادة الترخیص

 

 )21( مادة

ً  الشتراكیةا الشعبیة اللیبیة العربیة الجماھیریة تكون التي الدولیة االتفاقیات بأحكام اإلخالل عدم مع -1  طرفا

  .بالترخیص المختصة الجھة من بذلك ترخیص على الحصول دون آلیة مركبة أیة قیادة تجوز ال فیھا

 .لعدلل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار التجدید وشروط وتجدیده سریانھ ومدة الترخیص رسوم وتحدد -2 

 

 )22( مادة

 شتراكیةاال الشعبیة اللیبیة العربیة الجماھیریة إلى القادمة اآللیة المركبات تراخیص سریان یستمر -1

 لىإ الدخول تاریخ من أشھر ثالثة لمدة وذلك األجنبیة الرسمیة السلطات عن الصادرة القیادة وتراخیص

 التصالل الشعبي للمكتب الشعبیة واللجنة العدل أمانة من كل من المدة ھذه خالل تعتمد أن بشرط الجماھیریة

  .الخارجي

ً و وذلك األجنبیة السلطات من قیادة تراخیص على للحاصلین لیبیة قیادة تراخیص منح ویجوز -2  للشروط فقا

 .للعـدل العامة الشعبیة اللجنة تقررھا التي واألوضاع

 

 )23( مادة

  :التالیة الدرجات إلى القیادة تراخیص تقسم :أوالً 

  :فئتین إلى وتقسم األولى الدرجة -1
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 افاتھومواص أنواعھا للعدل العامة الشعبیة اللجنة تحدد التي الناریة الدراجات قیادة حاملیھا وتخول ):أ( الفئة

  .منحھا وشروط علیھا المفروضة والقیود

 جمح یجاوز وال ونصف، طن على حمولتھا تزید ال التي الخاصة السیارات قیادة حاملیھا وتخول ):ب( الفئة

  .السیارة حمولة ثلثي على المقطورة حمولة تزید وال نفسھا السیارة حجم-  وجودھا عند-  مقطورتھا

  :الثانیة الدرجة -2  

  .مقطورة بدون البضائع نقل وسیارات العامة الركوب سیارات قیادة لیھاحام وتخول

  :الثالثة الدرجة -3 

 سنة ضيم بعد إال التراخیص ھذه تمنح وال والحافالت بمقطورة البضائع نقل سیارات قیادة حاملیھا وتخول

  .الثانیة الدرجة ترخیص على الحصول تاریخ من واحدة

  :فئتین إلى وتقسم :الرابعة الدرجة -4 

  .الزراعیة الجرارات قیادة حاملیھا وتخول ):أ( فئة

 الحصاداتو والحفر الطرق وتعبید شق في المستخدمة الثقیلة واآلالت الروافع قیادة حاملیھا وتخول ):ب( فئة

 راربق منحھا وشروط ومواصفاتھا أنواعھا للعدل العامة الشعبیة اللجنة وتحدد الثقیلة الزراعیة واآلالت

  .عنھا یصدر

 ً   :ثانیا

  .األولى الدرجة من )ب( الفئة في المدرجة المركبات قیادة الثانیة الدرجة من الترخیص یخول -1 

 لدرجةا من )ب( والفئة الثانیة الدرجة في المدرجة المركبات قیادة الثالثة الدرجة من الترخیص ویخول -2 

  .األولى

 ً  :ثالثا

ً و وذلك البدنیة، العاھات بذوي خاصة قیادة تراخیص تصدر أن بالترخیص المختصة للجھة ویجوز  فقا

 اللجنة قةمواف بعد الشأن ھذا في یصدر بقرار للعدل العامة الشعبیة اللجنة تحددھا التي واألوضاع للشروط

  .الطبیة

 

 )24( مادة

 العامة شعبیةال جنةالل تقررھا التي واألوضاع الشروط وفق وذلك للتعلیم، مؤقتة قیادة تراخیص إصدار یجوز

  .للعدل
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 )52( مادة

ً  لذلك المعد النموذج على الترخیص على الحصول طلب یقدم  لطالبل حدیثة شمسیة صور بثالث مصحوبا

 تاریخ لىع السابقة األشھر ثالثة خالل صادرة تكون أن بشرط الجنائیة الحالة وشھادة میالده لتاریخ وإثبات

  .الطلب تقدیم

 .الطلب مبمقد الخاص العائلة كتیب على المختص الموظف اطالع واقع من الطالب میالد تاریخ إثبات ویكون

 

 )26( مادة

  -:اآلتیة الشروط الطالب في توافرت إذا إال القیادة تراخیص إصدار یجوز ال

 ھذه زیادة للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار ویجوز میالدیة، سنة عشرة ثماني )18( عن سنھ تقل أال )أ

  .القیادة تراخیص أنواع من أكثر أو لنوع بالنسبة السن

ً  المیالد تاریخ یكن لم فإذا العائلة، كتیب واقع من السن وتثبت  أول في لوداً مو الطالب اعتبر بالشھر معینا

  .العائلة كتیب في المبینة والدتھ سنة من یولیة

 لعامةا الشعبیة اللجنة من بقرار تشكل طبیة لجنة بمعرفة السن تحدد میالد، شھادة وجود عدم حالة وفي

  .اللجنة تقررھا يالت السنة من یولیة أول إلى التحدید ویستند للصحة، العامة الشعبیة اللجنة مع باالتفاق للعدل

ً  یكون أن )ب ً  الئقا  في إلیھا رالمشا الطبیة اللجنة تجریھ الذي الطبي الفحص من ذلك ویثبت للقیادة صحیا

  .قالساب البند

 اللجنة عم باالتفاق للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار اللجنة وإجراءات الصحیة اللیاقة شروط وتحدد

  .للصحة العامة الشعبیة

 بارهاعت إلیھ رد قد یكن لم ما مخدرات جریمة أو السكر اعتیاد جریمة في علیھ الحكم سبق قد یكون أال )ج

  .الجنائیة الحالة بشھادة ذلك ویثبت

 تجریھ الذي اناالمتح باجتیازه ذلك ویثبت بقیادتھا لھ الترخیص یطلب التي اآللیة المركبة قیادة یجید أن )د

 بین نم یكون أن على للعدل، العامة الشعبیة اللجنة من قرار إجراءاتھا وتنظیم بتشكیلھا یصدر لجنة لھ

 .لمرورا شرطة عن ومندوب بالترخیص المختصة الجھة من فني موظف أعضائھا

ل  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار یحدد رسم الطبي والفحص السن تقدیر من كل عن ویحصَّ

 

 )27( مادة

ً  لذلك المعد النموذج على القیادة ترخیص یصدر   .الشأن ھذا في للعدل العامة الشعبیة اللجنة تقرره لما وفقا

 حكامأ بمقتضى أداؤھا الواجب الغرامات قیمة دادوس المخالفات تسویة بعد إال الترخیص تجدید یجوز وال

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات واللوائح القانون ھذا
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 )28( مادة

ً ش فقد لھ المرخص أن المختصة للجھات تبین كلما القیادة ترخیص لحامل الطبي الفحص إعادة تجب  رطا

 العامة یةالشعب اللجنة من قرار دیدھابتح یصدر التي األخرى الحاالت في وكذلك الصحیة، اللیاقة شروط من

  .للعدل

  .ذلك منھ طلب كلما الطبي للفحص التقدم الترخیص حامل وعلى

 أن ثبت إذا الترخیص سحب الجھة ولھذه الطبي، الفحص بنتیجة بالترخیص المختصة الجھة وتخطر

ً  فقد لھ المرخص  .الصحیة اللیاقة شروط من شرطا

 

 )29( مادة

 رخیصبالت المختصة الجھة ولموظفي للشرطة فوراً  وتقدیمھ القیادة أثناء الترخیص حمل لھ المرخص على

  .ذلك منھ طلب متى القضائي الضبط مأموري صفة لھم ممن

 األكثر على شھر خالل وذلك إقامتھ محل على یطرأ تغییر بكل بالترخیص المختصة الجھة یخطر أن وعلیھ

 .التغییر تاریخ من

 

 الرابع الفصل

 المرور قواعد

 

 )30( مادة

 التي آدابھو وإشارتھ المرور وقواعد أحكام لبیان الالزمة القرارات إصدار للعدل العامة الشعبیة اللجنة تتولى

 حكاماأل ذلك في بما بھا االلتزام والمشاة العادیة والدراجات اآللیة وغیر اآللیة المركبات قائدي على یجب

 أمامھا تسیر أخرى على آلیة مركبة تقدم وكیفیة الطرق وملتقیات المیادین في المرور ألولویة المبینة

 لسرعةل والقصوى الدنیا والحدود التنبیھ وجھاز العاكس النور استعمال وكیفیة باإلضاءة الخاصة واألحكام

  .ذلك وغیر منطقة كل في

 

 )31( مادة

 المرور حركة لتنظیم مرورال شرطة تضعھا أو تقررھا التي والقواعد والعالمات اإلشارات اتباع یجب

 جاتالدرا أو اآللیة غیر أو اآللیة المركبات من معینة أنواع مرور قصر ذلك في بما والمشاة الركاب وسالمة

 .معین اتجاه في أو معینة جسور أو طرق على العادیة
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 )32( مادة

 أیة بإجراء یقوم من كل على یجب المختصة الجھة من اإلذن على الحصول بضرورة اإلخالل عدم مع

ً  یخطر أن حفر أو تعبید أو رصف عملیات أو عامة طریق على إنشاءات  وأن المختص المرور مركز مقدما

 اتاألوق جمیع وفي وشروقھا الشمس غروب بین ما كافیة وإنارة واضحة وإرشادات تحذیریة لوحات یضع

  .المرور شرطة تصدرھا أخرى تعلیمات بأیة یتقید أن وعلیھ واضحة غیر الرؤیة فیھا تكون التي

 ھامتناع حالة في المرور ولشرطة وجودھا، في تسبب عوائق أو عقبات أیة إزالة العمل انتھاء عند وعلیھ

 لرابعةا( المادة في المقررة العقوبة بتوقیع ذلك یخل وال نفقتھ، على اإلداریة بالطرق بإزالتھا تقوم أن ذلك عن

 .القانون ھذا من )والستین

 

 )33( مادة

 بوضع لللعد العامة الشعبیة اللجنة مع بالتعاون البحري والنقل للمواصالت العامة الشعبیة اللجنة تقوم

  .أكثر أو بلدیة بین تربط التي الطرق على المرور لحركة المنظمة والقواعد اإلشارات

 المختصة بلدیةال في البحري والنقل للمواصالت الشعبیة اللجنة مع بالتعاون للعدل الشعبیة اللجنة تقوم كما

  .المدن مخططات داخل الطرق على المرور لحركة المنظمة والقواعد اإلشارات بوضع

 

 )34( مادة

 طىیع وأن سیره أثناء الطریق من األیمن الجانب التزام األخرى النقل ووسائل اآللیة المركبة قائد على

 بالمركبة انحرافھ یكون وأن كافیة بمسافة اھھااتج تغییر قبل المركبة انحراف لجھة المبینة الضوئیة اإلشارة

 ً  صصالمخ العام الطریق جزء عن الوقوف أو السیر لھ یجوز وال إلیھ االتجاه یرید الذي المكان إلى تدریجیا

 لمرورا شرطة تقرر لم ما للمشاة مخصصة لھ، المجاورة والمسالك الطرق وجوانب األرصفة وتعتبر للمشاة

  .ذلك یخالف ما

 .المضـاد االتجاه من قادمة مركبة أیة مواجھة في للبصر المبھرة األضواء استعمال یجوز ال كما

 

 )53( مادة

 خطوط عم تقاطعھا أو الطرق ملتقى عند السرعة من التخفیف األخرى النقل ووسائل اآللیة المركبة قائد على

 .األمر اقتضى متى الوقوف أو االتجاه تغییر معھ یمكن الذي الالزم بالقدر وذلك الحدیدیة، السكك
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 )63( مادة

 كشافةال أو المدارس تالمیذ أو الجنود صفوف اختراق األخرى النقل ووسائل اآللیة المركبة لقائد یجوز ال

 .آخر موكب أي أو جنازة اختراق أو

 

 )73( مادة

 وحمولة ضوعر وارتفاع لوزن األقصى الحد تجاوز أو المقرر األقصى الحد من أكثر ركاب حمل یجوز ال

 .البضائع نقل سیارات

 

 )83( مادة

 أمام- ذلك المختصة الجھات منھ طلبت كلما- الوقوف والحافالت والنقل العامة الركوب سیارات قائد على

 .الركاب وعدد المركبات تراخیص على للتفتیش العامة بالطرق حكمھا في ما أو المرور نقاط

 

 )93( مادة

  .ذلك المرور شرطة منھ طلبت كلما الوقوف اآللیة المركبة قائد على

 تسلیم بقائدھا أو بالمركبة الخاصة الوثائق من أي حجز أو استالم حالة في المرور شرطة رجال وعلى

 .بذلك إیصال

 

 )40( مادة

 لومتركی سمائةخم على تزید برحلة قیامھا عند للركاب العام النقل سیارات من سیارة لكل یكون أن یجب

 .الثالثة الدرجة من قیادة ترخیص منھما كل یحمل سائقان

 لحالةا ھذه في للمساعد یجوز وال ومساعد سائق بمقطورة قیادتھا حالة في نقل سیارة لكل یكون أن ویجب

 .الثالثة الدرجة من قیادة ترخیص على حاصالً  كان إذا إال المركبة قیادة

 

 )41( مادة

 عدد للركاب العام للنقل حافلة أو عامة ركوب سیارة كل داخل ظاھر مكان وفي بوضوح یعلن أن یجب

 .المقررة النقل وتسعیرة بنقلھم المصرح الركاب

 

 )42( مادة

  :یلي ما مراعاة الحافلة قائد على -1 
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 في مرافقلل الشعبیة اللجنة مع بالتشاور المرور شرطة تحددھا التي المحطات غیر في بالحافلة یقف أال )أ

  .المختصة البلدیة

 نزول،ال في یرغب راكب أو شاغر مكان الحافلة في دام ما المقررة المحطات جمیع في بالحافلة یقف أن )ب

  .الحافلة إلى الصعود أو

  .بالركا وصعود نزول من التأكد بعد إال بھا السیر یبدأ وأال الرصیف جانب إلى بالحافلة یقف أن )ج

  .المرور شرطة من بإذن إال اختصاره أو بترخیصھا المحدد حافلةال سیر خط تغییر عدم )د

 لةرح كل انتھاء بعد وذلك الركاب تخص أشیاء من بھا ترك یكون قد عما البحث الحافلة قائد وعلى -2 

 .أصحابھا بھا یطالب لم إذا ساعة24  خالل للشرطة نقطة أو مركز ألقرب وتسلیمھا

 

 )43( مادة

  :یلي ما ةالحافل لركاب یجوز ال

  .بذلك فیھا المسموح األحوال غیر في الحافلة داخل الوقوف )أ

  .الحافلة سلم على الوقوف )ب

  .لھا المقرر العدد تكامل إذا الحافلة ركوب )ج

  .سیرھا أثناء الحافلة من النزول أو الصعود )د

  .للركاب ةمضایق أو ضرر حجمھا ضخامة أو رائحتھا أو مالمستھا عن ینجم أشیاء حمل )ھـ

 .لذلك المخصص الباب غیر من منھا النزول أو الحافلة إلى الصعود )و

 

 )44( مادة

 المختصة الجھة من بذلك خاص بتصریح إال ركاب بسیارة محرك بدون أخرى مركبة أیة قطر یجوز ال

 .بالترخیص

 

 )45( مادة

 اللجنة من بذلك تصریح على حصولال قبل اآللیة المركبات أنواع من نوع أي بواسطة سباق إجراء یجوز ال

  .للعدل العامة الشعبیة

  .للغیر أو لھ ضرر من السباق عن ینشأ قد عما وحده مسئوالً  السباق بإجراء لھ المصرح ویكون

 

 

 



 
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  
 

 

 )46( مادة

ً  یكلف أن شخص ألي یجوز ال  ائزاً ح األخیر ھذا یكون أن دون آلیة مركبة بقیادة لھ یسمح أن أو آخر شخصا

  .القانون ھذا أحكام وفق المركبة لھذه دةقیا لترخیص

 عن تقل ال لمدة المركبة فتحجز األحداث من ترخیص دون المركبة بقیادة لھ المسموح أو المكلف كان فإذا

 .القانون ھذا في المقررة العقوبة إلى باإلضافة أشھر ستة على تزید وال شھرین

 

 )47( مادة

 المرور حوادث من حادث أي إیقاع في تسبب أو أوقع إذا الحال في یقف أن اآللیة المركبة قائد على -1

 ر،الغی ممتلكات من شيء أي بإتالف أو المارة من شخص أي بإصابتھ أو أخرى مركبة مع بالتصادم سواء

  .ذلك منھ طلب كلما المركبة وبمالك بھ الخاص والعنوان االسم یعطي وأن

 مستشفى أقرب إلى السرعة وجھ على المصاب حمل علیھ وجب شخص إصابة الحادث عن نتج وإذا -2 

 خرىأ وسیلة توجد وال فیھا إسعافھ یمكن التي الجھة عن بعید مكان في الحادث وقع إذا لإلسعاف مركز أو

  .للشرطة نقطة أو مركز أقرب إلى فوراً  الحادث عن اإلبالغ وعلیھ المصاب، إلسعاف

 وأ یراه األخرى للمركبات حادث أي عن للشرطة نقطة أو مركز أقرب إبالغ اآللیة المركبة قائد وعلى -3

 .العامة الطرق على مروره أثناء بحصولھ یعلم

 

 )48( مادة

 عنوانو باسم طلبھا على بناء العامة النیابة أو الشرطة لرجال یدلي أن عنھا المسئول أو المركبة مالك على

 وھ القـائد كان سواء معین وقت في حمولتھا ونوع ركابھا وأسماء ومكان المركبة یقود كان الذي الشخص

  .المركبة بقیادة لھ مسموح أو مكلف آخر شخص أي كـان أو المالك

 .صحیحة غیر بیانات إعطاء أو البیانات ھذه إعطاء عن االمتناع یجوز وال

 

 )49( مادة

 تلقاء من العامة للنیابة جاز داخلھا أو اآللیة بالمركبة جنایة أو جنحة بارتكاب آلیة مركبة أیة قائد اتھم إذا

 ترأ إذا ولھا شھراً، تجاوز ال مدة القیادة ترخیص بسحب تأمر أن المرور شرطة طلب على بناء أو نفسھا

 فصلال حین إلى وذلك الموضوع في للنظر المختص الجزئي القاضي على األمر تعرض أن السحب مدة مد

 .الدعوى في

 

 )50( مادة
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ً  مركبة أیة قائد ھضبط عند المرور شرطة لرجل  أو ونالقان ھذا في علیھا منصوص لجنحة أو لجنایة مرتكبا

 جزح أو القیادة ترخیص سحب فیھا، وجوده أو للمركبة قیادتھ أثناء العامة لآلداب مخالفة تتضمن جنحة

 ریقر أن لھ الذي المختص المرور قسم رئیس على فوراً  األمر یعرض أن الحالة ھذه في وعلیھ المركبة،

ً  عشر خمسة على تزید ال لمدة المركبة حجز أو القیادة ترخیص سحب  لیھاإ المشار الحاالت في ویجوز یوما

 في لعدلل الشعبیة اللجنة من بقرار یوماً◌َ  ثالثین على تزید ال لمدة المركبة وحجز القیادة ترخیص سحب

ً  تسعین عن تزید ال ولمدة المختصة، البلدیة   .للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین من بقرار یوما

ً -  وحفظھا المركبة حجز مصاریف وتكون  المركبة لھ تسلم وال المخالف، نفقة على - المادة ھذه ألحكام وفقا

  .المصاریف تلك تسدید بعد إال

 

 )51( مادة

 إحدى عن نھس تقل من كل قیادة ترخیص سحب المختصة البلدیة في للعدل الشعبیة اللجنة من بقرار یجوز

  .اهبمقتض الصادرة القرارات أو اللوائح أو القانون ھذا ألحكام مخالفتھ تكررت إذا میالدیة سنة شرینوع

ً  منحھ یجوز وال  سحب على عام انقضاء أو میالدیة سنة والعشرین الحادیة سن بلوغھ بعد إال جدیداً  ترخیصا

  .أطول المدتین أي الترخیص

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار لصالحیةا ھذه استعمال وشروط حاالت بتحدید ویصدر

 

 )52( مادة

ً  یترك أن الحیوان لحارس یجوز ال المدني، القانون من )179( المادة بحكم اإلخالل عدم مع  في حیوانا

ً  حراستھ  األشخاص من المارة على خطراً  یسبب نحو على منھ بالقرب أو عام طریق على متجوالً  أو واقفا

  .والمركبات

 وأن الیمین أقصى یلتزم أن اتجاھھ نفس في العام الطریق في مارة حیوانات حراستھ في تكون من علىو

ً  ممراً  یساره على یترك   .المركبات لمرور كافیا

 ةخاص بإشارات والممیزة المحددة المواقع عند إال العام الطریق بھا یجتاز أن الحیوانات لحارس یجوز وال

ً  عندھا واناتالحی اجتیاز جواز على تدل  الشعبیة للجنةا مع باالتفاق للعدل العامة الشعبیة اللجنة تقرره لما وفقا

  .األراضي وتعمیر الزراعي لالستصالح العامة

ً  العام الطریق على حارسھ یتركھ الذي الحیوان ضبط الشرطة ولرجال  ھذه وفي المادة، ھذه لحكم مخالفا

 أسبوع اھاأقص لمدة صاحبھ نفقة على بالحیوانات الخاصة حظائرال إحدى في المضبوط الحیوان یحفظ الحالة

 یسلم وال العامة، بالخزینة ثمنھ ویودع نفقتھ على بیعھ جاز المدة ھذه خالل الستالمھ یحضر لم فإذا واحد،

  .لمدةا تلك طیلة رعیھ أو الحیوان نفقات استقطاع وبعد إدانتھ بعدم حكم صدر إذا إال صاحبھ إلى الثمن
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  .المختصة البلدیة في للعدل الشعبیة اللجنة من بقرار والبیع الحفظ إجراءات موتنظ

 

 )53( مادة

 التي العربات ربتسیی الخاصة واألحكام القواعد المختصة للبلدیة الشعبیة اللجنة تصدرھا التي القرارات تنظم

  .بالحیوانات أو بالید تجر

 أو بھاتركی في كان إذا إال العامة الطرق على السابقة ةالفقر في إلیھا المشار العربات تسییر یجوز وال

  .المارة على خطراً  أو للمرور عرقلة یسبب أو الطریق بسطح یضر ما حمولتھا

 ترخیص ىعل الحصول بعد إال بمقابل الركاب نقل في الحیوانات تجرھا التي العربات استعمال یجوز ال كما

  .المختصة للبلدیة الشعبیة اللجنة من بذلك

 

 )54( مادة

 في بما واألمن المتانة شروط العامة الطرق على تسیر التي العادیة والدراجات العربات في تتوافر أن یجب

 ألغراضا غیر في والدراجات العربات تلك استعمال یجوز وأال والمكابح والمنبھ والخلفي األمامي النور ذلك

 .لھا المخصصة

 راجةد أو عربة قاد من كل القانون ھذا من والستین الرابعة لمادةا في علیھا المنصوص بالعقوبة ویعاقب

ً  عادیة ً  مخالفا  ةقیم خفض مراعاة مع بمقتضاه الصادرة القرارات أو اللوائح أو القانون ھذا أحكام من حكما

 .النصف إلى علیھا المنصوص العقوبة

 

 الخامس الفصل

 العقوبات

 

 )55( مادة

 ھرأش ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب األخرى القوانین علیھا تنص أشد عقوبة بأیة اإلخالل عدم مع

  .العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار مائتي على تزید وال دینارا خمسین عن تقل ال وبغرامة

 واألربعین والخامسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والخامسة الثالثة المواد أحكام خالف من كل -1 

  .القانون ھذا من )1(  فقرة واألربعین والسابعة نواألربعی والسادسة

  .أجلھ من استعمالھا في المرخص الغرض غیر في آلیة مركبة استعمل من كل -2 

  .منھ القیادة ترخیص أو ترخیصھا سحب بعد آلیة مركبة قاد من كل -3 
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ً  سرق من كل -4   امكانھ تغییر تعمد أو المختصة الجھات تضعھا التي المرور عالمات أو اإلشارات من أیا

  .إتالفھا أو تشویھھا أو إخفائھا أو

ً  الحصول دون تصادم حادث عن ناتج مركبة بأیة خارجي عطب أي بتصلیح قام من كل -5  على مقدما

  .المرور شرطة من كتابیة موافقة

ً  المقرر الحد على تزید بسرعة العام الطریق على آلیة مركبة قاد من كل -6   .للقانون طبقا

 

 )56( مادة

  :األخرى القوانین علیھا تنص أشد عقوبة بأیة اإلخالل عدم مع

 أشھر ثةثال تجاوز وال شھر عن تقل ال مدة بالحبس الحمراء الضوئیة اإلشارة بمركبتھ أخترق من كل یعاقب

 ركبةلما وبحجز العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار مائتي على تزید وال دینارا خمسین عن تقل ال وبغرامة

 .نفسھا للمدة القیادة ترخیص سحب مع أشھر ثالثة على تزید وال شھر عن تقل ال لمدة

 .للغیر أو للمجتمع مملوكة كانت إذا المركبة على الحجز إیقاع یجوز وال

 

 )75( مادة

 نخمسیو مائة على تزید وال دینارا ثالثین عن تقل ال وبغرامة أشھر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب )أ

  .العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینارا

  .ادالمض االتجاه في قادمة مركبة أیة مواجھة في للبصر المبھرة األضواء استعمل آلیة مركبة قائد كل -1 

  .للضوء عاكس بدون أو إضاءة بدون آلیة مركبة قاد من كل -2 

  .والمتانة األمن طشرو فیھا تتوفر أن دون العام الطریق على آلیة مركبة استعمل من كل -3

 فوقھا تھبمركب سار أو مسارین إلى الطریق تقسم التي المتصلة الطولیة الخطوط بمركبتھ اجتاز من كل -4

 المرور شرطة تضعھا التي الممنوع الدخول أو اإلجباري التوجیھ أو الوقوف إشارات من إشارة خالف أو

 ً   .القانون ھذا من والثالثین الحادیة للمادة وفقا

  :دیناراً  عشرین تجاوز ال بغرامة یعاقب )ب

 والعشرین والثانیة )3 ، 2( الفقرتین والعشرین عشرة والخامسة عشرة الثالثة المواد أحكام خالف من كل -1

  .القانون ھذا من واألربعین والثامنة  )2(  فقرة والعشرین والتاسعة

 وأ اإلزعاج یسبب أن شأنھ من ما وكل ةمألوف غیر أو مزعجة صوتیة منبھات بالمركبة استعمل من كل -2 

  .والشرطة والمطافئ واإلسعاف المسلحة القوات مركبات باستثناء وذلك الضوضاء

  .المخـالفـة سبب إزالة حین إلى المركبة وترخیص القیادة ترخیص حجز المرور شرطة وعلى

  .متعمد بشكل العامة الطرق على السیر حركة عطل من كل -3 
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 طریقةب استخدامھا لمنع المناسبة االحتیاطات یتخذ لم أو إدارتھا مفتاح وبھا اآللیة مركبتھ ترك من كل -4

 .مشروعة غیر

 

 )85( مادة

 أو عربة أو آلیة مركبة قاد من كل یعاقب الشرب، حد وإقامة الخمر تحریم قانون بأحكام اإلخالل عدم مع

 تقل ال مدة القیادة ترخیص وبسحب سنة عن تقل ال مدة بالحبس تخدیر أو سكر حالة في وھو عادیة دراجة

 .المخدرة أو المسكرة المواد مصادرة إلى باإلضافة سنوات، ثالث تجاوز وال سنة عن

 

 )59( مادة

 إحدىب أو دینار ألف تجاوز وال دینار مائتي عن تقل ال وبغرامة أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

 بمركبتھ قتل من كل سنوات أربع تجاوز وال سنة عن تقل ال مدة یادةالق ترخیص وبسحب العقوبتین ھاتین

 .تعمد وال قصد بغیر قتلھا في تسبب أو خطأ نفسا اآللیة

 

 العقوبة كانت مخدرة أو مسكرة مواد متعاطیا الجاني كان أو شخص من أكثر موت الفعل على ترتب فإذا

 ترخیص وسحب دینار ألف تجاوز وال دینار تيمائ عن تقل ال غرامةو ونصف سنة عن تقل ال مدة الحبس

 .سنوات أربع تجاوز وال سنتین عن تقل ال مدة القیادة

 

 )60( مادة

  :آلتیةا بالعقوبات للغیر شخصي إیذاء في عادیة دراجة أو عربة أو آلیة بمركبة خطأ تسبب من كل یعاقب

 اردین مائة تجاوز وال دیناراً  عشرین عن تقل ال التي الغرامة أو أشھر ستة على تزید ال مدة الحبس -1 

  .البسیط الشخصي اإلیذاء حالة في وذلك

  .المتضرر الطرف شكوى على بناء إال الحالة ھذه في الدعوى تقام وال

 بتینالعقو ھاتین بإحدى أو دینار ثالثمائة تجاوز وال دیناراً  خمسین عن تقل ال التي والغرامة الحبس -2 

 وصالمنص الظرفین أحد توافر إذا وذلك سنة تتجاوز وال شھرین عن تقل ال ةمد القیادة ترخیص وبسحب

  .العقوبات قانون من (380) المادة في علیھما

 تینالعقوب ھاتین بإحدى أو دینار خمسمائة تجاوز وال دیناراً  خمسین عن تقل ال التي والغرامة الحبس -3 

 لالفع عن نشأت إذا وذلك ونصف سنة على دتزی وال أشھر ستة عن تقل ال مدة القیادة ترخیص وسحب

 .العقوبات قانون من )381( المادة في علیھا المنصوص الحاالت إحدى
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 )61(  مادة

 حالة يف والستین والخمسین والتاسعة والخمسین الثامنة المواد في علیھا المنصوص العقوبات تضاعف

 .العود

 

 )62( مادة

 أو اردین مائة على تزید وال دیناراً  عشرین عن تقل ال وبغرامة أشھر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس یعاقب

 .القانون ذاھ من والسبعین والثالثة والخمسین الثانیة المادتین أحكام خالف من كل العقوبتین ھاتین بإحدى

 

 )36( مادة

  :من كل دیناراً  عشرین تجاوز وال دنانیر عشرة عن تقل ال بغرامة یعاقب

  .اآللیة المركبة من خارجي جزء أي على ركاب بوجود سمح -1 

 غرضل استعمالھا علیھ ینبغي التي الطبیة النظارات استعمال دون العام الطریق على آلیة مركبة قاد -2 

  .القیادة

 لمثلثا یضع ولم العام الطریق في مقطورة مركبة أو حافلة أو جرارة سیارة أو بضائع نقل سیارة أوقف -3 

 .ذلك على تدل أخرى إشارات أیة أو

 

 )46( مادة

 ھذا أحكام من آخر حكم أي خالف من كل یعاقب القانون ھذا من السابقة األحكام في علیھ نص ما عدا فیما

 رطةش تضعھا التي القواعد أو العالمات أو اإلشارات أو بمقتضاه الصادرة القرارات أو اللوائح أو القانون

ً  المرور  .دنانیر عشرة تجاوز ال بغرامة القانون ھذا من ثینوالثال الحادیة المادة لنص طبقا

 

 )56( مادة

 ةاإلدان عند یجوز القانون ھذا من والستین والخمسین والتاسعة والخمسین الثامنة المواد أحكام مراعاة مع

 .واحدة سنة تجاوز ال مدة القیادة ترخیص بسحب الحكم

 

 )66( مادة

 في علیھا المنصوص المخالفات إلحدى مرتكبا ضبطھ ندع المخالف یكلف أن المرور شرطة رجل على

 یجب ةالحال ھذه وفي .بذلك إیصال مقابل فورا المقرر المبلغ بدفع القانون ھذا من والستین الرابعة المادة



 
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  
 

 

 مركبة أو عادیة دراجة قائد كان إذا واحد ودینار آلیة مركبة قائد كان إذا دنانیر أربعة دفع المخالف على

  .المشاة من كان إذا درھم وخمسمائة واناتالحی تجرھا

 المشاة نم كان إذا الشخصیة البطاقة منھ تحجز أو القیادة ترخیص منھ فیحجز الدفع عن تخلف أو امتنع فإذا

  .المقرر المبلغ بدفع قیامھ حین إلى

 صیلوتح ودفع القانون ھذا من والستین الرابعة المادة في علیھا المنصوص المخالفات بتنظیم ویصدر

 .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار بھا المتعلقة اإلجراءات من ذلك وغیر عنھا الغرامات

 

 )76( مادة

 للنیابة یجوز الجنائیة اإلجراءات قانون من  )امكرر  298( و )297( و )296( المواد أحكام من استثناء

 الحبس ةبعقوب فیھا الحكم یجب ال التي القانون، ھذا في علیھا المنصوص والمخالفات الجنح مواد في العامة

 الغرامة عقوبة فیھا تكفي ظروفھا بحسب الجریمة أن رأت إذا دینار )50( على األدنى حدھا یزید بغرامة أو

 اضيق من تطلب أن والمصاریف رده یجب وما والتضمینات التبعیة العقوبات عدا دینار )50( یجاوز ال بما

 على اءبن الطلب على یصدره بأمر المتھم على العقوبة یوقع أن الدعوى ربنظ المختصة الجزئیة المحكمة

  .مرافعة سماع أو تحقیق إجراء بغیر األخرى اإلثبات أدلة أو االستدالالت جمع محضر

 وما .والتضمینات التبعیة والعقوبات ، دینار )50( یجاوز ال بما الغرامة بغیر الجنائي األمر في یقضي وال

  .اریفوالمص رده یجب

 الحبسب علیھا المعاقب الجنح في الجنائي األمر إصدار الدعوى، بنظر المختصة بالمحكمة النیابة ولوكیل

 .دینار )03( یجاوز ال بما الغرامة بغیر فیھ یؤمر أن یجوز وال دینار )03( تتجاوز ال التي الغرامة أو

 

 )86( مادة

ً -  اآللیة المركبة الكم یكون األخرى القوانین بأحكام اإلخالل عدم مع  الغرامات سداد عن مسئوالً - كان أیا

  .أداؤھا الواجب المالیة

 .المادة ھذه حكم وفق یؤدیھا التي المالیة الغرامات بقیمة المخالفة مرتكب على الرجوع حق وللمالك

 

 )96( مادة

 للعدل ةالعام عبیةالش اللجنة من قرار بتحدیدھم یصدر الذین بالترخیص المختص القسم لموظفي یكون

ً  الشرطة ولرجال  واللوائح قانونال ھذا أحكام بتنفیذ یتعلق فیما القضائي الضبط مأموري صفة رتبھم كانت أیا

  .بمقتضاه الصادرة والقرارات
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 السادس الفصل

 وختامیة عامة أحكام

 

 )70( مادة

  :القانون ھذا في علیھا المنصوص الرسوم من اآلتیة الجھات تعفى

  .العامة اتوالمؤسس والھیئات المسلحة والقوات للبلدیات الشعبیة واللجان النوعیة العامة الشعبیة لجانال -1 

 بشرط االشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة بالجماھیریة المعتمدة األجنبیة والقنصلیة الدبلوماسیة البعثات -2 

  .بالمثل المعاملة

 العامة الشعبیة اللجنة تقرر أخرى جھة أو جمعیة أیة أو یةاللیب األحمر والھالل اإلسعاف جمعیات -3 

 .إعفاؤھا

 

 )17( مادة

 الجھات وتتولى .المسلحة للقوات التابعة اآللیة المركبات على القانون ھذا من األول الفصل أحكام تسري ال

 التي اآللیة اتمركبال بقیادة إلیھم یعھد الذین للعسكریین القیادة تراخیص إصدار المسلحة بالقوات المختصة

ً  وذلك المسلحة القوات تستخدمھا  االتفاقب المسلحة للقوات العام القائد یقررھا التي واألوضاع للشروط وفقا

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة مع

 من مدنیةال اآللیة المركبات قیادة تراخیص على الحصول طلبات تقدیمھم عند التراخیص ھذه حاملو ویعفى

 القیادة تراخیص ویمنحون القانون ھذا من )د( فقرة والعشرین السادسة المادة في علیھ لمنصوصا االمتحان

 للجنةا من قرار المعادلة ھذه بتنظیم یصدر أن على یحملونھا التي العسكریة للتراخیص المعادلة المدنیة

 .المسلحة للقوات العام القائد مع باالتفاق للعدل العامة الشعبیة

 

 )27( مادة

 الذي مالرس أداء بشرط تلفھ أو فقده حالة في الترخیص من فاقد بدل صورة منحھ یطلب أن الشأن لصاحب

 .للعدل العامة الشعبیة اللجنة تقرره

 

 )37( مادة

  .ذلــك یفید بما القیادة ترخیص على أشر إذا إال عامة ركوب سیارة قیادة لشخص یجوز ال

 لم ما بالشرف مخلة جنحة أو جنایة في علیھ حكم قد الطالب یكون أال التأشیرة ھذه على للحصول ویشترط

 .اعتباره إلیھ رد قد یكن



 
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  
 

 

 

 )47( مادة

 صدرھات التي والقیادة المركبات تراخیص بجمیع المرور قسم تخطر أن بالترخیص المختصة الجھة على

 .إصدارھا تاریخ من أیام عشرة تتجاوز ال مدة خالل وذلك

 

 )57( مادة

 وأ للمسافة إشارة أو للمرور إشارة أو جسر أو عام بطریق تلف إلحاق القانون ھذا أحكام مخالفة عن نشأ إذا

 نوع أي من آخر تركیب أي أو والھاتف البرق أسالك أو عمود أو أنابیب خط أو الكھرباء أسالك أو عمود

 التلف إصالح جھةال فلھذه عامة، جھة عھدة في ویكون منھ بالقرب أو عام طریق على مقام أو مثبت

 المخالفة مرتكب على الرجوع حق وللمالك التلف، سببت التي المركبة مالك من الفعلیة النفقات واسترداد

 .المادة ھذا حكم وفق المقررة بالنفقات

 

 )67( مادة

 وتنظیم ھاأصحاب من ومتروكة مھملة تعتبر التي المركبات بتحدید قرار إصدار للعدل العامة الشعبیة للجنة

  .فیھا التصرف

 

 )77( مادة

ً  تضع أن المرور بشئون المختصة الجھة مع باالتفاق للمرافق العامة الشعبیة للجنة  لمركباتا لوقوف نظاما

 .العامة والمیادین الشوارع في اآللیة

 

 )87( مادة

 یكون أن على مدتھا انتھاء حین إلى وذلك القانون ھذا صدور وقت المفعول النافذة بالتراخیص العمل یستمر

ً  تجدیدھا  .القانون ھذا ألحكام وفقا

 

 )97( مادة

 م1972 لسنة )119( و  م1971 لسنة 110)(  رقم بالقانون المعدل م1971 لسنة )13( رقم القانون یلغى

  .القانون ھذا أحكام یخالف نص كل یلغى كما .م1974 لسنة )21( و

 القانون ھذا كامأح مع یتعارض ال فیما نافذة القوانین لكت بمقتضى الصادرة األخرى والقرارات اللوائح وتبقى

 .محلھا یحل أو یلغیھا أو یعدلھا ما یصدر أن إلى
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 )80( مادة

 .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من القانون بھذا یعمل

 

  العام الشعب مؤتمر

  الرسول وفاة من 1393 رجب 19 في صدر

 میالدي 1984 إبریل 91 الموافق

 


