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  الجنائیة اإلجراءات قانون

  لھ المكملة والقوانین

 

  المتحدة اللیبیة المملكة ملك األول، إدریس نحن

  الدستور. من )64( المادة على اإلطالع بعد •

  الوزراء. مجلس رأي وموافقة العدل وزیر علینا عرضھ ما على وبناء •

 

 آت: ھو بما رسمنا

 

 )1( مادة

 لجنائیةا اإلجراءات بقانون عنھ ویستعاض اللیبیة، المحاكم أمام بھ المعمول الجنائیة اإلجراءات قانون یلغى

ً  عشر خمسة بعد الجدید بالقانون یعمل أن على المرسوم لھذا المرافق  دةالجری في نشره تاریخ من یوما

 أحكام. من یخالفھ ما كل ویلغى الرسمیة.

 

 )2( مادة

 المرسوم. ھذا تنفیذ العدل وزیر على

 

 إدریس

 1373 االول ربیع 21 في الخلد بقصر صدر

 1953 نوفمبر 28 الموافق

 

 الملك بأمر

 

 الكیخیا فتحي

 بالنیابة الوزراء مجلس رئیس

 

 الكیخیا فتحي

 العدل وزیر
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 األول الكتاب

  االستدالالت وجمع الجنائیة الدعوى في

 والتحقیق

 

 األول الباب

 الجنائیة الدعوى في

 

 )1( مادة

 ومباشرتھا رفعھا

 حوالاأل في إال غیرھا من ترفع وال ومباشرتھا، الجنائیة الدعوى برفع غیرھا دون العامة النیابة تختص

 .القانون في المبینة

 .القانون في المبینة األحوال في إال سیرھا تعطیل أو وقفھا أو الجنائیة، الدعوى ترك یجوز وال

 

 )2( مادة

 الدعوى مباشرة في الحق صاحب

 بالقانون، ررمق ھو كما الجنائیة الدعوى بمباشرة العامة النیابة أعضاء أحد بواسطة أو بنفسھ العام النائب یقوم

  .القانون بمقتضى ھؤالء غیر من لذلك عینی من العامة النیابة وظیفة بأداء یقوم أن ویجوز

 

1 والمادة الجنائیة، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 1 المادة بواسطة

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963 لسنة (22) رقم قانون من

 مكرر )2( مادة

 الدعوى ورفع بالتحقیق للقیام البولیس رجال بعض ندب یجوز )2(و )1( المادتین بحكم اإلخالل عدم مع

 الرج تخویل الندب یشمل أن النائیة الجھات في یجوز كما والمخالفات الجنح في ومباشرتھا العمومیة

 .یھاف للتصرف العامة النیابة إلى یحیلوھا أن على الجنایات في التحقیق سلطة المنتدبین البولیس

 تابعین دبینالمنت البولیس رجال ویكون والداخلیة العدل وزیري موافقة بعد العام النائب من بقرار الندب ویتم

 .وتوجیھھ إلشرافھ وخاضعین العام للنائب

 

 )3( مادة

 المتضرر الطرف شكوى
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 یلھوك من أو علیھ، المجني من كتابیة أو شفھیة شكوى على بناء إال الجنائیة الدعوى ترفع أن یجوز ال

 فیھا ستلزمی التي الجرائم إلى بالنسبة وذلك القضائي الضبط مأموري أحد إلى أو العامة، النیابة إلى الخاص،

 علم ومی من أشھر ثالثة بعد الشكوى تقبل وال المتضرر. الطرف شكوى الجاني لمساءلة العقوبات قانون

 .ذلك خالف على القانون ینص لم ما وبمرتكبھا بالجریمة علیھ المجني

 

 )4( مادة

 والمتھمین علیھم المجني تعدد

 .أحدھم من الشكوى تقدم أن یكفي علیھم، المجني تعدد إذا

ً  الباقین ضد مقدمة أنھا اعتبر أحدھم، ضد مقدمة الشكوى وكانت المتھمون تعدد وإذا  .أیضا

 

 )5( مادة

 القاصر من الشكوى

ً  كان أو كاملة، سنة عشرة خمس یبلغ لم الجریمة في علیھ المجني كان إذا  لشكوىا تقدم عقلھ في بعاھة مصابا

 .علیھ الوالیة لھ ممن

 جمیع الحالتین ھاتین في وتتبع القیم، أو الوصي من الشكوى تقبل المال، على واقعة الجریمة كانت وإذا

 .بالشكوى الخاصة المتقدمة األحكام

 

 )6( مادة

 الممثل انعدام أو ممثلھ مصلحة مع علیھ المجني مصلحة تعارض

 .قامھم العامة النیابة تقوم یمثلھ، من لھ یكن لم أو یمثلھ من مصلحة مع علیھ المجني مصلحة رضتتعا إذا

 

 )7( مادة

 علیھ المجني موت

 .علیھ المجني بموت الشكوى في الحق ینقضي

 .الدعوى سیر على تؤثر فال الشكوى، تقدیم بعد الوفاة حدثت وإذا

 

 )8( مادة

 العدل وزیر من بطلب الدعوى إقامة
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 لجرائما في العدل وزیر من كتابي طلب على بناء إال فیھا إجراءات اتخاذ أو الجنائیة الدعوى رفع یجوز ال

 التي األخرى األحوال في وكذلك العقوبات، قانون من )224( المادة من األخیرة الفقرة في إلیھا المشار

 .القانون علیھا ینص

 

 )9( مادة

 ةالمختص الجھة إذن بعد الدعوى إجراء

 من ولییناأل الفقرتین في إلیھا المشار الجرائم في فیھا إجراءات أي اتخاذ أو الجنائیة الدعوى رفع یجوز ال

 .فیھا علیھا المنصوص الجھة من كتابي إذن على بناء إال العقوبات قانون من )224( المادة

ً  الجنائیة الدعوى لرفع فیھا القانون یشترط التي األحوال جمیع وفي ً  أو إذنا  ال غیره وأ علیھ المجني من طلبا

 .الطلب أو اإلذن ھذا على الحصول بعد اال الدعوى في إجراء اتخاذ یجوز

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )10( مادة

 التنازل

 إلى وقت أي في عنھا یتنازل أن السابقة المواد في إلیھا المشار األحوال في الطلب أو الشكوى قدم لمن - أ

 .بالتنازل الجنائیة الدعوى وتنقضي نھائي. حكم الدعوى في یصدر أن

 النسبةب والتنازل الشكوى قدموا من جمیع من صدر إذا إال التنازل یعتبر ال علیھم المجني تعدد حالة وفي

 .للباقین نسبةبال تنازالً  یعد المتھمین ألحد

 الفقرة ھعلی تنص بما اإلخالل عدم مع وذلك ورثتھ، إلى التنازل في حقھ ینتقل فال الشاكي توفى إذا - ب

 الزنا. لدعوى بالنسبة العقوبات قانون من )402( المادة من الثانیة

 

 الثاني الباب

 الدعوى ورفع االستدالالت جمع في

 

 األول الفصل

 وواجباتھم القضائي الضبط مأموري في

 

 )11( مادة
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 القضائي الضبط رجال سلطات

 حقیقللت تلزم التي االستدالالت وجمع ومرتكبیھا، الجرائم عن بالبحث القضائي الضبط مأمورو یقوم

 .والدعوى

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )12( مادة

 العامة النیابة إشراف

 العامة وللنیابة ھموظیفت بأعمال یتعلق فیما إلشرافھا وخاضعین للنیابة تابعین القضائي الضبط مأموروا یكون

 أن لھاو عملھ، في تقصیر أو لواجباتھ مخالفة منھ تقع من كل أمر في النظر المختصة الجھة إلى تطلب أن

 .الجنائیة الدعوى رفع من یمنع ال وھذا علیھ. التأدیبیة الدعوى رفع تطلب

 

2 والمادة الجنائیة، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 بعض وتعدیل الجنائیة بالدعوى الخاصة األحكام بعض تقریر بشأن 1997 لسنة (11) رقم قانون من

 :الجنایئة واإلجراءات العقوبات قانوني أحكام

 )13( مادة

 القضائي الضبط مأمورو

 اختصاصھم: دوائر في القضائي الضبط رجال من یعد أوال:

 العام. لألمن العامة الشعبیة اللجنة أعضاء - أ

ً  المشكلة التطھیر لجان وأعضاء رؤساء - ب  للقانون. طبقا

 المحلي. الشعبي األمن أعضاء - ج

 الحدود. بحراسة المكلفون المسلح الشعب وأفراد ضباط وصف ضباط - د

 شوالتفتی البلدي والحرس الجمارك وحرس األقل على عریف رتبة من الشرطة ضباط وصف ضباط - ھـ

 الزراعي.

 القانون. بمقتضى القضائي الضبط مأموري اختصاص لھم المخول الموظفون - و

 الشعبیة نةاللج من رارق بتسمیتھم یصدر الذین لألشخاص القضائي الضبط مأموري صفة منح یجوز ثانیا:

 المختصة. العامة الشعبیة اللجان من عرض على بناءً  العامة

 

 )14( مادة
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 والشكاوى التبلیغات قبول

 یبعثوا وأن مالجرائ بشأن إلیھم ترد التي والشكاوى التبلیغات یقبلوا أن القضائي الضبط مأموري على یجب

 .العامة النیابة إلى فوراً  بھا

 لتسھیل الالزمة المعاینات ویجروا اإلیضاحات، جمیع على یحصلوا أن رؤوسیھمم وعلى علیھم ویجب

 التحفظیة الوسائل عجمی یتخذوا أن وعلیھم كانت. كیفیة بأیة بھا یعلنون التي أو إلیھم، تبلغ التي الوقائع تحقیق

 .الجریمة أدلة على للمحافظة الالزمة

 یبین نھمم علیھا موقع محاضر في القضائي الضبط ورومأم بھا یقوم التي اإلجراءات جمیع تثبت أن ویجب

 .حصولھ ومكان اإلجراء اتخاذ وقت فیھا

 حاضرالم وترسل سمعوا. الذین والخبراء الشھود توقیع تقدم ما على زیادة المحاضر تلك تشمل أن ویجب

 .المضبوطة واألشیاء األوراق مع العامة النیابة إلى

 

 )15( مادة

 النیابة تبلیغ

 لنیابةا یبلغ أن طلب، أو شكوى بغیر عنھا الدعاوى رفع العامة للنیابة یجوز جریمة، بوقوع علم من لكل

 .عنھا القضائي الضبط مأموري أحد أو العامة

 

 )16( مادة

 التبلیغ في حكمھم في ومن العمومیین الموظفین واجبات

 أدیتھت بسبب أو عملھ تأدیة أثناء عامة بخدمة المكلفین أو العمومیین الموظفین من علم من كل على یجب

 عنھا غیبل أن طلب، أو شكوى بغیر عنھا الدعوى رفع العامة للنیابة یجوز التي الجرائم من جریمة بوقوع

 .القضائي الضبط مأموري من مأمور أقرب أو العامة، النیابة فوراً 

 تقریراً  یقدم أن جریمة عوقو إلى ظاھرھا یشیر حاالت في الطبیة مھنتھ بحكم مساعدة أدى من كل وعلى

 إذاف المساعدة تقدیم من ساعة وعشرین أربع خالل القضائي الضبط رجال أحد أو العامة النیابة إلى عنھا

 طلبوا لذینا األشخاص أو الشخص اسم التقریر ویتضمن فوراً، تقریره یقدم أن فعلیھ التأخیر خطر من خشي

 من ذلك وغیر عنھ الالزمة والبیانات وأوصافھ علیھ المجني واسم وزمانھا المساعدة ومكان مساعدتھ

 .ونتائجھا ووسائلھا وأسبابھا الواقعة ظروف معرفة من تمكن التي المعلومات

 

 )17( مادة

 المدنیة بالحقوق اإلدعاء
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ً  نفسھ یقیم أن الجریمة من لھ ضرر حصول یدعي من لكل  إلى دمھایق التي الشكوى في مدنیة بحقوق مدعیا

 .القضائي الضبط مأموري أحد إلى أو عامةال النیابة

 .حررهی الذي المحضر مع العامة النیابة إلى الشكوى بتحویل المذكور المأمور یقوم األخیرة الحالة ھذه وفي

 .المذكورة الشكوى معھا تحیل أن التحقیق قاضي إلى الدعوى إحالة عند العامة النیابة وعلى

 

 )18( مادة

 دنيالم باإلدعاء التصریح شرط

ً مد الشاكي یعتبر وال التبلیغات قبیل من تعد مدنیة بحقوق مقدمھا فیھا یدعى ال التي الشكوى  مدنیة بحقوق عیا

ً  إحداھما في طلب إذا أو ذلك بعد منھ مقدمة ورقة في أو شكواه في بذلك صرح إذا إال  .ما تعویضا

 

 )19( مادة

 االستدالالت جمع

 ئعالوقا عن معلومات لدیھم یكون من أقوال یسمعوا أن االستدالالت جمع أثناء القضائي الضبط لمأموري

 یطلبواو الخبرة أھل من وغیرھم باألطباء یستعینوا أن ولھم ذلك عن المتھم یسألوا وأن ومرتكبیھا الجنائیة

ً  رأیھم  .بالكتابة أو شفھیا

  .مینبی الشھادة سماع بعد افیم یستطاع أال خیف إذا إال الیمین الخبراء أو الشھود تحلیف لھم یجوز وال

 

 الثاني الفصل

 بالجریمة التلبس في

 

 )20( مادة

 التلبس تعریف

ً  الجریمة تكون  یسیرة. ببرھة ارتكابھا عقب أو ارتكابھا حال بھا متلبسا

ً  الجریمة وتعتبر  وجد إذا أو ھاوقوع أثر الصیاح مع العامة تبعتھ أو مرتكبھا علیھ المجني تبع إذا بھا متلبسا

ً  أو أمتعة أو أسلحة أو آالت حامالً  قریب بوقت وقوعھا بعد مرتكبھا  لىع منھا یستدل أخرى أشیاء أو أوراقا

 .ذلك تفید عالمات أو آثار الوقت ھذا في بھ وجدت إذا أو فیھا شریك أو فاعل أنھ

 

 )21( مادة

 الواقعة محل إلى االنتقال
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 ویعاین عةالواق محل إلى فوراً  ینتقل أن جنحة أو ایةبجن التلبس حالة في القضائي الضبط مأمور على یجب

 ویسمع قة،الحقی كشف في یفید ما وكل واألشخاص األماكن حالة ویثبت علیھا ویحافظ للجریمة المادیة اآلثار

 علیھ ویجب ومرتكبھا، الواقعة شأن في إیضاحات على منھ الحصول یمكن من أو حاضراً  كان من أقوال

 .بانتقالھ فوراً  امةالع النیابة یخطر أن

 .الواقعة محل إلى فورا االنتقال بھا متلبس بجنایة إخطارھـا بمجـرد العامة النیابـة على ویجب

 

 )22( مادة

 االنتقال عند المأمور سلطة

 الواقعة لمح مبارحة من الحاضرین یمنع أن بالجرائم التلبس حالة في انتقالھ عند القضائي الضبط لمأمور

 یضاحاتإ على منھ الحصول یمكن من الحال في یستحضر أن ولھ المحضر، تحریر یتم حتى عنھ االبتعاد أو

 .الواقعة شأن في

 

 )23( مادة

 الضبط مأمور أوامر مخالفة

ً  القضائي الضبط مأمور الحاضرین من أحد خالف إذا  عن دعاھم ممن أحد امتنع أو السابقة، للمادة وفقا

 المحضر. في ذلك یذكر الحضور،

 ھاتین بإحدى أو قرش، مائة تجاوز ال وبغرامة أسبوع على تزید ال مدة بالحبس المخالف على ویحكم

 العقوبتین.

 القضائي. الضبط مأمور یحرره الذي المحضر على بناء الجزئیة المحكمة من بذلك الحكم ویكون

 

 الثالث الفصل

 المسجونین وشكوى والسجون المتھم على القبض في

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )24( مادة

 الحاضر المتھم على القبض

 األحوال يف اتھامھ على كافیة دالئل توجد الذي الحاضر المتھم على بالقبض یأمر أن القضائي الضبط لمأمور

 :اآلتیة

 .الجنایات في أوالً:
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 .ھرأش ثالثة على تزید مدة بالحبس علیھا یعاقب القانون كان إذا جریمةبال التلبس أحوال في ثانیاً:

 ً ً  جنحة الجریمة كانت إذا :ثالثا ً  المتھم وكان بالحبس علیھا معاقبا  قد كان أو البولیس مراقبة تحت موضوعا

ً  أو متشرداً  باعتباره إنذار إلیھ صدر   .الیبی في ومعروف ثابت إقامة محل لھ یكن لم أو فیھ، مشتبھا

 قوادةوال بالعنف أو بالقوة العامة السلطة رجال ومقاومة الشدید والتعدي والنصب السرقة جنح في رابعاً:

 .المخدرة والمواد اآلداب حرمة وانتھاك

 

 )25( مادة

 بالضبط األمر

 أمراً  دریص أن القضائي الضبط لمأمور جاز السابقة المادة في المبینة األحوال في حاضراً  المتھم یكن لم إذا

 .المحضر في ذلك ویذكر وإحضاره بضبطھ

 .العامة السلطة رجال بواسطة أو المحضرین، أحد بواسطة واإلحضار الضبط أمر وینفذ

 

1 والمادة الجنائیة، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 الجنائیة: اإلجراءات قانون إلى األحكام بعض إضافة بشأن 1974 لسنة (87) رقم قانون من

 )26( مادة

 المضبوط المتھم أقوال سماع

 في سلھیر یبرئھ بما یأت لم وإذا المضبوط، المتھم أقوال فوراً  یسمع أن القضائي الضبط مأمور على یجب

 .المختصة العامة النیابة إلى ساعة وأربعین ثمان مدى

 إطالقب أو علیھ بالقبض تأمر ثم ساعة وعشرین أربع ظرف في تستجوبھ أن العامة النیابة على ویجب

 .سراحھ

 من نيالثا الكتاب من األول الباب في علیھا المنصوص الجرائم إحدى في المتھمین إلى بالنسبة أنھ على

 بطھض تاریخ من أیام سبعة خالل في المختصة العامة النیابة إلى المتھم إرسال یكون العقوبات قانون

 

 )27( مادة

 المتلبس الجاني ضبط

ً  الجاني شاھد من لكل ً  فیھا یجوز جنحة أو بجنایة متلبسا  رجال قربأ إلى یسلمھ أن االحتیاطي، الحبس قانونا

 .بضبطھ أمر إلى احتیاج دون العامة السلطة

 

 )28( مادة
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 للمتلبس العامة السلطة رجال تسلیم

 یسلموهو المتھم یحضروا أن بالحبس، فیھا الحكم یجوز التي بھا المتلبس الجنح في العامة، السلطة لرجال

 .القضائي الضبط مأموري من مأمور أقرب إلى

ً  ذلك ولھم  .المتھم شخصیة معرفة یمكن لم إذا بھا المتلبس األخرى الجرائم في أیضا

 

 )29( مادة

 الشكوى على الدعوى إقامة توقف حالة في القبض

 إال لمتھما على القبض یجوز فال الشكوى على عنھا الدعوى عرف یتوقف مما بھا المتلبس الجریمة كانت إذا

 الرج من حاضراً  یكون لمن الشكوى تكون أن الحالة ھذه في ویجوز تقدیمھا. یملك من بالشكوى صرح إذا

 .العامة السلطة

 

 )30( مادة

 القبض مشروعیة

ً ق بذلك المختصة السلطات من بأمر إال حبسھ أو إنسان أي على القبض یجوز ال  .انونا

 

 )31( مادة

 الحبس مكان

 .لذلك المخصصة السجون في إال إنسان أي حبس یجوز ال

 یبقیھ وأال المختصة، السلطة من علیھ موقع أمر بمقتضى إال فیھ إنسان أي قبول سجن أي لمأمور یجوز وال

 .األمر لھذا المحددة المدة بعد

 

 )32( مادة

 وتفتیشھا السجون زیارة

 ارةزی واالستئنافیة االبتدائیة المحاكم ووكالء ورؤساء األشراف وقضاة العامة النیابة أعضاء من لكل

 ھمول قانونیة، غیر بصفة محبوس وجود عدم من والتأكد اختصاصھم دوائر في الموجودة العامة السجون

 بأي یتصلوا وأن منھا، صوراً  یأخذوا وأن والحبس، القبض أوامر وعلى السجن دفاتر على یطلعوا أن

 اعدةمس كل لھم یقدموا أن السجن وموظفي مدیر وعلى لھم، یبدیھا أن یرید شكوى أي منھ ویسمعوا محبوس

 .یطلبونھا التي المعلومات على لحصولھم
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 )33( مادة

 قانونیة غیر بصفة والسجن المسجونین، شكاوى

ً  أو كتابة شكوى السجن لمأمور وقت أي في یقدم أن في الحق مسجون لكل  للنیابة اتبلیغھ منھ ویطلب شفھیا

 في لكلذ یعد سجل في إثباتھا بعد الحال في وتبلیغھا قبولھا المأمور وعلى المختص. القاضي أو العامة

 .السجن

 حدأ یخطر أن للحبس مخصص غیر محل في أو قانونیة، غیر بصفة محبوس شخص بوجود علم من ولكل

 المختص. القاضي أو العامة النیابة أعضاء

 ،التحقیق بإجراء یقوم وأن المحبوس، بھ الموجود المحل إلى فوراً  ینتقل أن علمھ بمجرد منھما كل وعلى

 .ذلك بكل محضراً  یحرر أن وعلیھ قانونیة غیر بصفة المحبوس عن باإلفراج یأمر وأن

 

 الرابع الفصل

 األشخاص وتفتیش وتفتیشھا المنازل دخول في

 

 )34( مادة

 المسكونة األماكن دخول

 لبط حالة في أو القانون، في المبینة األحوال في إال مسكون محل أي في الدخول السلطة لرجال وزیج ال

 .ذلك شابھ ما أو الغرق أو الحریق حالة في أو الداخل، من المساعدة

 

 )35( مادة

 علیھم المقبوض تفتیش

ً  القبض فیھا یجوز التي األحوال في  .یفتشھ أن القضائي الضبط لمأمور یجوز المتھم على قانونا

 .القضائي الضبط مأمور لذلك یندبھا أنثى بمعرفة التفتیش یكون أن وجب أنثى، المتھم كان وإذا

 

 )36( مادة

 المتلبس منزل تفتیش

 واألوراق ألشیاءا فیھ ویضبط المتھم منزل یفتش أن جنحة أو بجنایة التلبس حالة في القضائي الضبط لمأمور

 .فیھ موجودة أنھا قویة أمارات من لھ إتضح إذا ةالحقیق كشف في تفید التي

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة
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 )37( مادة

 المراقبین منازل تفتیش

 وعینالموض األشخاص منازل یفتشوا أن بالجریمة التلبس حالة غیر في ولو القضائي الضبط لمأموري

 جنحة. أو ةجنای ارتكبوا بأنھم لالعتقاد تدعو أسباب وجدت إذا وذلك أمرھم في والمشتبھ البولیس رقابة تحت

 األشخاص أو المتشردین تفتیش ذاتھا لألسباب یجوز كما ،)40( المادة في المبین الوجھ على التفتیش ویكون

 .لیبیا في ومعروف ثابت إقامة محـل لھم لیس الذین

 

 )38( مادة

 المنزل تفتیش أثناء األشخاص تفتیش

ً ش معھ یخفي أنھ على فیھ موجود شخص أو المتھم ضد قویة قرائن المتھم منزل تفتیش أثناء قامت إذا  یفید یئا

 .یفتشھ أن القضائي الضبط لمأمور جاز الحقیقة كشف في

 

  )39( مادة

 التفتیش غایة

 حقیقالت حصول أو االستدالالت جمع الجاري بالجریمة الخاصة األشیاء عن للبحث إال التفتیش یجوز ال

  .بشأنھا

ً  ظھر إذا ذلك ومع  جریمة في الحقیقة كشف في تفید أو جریمة، حیازتھا تعد أشیاء وجود التفتیش أثناء عرضا

 .یضبطھا أن القضائي الضبط رلمأمو جاز أخرى

 

 )40( مادة

 التفتیش إجراءات

 ویكون شاھدین، بحضور یكون أن ویجب ذلك، أمكن كلما عنھ ینیبھ من أو المتھم بحصول التفتیش یحصل

 لكذ ویثبت الجیران، من أو بالمنزل معھ القاطنین من أو البالغین أقاربھ من االمكان بقدر الشاھدان ھذان

 .المحضر في

 

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

 :والعقوبات

  )41( مادة

 ملغاة.
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 )42( مادة

 األختام وضع

 ولھم لحقیقةا كشف في تفید أشیاء أو آثار بھا التي األماكن على األختام یضعوا أن القضائي الضبط لمأموري

ً  یقیموا أن  .علیھا حراسا

 أمرت أن اإلجراء ذلك ضرورة عدم رأت إذا النیابة وعلى الحال، في بذلك العامة النیابة إخطار علیھم ویجب

 النیابة ىإل یقدمھا بعریضة الجزئي القاضي أمام یتظلم أن العقار لحائز جاز إبقاءھا رأت فإن األختام. بإزالة

 .اً فور القاضي إلى التظلـم رفع وعلیھا العامـة

 

 )43( مادة

 الجریمة مبرزات ضبط

 يف استعمل قد یكون أن یحتمل ما وكل واآلالت، واألسلحة األوراق یضبطوا أن القضائي الضبط لمأموري

 .الحقیقة كشف في یفید ما وكل الجریمة، علیھ وقعت ما أو ارتكابھا، عن نتج أو الجریمة، ارتكاب

 نم علیھ یوقع محضر بذلك ویعمل علیھا. مالحظاتھ إبداء منھ ویطلب المتھم على األشیاء ھذه وتعرض

 .التوقیع عن امتناعھ فیھ یذكر أو المتھم

 

 )44( مادة

 المضبوطة األشیاء حرز

 شریط على ویكتب علیھا، ویختم أمكن، كلما وتربط مغلق حرز في تضبط التي واألوراق األشیاء توضع

 .أجلھ نم الضبط حصل الذي الموضوع إلى ویشار اء،األشی تلك بضبط المحرر المحضر تاریخ الختم داخل

 

 )45( مادة

 األختام فض

ً  الموضوعة األختام فض یجوز ال  ضبطت ومن وكیلھ أو المتھم بحضور إال )44( و )42( للمادتین طبقا

 .لذلك دعوتھم بعد أو األشیاء ھذه عنده

 

 )46( مادة

 المضبوطة األوراق محتویات إفشاء
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 ھاب وأفضى المضبوطة، واألوراق األشیاء عن معلومات التفتیش بسبب علمھ إلى وصل قد یكون من كل

 )236( المادة في المقررة بالعقوبات یعاقب كانت، طریقة بأیة بھا انتفع أو صفة ذي غیر شخص أي إلى

 .العقوبات قانون من

 

 )47( مادة

 المضبوطة األوراق صورة إعطاء

 مأمور من علیھا مصدق منھا صورة لھ تعطى فیھا، عاجلة مصلحة األوراق عنده ضبطت لمن كان إذا

 .القضائي الضبط

 

 )48( مادة

 العسكریة بالقوة االستعانة

 .العسكریة بالقوة مباشرة یستعینوا أن بواجباتھم قیامھم حالة في القضائي الضبط لمأموري

 

 الخامس الفصل

  جمع بعد التھمة في العامة النیابة تصرفات في

 االستدالالت

 

 )49( مادة

 األوراق حفظ

 .األوراق بحفظ تأمر الدعوى في للسیر محل ال أن العامة النیابة رأت إذا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 والعقوبات:

 )50( مادة

 الحفظ أمر إعالن

 مدعيال وإلى علیھ المجني إلى مسجل بكتاب تعلنھ أن علیھا وجب بالحفظ، أمراً  العامة النیابة أصدرت إذا

 محل يف جملة لورثتھ اإلعالن كان أحدھم توفي فإذا مدنیة بحقوق یدع لم ولو الشاكي وإلى المدنیة بالحقوق

 .إقامتھ
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )51( مادة

 للتحقیق مستشار أو قاضي وندب الدعوى مباشرة

 تيال االستدالالت على بناء لرفعھا صالحة الدعوى أن والجنح المخالفات مواد في العامة النیابة رأت إذ

 المختصة. المحكمة أمام مباشرة بالحضور المتھم كلف سمعت

 البتدائیةا المحكمة رئیس إلى تطلب أن بعده أو التحقیق بدء قبل لجنحوا الجنایات مواد في العامة وللنیابة

 بنفسھا. تباشره أن أو للتحقیق قاضي ندب

 من رائمج أو معینة جریمة لتحقیق مستشار ندب االستئناف محكمة من یطلب أن المختص النیابة ولرئیس

 المختص ھو المندوب المستشار یكون الحالة ھذه وفي العامة. الجمعیة من بقرار الندب ویكون معین، نوع

 العمل. مباشرتھ وقت من التحقیق بإجراء غیره دون

 قراره الةالح ھذه في المحكمة رئیس ویصدر للتحقیق قاضي ندب یطلب أن الجنایات مواد في للمتھم ویجوز

 القاضي اشرهیب حتى التحقیق في النیابة وتستمر للطعن، قابل غیر قراره ویكون النیابة، أقوال سماع بعد

 المندوب.

 

 الثالث الباب

 التحقیق قاضي بمعرفة التحقیق في

 

 األول الفصل

 المدعى دخول وفي التحقیق مباشرة في

 التحقیق في عنھا والمسئول المدنیة بالحقوق

 

 )52( مادة

 التحقیق مباشرة

ً  إلیھ إحالتھا على بناء إال معینة جریمة في التحقیق مباشرة التحقیق لقاضي یجوز ال  .نونللقا وفقا

 

 )53( مادة

 بالتحقیق القاضي انفراد

ً  كان التحقیق قاضي إلى الدعوى أحیلت متى  .بتحقیقھا غیره دون مختصا
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 )54( مادة

 اإلجراءات ببعض للقیام غیره ندب في التحقیق قاضي حق

 من أكثر وأ معین ملبع القیام القضائي الضبط مأموري أحد أو النیابة أعضاء أحد یكلف أن التحقیق لقاضي

 یق.التحق لقاضي التي السلطة كل ندبھ حدود في للمندوب ویكون المتھم. استجواب عدا التحقیق أعمال

 قاضي بھ یكلف أن اختصاصھ دائرة خارج اإلجراءات من إجراء التخاذ الحال دعت إذا التحقیق ولقاضي

 .بھا ضائيالق الضبط مأموري أحد أو النیابة أعضاء أحد أو الجھة محكمة

 ائيالقض الضبط مأموري أحد أو العامة النیابة أعضاء أحد الضرورة عند بذلك یكلف أن المندوب وللقاضي

 ً  .األولى للفقرة طبقا

 .لكذ التحقیق مصلحة اقتضت كلما اإلجراء بھذا للقیام بنفسھ ینتقل أن التحقیق قاضي على ویجب

 

 )55( مادة

 الغیر لھ المندوب اإلجراء بیان

 المسائل ینیب أن تحقیقات بعض إلجراء غیره فیھا یندب التي األحوال جمیع في التحقیق قاضي على یجب

 .اتخاذھا المطلوب واإلجراءات تحقیقھا المطلوب

 یھاف یخشى التي األحوال في المتھم یستجوب أن أو التحقیق، أعمال من آخر عمل أي یجرى أن وللمندوب

ً  لھ المندوب لبالعم متصالً  كان متى الوقت فوات  .الحقیقة كشف في والزما

 

 )56( مادة

 التحقیق جلسة نظام

 .الجلسة بنظام یتعلق فیما االختصاصات من الجزئیة للمحكمة ما التحقیق لقاضي یكون

 

 )57( مادة

 التحقیق كاتب

ً  إجراءاتھ جمیع في التحقیق قاضي یستصحب  ھذه وتحفظ المحاضر، معھ یوقع المحكمة كتاب من كاتبا

 .المحكمة كتاب قلم في األوراق وباقي األوامر مع لمحاضرا

 

 )58( مادة

 التحقیق قاضي أعمال مراقبة
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 مقررةال للمواعید ومراعاتھم الالزمة، بالسرعة بأعمالھم المحققین القضاة قیام مراقبة المحكمة رئیس على

 .القانون في

 

 )59( مادة

 ونتائجھا التحقیق إجراءات سریة

 النیابة اءوأعض المحققین على ویجب األسرار، من عنھا تسفر التي والنتائج ذاتھا التحقیق إجراءات تعتبر

 مھنتھم وأ وظیفتھم بسبب یحضرونھ أو بالتحقیق یتصلون ممن وغیرھم وخبراء كتاب من ومساعدیھم العامة

ً  یعاقب منھم ذلك یخالف ومن إفشائھا، عدم  .العقوبات قانون من )236( للمادة طبقا

 

 )60( مادة

 التحقیق أثناء المدنیة بالحقوق اإلدعاء

ً  حقیقالت قاضي ویفصل الدعوى، في التحقیق أثناء مدنیة بحقوق یدعي أن الجریمة من ضرر لحقھ لمن  نھائیا

 .التحقیق في الصفة بھذه قبولھ في

 

 )61( مادة

 التحقیق حضور لھم یحق الذین األشخاص

 جمیع ضروایح أن كالئھم ولو عنھا وللمسئول المدنیة بالحقوق وللمدعي علیھ وللمجني وللمتھم العامة للنیابة

 لحقیقةا إلظھار ذلك ضرورة رأى متى غیبتھم في التحقیق یجرى أن التحقیق ولقاضي التحقیق، إجراءات

 .التحقیق على االطالع لھم یبیح الضرورة تلك انتھاء وبمجرد

 .صومالخ غیبة في التحقیق إجراءات بعض االستعجال حالة في یباشر أن التحقیق فلقاضي ذلك ومع

 .اإلجراءات لھذه المثبتة األوراق على االطالع في الحق ولھؤالء

 .التحقیق في وكالئھم استصحاب في دائما الحق وللخصوم

 

 )62( مادة

 التحقیق ومكان بیوم الخصوم إخطار

 .وبمكانھا التحقیق إجراءات القاضي فیھ یباشر الذي بالیوم الخصوم یخطر

 

 )63( مادة

 مختار موطن تعیین
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 لكائنا البلدة في محالً  لھ یعین أن عنھا والمسئول المدنیة بالحقوق والمدعي علیھ المجني من كل على یجب

ً  یكن لم إذا التحقیق فیھا یجري التي المحكمة مركز فیھا  .فیھا مقیما

ً  بھ إعالنھ یلزم ما بكل الكتاب قلم في إعالنھ یكون ذلك، یفعل لم وإذا  .صحیحا

 

 )64( مادة

 األوراق على النیابة اطالع

 ذلك لىع یترتب أال على التحقیق، في جرى ما على لتقف األوراق على وقت أي في االطالع العامة للنیابة

 .فیھ السیر تأخیر

 

 )65( مادة

 والمذكرات والطلبات الدفوع تقدیم في الشأن ذوي حق

 .التحقیق أثناء اتقدیمھ یرون التي والطلبات الدفوع التحقیق قاضي إلى یقدموا أن الخصوم وباقي العامة للنیابة

ً  یكن لم ولو علیھ للمجني ویجوز  یقترح أو اتاإلثب أدلة إلى فیھا یشیر مذكرات یقدم أن المدنیة بالحقوق مدعیا

 .الحقیقة إلى للوصول معینة إجراءات

ً  علیھ مجنيال یخول ال المكنة ھذه استعمال أن على  لیھع نص ما عدا فیما التحقیق إجراءات بشأن آخر حقا

 ً  .قانونا

 

 )66( مادة

 والطلبات الدفوع في الفصل

 ألسبابا ویبین إلیھ، المقدمة والطلبات الدفوع في ساعة وعشرین أربع ظرف في التحقیق قاضي یفصل

 .إلیھا یستند التي

 

 )67( مادة

 الخصوم غیبة في األوامر صدور

 علنھات أن وعلیھا العامة النیابة إلى تبلغ الخصوم، مواجھة في صدرت قد التحقیق قاضي أوامر تكن لم إذا

 .صدورھا تاریخ من ساعة وعشرین أربع ظرف في لھم

 

 )68( مادة

 األوراق صور
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 راً صو تحقیقال أثناء نفقتھم على یطلبوا أن عنھا وللمسئول المدنیة بالحقوق وللمدعي علیھ وللمجني للمتھم

 .بذلك قرار على بناء حضورھم بغیر حاصالً  التحقیق كان إذا إال نوعھا، كان أیا األوراق من

 

 الثاني الفصل

 الخبیر ندب في

 

 )69( مادة

 الخبراء ندب

 وقت رالحضو التحقیق قاضي على یجب الخبراء، من غیره أو بطبیب االستعانة الحالة إثبات استلزم إذا

 .ومالحظتھ العمل

 أو یةتحضیر أعمال ببعض القیام ضرورة إلى نظراً  القاضي حضور بدون الحالة إثبات األمر ضىاقت وإذا

 رادی وما التحقیقات أنواع فیھ یبین أمراً  یصدر أن القاضي على یجب آخر سبب ألي أو متكررة تجارب

 .حالتھ إثبات

 .الخصوم حضور بغیر مأموریتھ الخبیر یؤدي أن األحوال جمیع في ویجوز

 

 )70( مادة

 الخبراء یمین

ً  المحقق أمام یحلفوا أن الخبراء على یجب  موایقد أن وعلیھم والصدق باألمانة رأیھم یبدوا أن على یمینا

 .كتابة تقریرھم

 

 )71( مادة

 التقریر تقدیم میعاد

 المیعاد في رالتقری یقدم لم إذا آخر خبیراً  بھ یستبدل أن ولھ فیھ، تقریره لیقدم للخبیر میعاداً  المحقق یحدد

 .المحدد

 

 )72( مادة

 االستشاریون الخبراء

 للخبیر یمھتقد سبق ما وسائر األوراق على االطالع من تمكینھ ویطلب استشاري بخبیر یستعین أن للمتھم

 .الدعوى في السیر تأخیر ذلك على یترتب أال على القاضي، قبل من المعین
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 )73( مادة

 الخبراء رد

 أن یجبو فیھ، للفصل المحقق إلى الرد طلب ویقدم لذلك، تدعو قویة أسباب وجدت إذا رالخبی رد للخصوم

 .تقدیمھ یوم من أیام ثالثة مدة في فیھ الفصل المحقق وعلى الرد، أسباب فیھ تبین

 .القاضي من بأمر االستعجال حالة في إال عملھ في الخبیر استمرار عدم الطلب ھذا على ویترتب

 

 الثالث الفصل

  المتعلقة األشیاء وضبط والتفتیش االنتقال في

 بالجریمة

 

 )74( مادة

 المحقق انتقال

ً م الجریمة ووجود واألشخاص واألشیاء األمكنة حالة لیثبت ذلك رأى كلما مكان أي إلى المحقق ینتقل  ادیا

 .حالتھ إثبات یلزم ما وكل

 

 )75( مادة

 األماكن تفتیش

 موجھة تھمة على وبناء مفتوح تحقیق في إال إلیھ االلتجاء یجوز وال التحقیق، أعمال من عمل المنازل تفتیش

 وجدت إذا أو ارتكابھا في باشتراكھ أو جنحة أو جنایة بارتكاب تفتیشھ، المراد المنزل في مقیم شخص إلى

 .بالجریمة تتعلق ألشیاء حائز أنھ على قرائن

 رتكابا في استعمل أنھ یحتمل ما وكل واآلالت سلحةواأل األوراق فیھ ویضبط مكان أي یفتش أن وللمحقق

 .الحقیقة كشف في یفید ما وكل علیھ وقعت أو عنھا نتج أو الجریمة

 

 )76( مادة

 المنزل صاحب حضور

 .ذلك أمكن إن عنھ ینیبھ من أو المتھم بحضور التفتیش یحصل

 أمكن إن ھعن ینیبھ من طةوبواس بنفسھ للحضور صاحبھ یدعى المتھم غیر منزل في التفتیش حصل وإذا

 .ذلك
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 )77( مادة

 للتفتیش باالنتقال النیابة إخطار

 .امةالع النیابة بذلك یخطر أن للتفتیش أو لألمكنة لالنتقال ضرورة رأى كلما التحقیق قاضي على

 

 )78( مادة

 األشخاص تفتیش

 تفید شیاءأ یخفي أنھ قویة تأمارا من اتضح إذا المتھم غیر یفتش أن ولھ المتھم، یفتش أن التحقیق لقاضي

  .35 المادة من الثانیة الفقرة حكم التفتیش في ویراعى الحقیقة، كشف في

 

 )79( مادة

 والرسائل الخطابات ضبط

 الطرود،و والمطبوعات والجرائد والرسائل الخطابات كافة البرید مكاتب لدى یضبط أن التحقیق لقاضي

 في فائدة لكلذ كان متى التلیفونیة المحادثات مراقبة لھ یجوز كما البرقیات، كافة التلغرافات مكاتب ولدى

 .الحقیقة ظھور

 

 )80( مادة

 المستشارین أو الدفاع لدى التي األوراق ضبط حظر

 التي نداتوالمست األوراق، االستشاري الخبیر أو المتھم عن المدافع لدى یضبط أن التحقیق لقاضي یجوز ال

 .القضیة في بینھما المتبادلة المراسالت وال بھا إلیھما عھد التي مھمةال ألداء لھما المتھم سلمھا

 

 )81( مادة

 المضبوطة األوراق على االطالع

 اإذ ھذا یتم أن على المضبوطة. األخرى واألوراق والرسائل الخطابات على وحده التحقیق قاضي یطلع

 .علیھا مالحظاتھم ویدون إلیھ المرسلة أو لھا والحائز المتھم بحضور أمكن

 من یظھر ما حسب ولھ المذكورة. األوراق بفرز العامة النیابة أعضاء أحد یكلف أن الضرورة عند ولھ

 .یھإل المرسلة إلى أو لھا حائزا كان من إلى بردھا أو القضیة ملف إلى األوراق تلك بضم یأمر أن الفحص

 

 )82( مادة
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 المضبوطة األوراق أحكام

 .)44( المادة أحكام نحوھا تتبع تضبط التي األشیاء

 

 )83( مادة

 بتقدیمھا واألمر األشیاء ضبط

 على 257 المادة حكم ویسري بتقدیمھ. علیھ االطالع أو ضبطھ یرى لشيء الحائز یأمر أن التحقیق لقاضي

 .شھادةال أداء عن االمتناع فیھا القانون یخولھ التي األحوال من حالة في كان إذا إال األمر، ذلك یخالف من

 

 )84( مادة

 وتسلیمھا المضبوطة األشیاء عن التبلیغ

 في نھام صورة إلیھ تعطى أو إلیھ، المرسلة الشخص أو المتھم إلى المضبوطة والبرقیات الخطابات تبلغ

 .التحقیق بسیر إضرار ذلك في كان إذا إال وقت. أقرب

ً  یدعى شخص ولكل  حالة يف ولھ إلیھ. تسلیمھا التحقیق قاضي إلى یطلب أن المضبوطة األشیاء في حقا

 .االبتدائیة المحكمة رئیس أمام یتظلم أن الرفض

 

 الرابع الفصل

 المضبوطة األشیاء في التصرف في

 

 )85( مادة

 المضبوطة األشیاء رد

 في لسیرل الزمة تكن لم ما الحكم، قبل ذلك كان ولو التحقیق أثناء ضبطت التي األشیاء برد یؤمر أن یجوز

 .للمصادرة محالً  أو الدعوى

 

 )86( مادة

 المضبوطات تسلم المخولون األشخاص

  ضبطھا. وقت حیازتھ في كانت من إلى المضبوطة األشیاء رد یكون

 قدف من إلى ردھا یكون منھا، المتحصلة أو الجریمة علیھا وقعت التي األشیاء من المضبوطات كانت وإذا

 .القانون بمقتضى حبسھا في حق معھ طتضب لمن یكن لم ما بالجریمة، حیازتھا
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 )87( مادة

 الرد أمر إصدار جھة

 .المختصة المحكمة أو االتھام غرفة أو التحقیق قاضي أو العامة النیابة من بالرد األمر یصدر

 

 )88( مادة

 بالرد األمر أثر

 ذلك یجوز ال وإنما حقوق، من لھم بما المدنیة المحاكم أمام المطالبة من الشأن ذوي بالرد األمر یمنع ال

 اجھةمو في أیھما طلب على بناء المحكمة من صدر قد بالرد األمر كان إذا المدنیة بالحقوق المدعي أو للمتھم

 .اآلخر

 

 )89( مادة

 بالرد األمر

 .طلب غیر من ولو بالرد یؤمر

 في وأ الحالة ھذه في األمر ویرفع المنازعة. عند بالرد األمر التحقیق لقاضي وال العامة للنیابة یجوز وال

 لمحكمةل الخصوم بإحالة أو تراه بما لتأمر االتھام غرفة إلى الشيء تسلم في الحق لھ من في شك وجود حالة

ً  رأت إذا المدنیة  سائلو اتخاذ أو الحراسة، تحت المضبوطة اءاألشی وضع یجوز الحالة ھذه وفي لذلك، موجبا

 .نحوھا أخرى تحفظیة

 

 )90( مادة

 الحفظ عند المضبوطة باألشیاء التصرف

 لمضبوطةا األشیاء في التصرف كیفیة في یفصل أن الدعوى إلقامة وجھ بأال أو بالحفظ أمر صدور عند یجب

 .مةالمحك أمام بالرد المطالبة حصلت إذا وىالدع في الحكم عند الحال وكذلك قبل من ذلك تم قد یكن لم إذا

 

 )91( مادة

 بالرد المطالبة عدم عند التصرف

ً  حتصب الدعوى انتھاء تاریخ من سنوات ثالث میعاد في أصحابھا یطلبھا ال التي المضبوطة األشیاء  ملكا

 .بذلك یصدر حكم إلى حاجة بغیر للحكومة

 

 )92( مادة
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 لنفقاتا والباھظة للتلف المعرضة األشیاء

 ببیعھ ؤمری أن جاز قیمتھ، تستغرق نفقات حفظھ یستلزم أو الزمن بمرور یتلف مما المضبوط الشيء كان إذا

 یطالب أن ھفی الحق لصاحب یكون الحالة ھذه وفي التحقیق، مقتضیات بذلك سمحت متى العام المزاد بطریق

 .بھ بیع الذي بالثمن السابقة المادة في المعین المیعاد في

 

 الخامس فصلال

 الشھود سماع في

 

 )93( مادة

 الشھود سماع

 .سماعھم من الفائدة عدم یر لم ما سماعھم الخصوم یطلب الذین الشھود شھادة التحقیق قاضي یسمع

 مةالجری ثبوت إلى تؤدى أو تثبت التي الوقائع عن الشھود من سماعھ لزوم یرى من شھادة یسمع أن ولھ

 .منھا براءتھ أو المتھم إلى وإسنادھا وظروفھا

 

 )94( مادة

 بالحضور وتكلیفھم الشھود إعالن

 بواسطة ربالحضو تكلیفھم ویكون سماعھم، التحقیق قاضي یقرر الذین الشھود بإعالن العامة النیابة تقوم

 .العامة السلطة رجال بواسطة أو المحضرین،

 .لمحضرا في ذلك یثبت الحالة هھذ وفي نفسھ، تلقاء من یحضر شاھد أي شھادة یسمع أن التحقیق ولقاضي

 

 )95( مادة

 الشھود سماع كیفیة

 .وبالمتھم ببعض بعضھم الشھود یواجھ أن ولھ انفراد، على شاھد كل القاضي یسمع

 

 )96( مادة

 الشھود عن البیانات

 تالبیانا ذهھ ویدون بالمتھم، وعالقتھ وسكنھ وصناعتھ وسنھ ولقبھ اسمھ یبین أن شاھد كل من القاضي یطلب

 .تحشیر أو كشط بغیر الشھود وشھادة

 .والشاھد والكاتب القاضي علیھ صدق إذا إال تخریج أو شطب أو تصحیح أي یعتمد وال
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 )97( مادة

 الشھادة على التوقیع

 رمص بأنھ وإقراره علیھ تالوتھا بعد الشاھد وكذلك الشھادة على إمضاءه والكاتب القاضي من كل یضع

 باباألس ذكر مع المحضر في ذلك أثبت وضعھ یمكنھ لم أو بصمتھ أو إمضائھ وضع عن امتنع فإن علیھا

 .بأول أوالً  صفحة كل على إمضاءه والكاتب القاضي من كل یضع األحوال كل وفي یبدیھا، التي

 

 )98( مادة

 بالشھود الخاصة األحكام

 .)261( و )260( و )259( و )258( و )256( المواد أحكام بالشھود یختص فیما تطبق

 

 )99( مادة

 الحضور

 لیھ،إ المحرر طلب على بناءً  یحضر أن شھادة لتأدیة التحقیق قاضي أمام للحضور دعي من كل على یجب

 یصدر نأ لھ ویجوز دنانیر عشرة تتجاوز ال بغرامة النیابة، أقوال سماع بعد علیھ، الحكم للقاضي جاز وإال

ً  بالحضور بتكلیفھ أمراً   وإحضاره. بضبطھ أمراً  یصدر أن أو فھ،طر من بمصاریف ثانیا

 

 )100( مادة

 الغرامة من اإلعفاء

ً  بالحضور تكلیفھ بعد القاضي أمام الشاھد حضر إذا  إعفاؤه ازج مقبولة، أعذاراً  وأبدى نفسھ تلقاء من أو ثانیا

 حضورال یستطع لم إذا منھ یقدم طلب على بناء إعفاؤه یجوز كما العامة، النیابة أقوال سماع بعد الغرامة من

 .بنفسھ

 

  )101( مادة

 الیمین حلف أو الشھادة عن االمتناع

 صالمنصو بالعقوبة علیھ یحكم الیمین، حلف عن أو الشھادة أداء عن وامتنع القاضي أمام الشاھد حضر إذا

 امتناعھ عن عدل إذا العقوبة بعض أو كل من إعفاؤه ویجوز العقوبات، قانون من )260( المادة في علیھا

 .التحقیق انتھاء قبل
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  )102( مادة

 الشھود على الصادرة األحكام في الطعن

ً  الشھود على الصادرة األحكام ً  للطعن قابلة تكون )101( و )99( للمادتین طبقا  واألوضاع للقواعد طبقا

 .القانون في المقررة

 

  )103( مادة

 الشھود لسماع االنتقال

ً  الشاھد كان إذا  القاضي انتقل فإذا وجوده، محل في شھادتھ تسمع الحضور، من یمنعھ ما لدیھ أو مریضا

 .)99( المادة في علیھا المنصوص بالعقوبة علیھ یحكم أن لھ جاز العذر صحة عدم لھ وتبین شھادتھ لسماع

 

 )104( مادة

 موتعویضھ الشھود مصاریف

 ألداء ضورھمح بسبب یستحقونھا التي والتعویضات المصاریف الشھود طلب على بناء التحقیق قاضي یقدر

 .الشھادة

 

 السادس الفصل

 والمواجھة االستجواب في

 

 )105( مادة

 بالتھمة واإلعالم الشخصیة إثبات

 بالتھمة لماع یحیطھ ثم شخصیتھ، من یتثبت أن المحقق على یجب التحقیق، في مرة ألول المتھم حضور عند

 .المحضر في أقوالھ ویثبت إلیھ المنسوبة

 

 )106( مادة

 المحامي حضور

 نأ الجنایات في للمحقق یجوز ال األدلة، ضیاع من الخوف بسبب السرعة وحالة التلبس حالة غیر في

 وعلى د،وج إن للحضور محامیھ دعوة بعد إال الشھود أو المتھمین من بغیره یواجھھ أو المتھم یستجوب

 أن امیھلمح یجوز كما السجن، مأمور إلى أو المحكمة كتاب قلم في یكتب بتقریر محامیھ اسم یعلن أن المتھم

 .اإلعالن أو اإلقرار ھذا یتولى
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 .المحضر في ذلك إثبات وجب لھ، یأذن لم وإذا القاضي، لھ أذن إذا إال الكالم للمحامي یجوز وال

 

 السابع الفصل

 واإلحضار الضبط وأمر ربالحضو التكلیف في

 

  )107( مادة

 علیھ والقبض المتھم حضور

 .ضارهوإح علیھ بالقبض أو المتھم بحضور أمراً  األحوال حسب یصدر أن المواد جمیع في التحقیق لقاضي

 

 )108( مادة

 األمر مشتمالت

 ألمرا وتاریخ إلیھ المنسوبة والتھمة إقامتھ ومحل وصناعتھ ولقبھ المتھم اسم على أمر كل یشتمل أن یجب

 .الرسمي والختم القاضي وإمضاء

 .معین میعاد في بالحضور تكلیفھ ذلك عن فضالً  المتھم بحضور األمر ویشمل

 إذا ،القاضي أمام وإحضاره المتھم على بالقبض العامة السلطة رجال تكلیف واإلحضار القبض أمر ویشمل

ً  الحضور رفض  .الحال في طوعا

 طبقةالمن القانون مادة بیان مع السجن في ووضعھ المتھم بقبول السجن مأمور تكلیف الحبس أمر ویشمل

 .الواقعة على

 

 )109( مادة

 األوامر إعالن

 .منھا صورة لھ وتسلم العامة، السلطة رجال أحد أو المحضرین أحد بمعرفة المتھم إلى األوامر تعلن

 

  )110( مادة

 المحقق أوامر نفاذ

 .اللیبیة األراضي جمیع في نافذة المحقق یصدرھا التي األوامر تكون

 

 )111( مادة

 المتھم على بالقبض األمر
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 امةإق محل لھ یكن لم إذا أو ھربھ، خیف إذا أو مقبول عذر دون بالحضور تكلیفھ بعد المتھم یحضر لم إذا

 تھممال على بالقبض أمراً  یصدر أن التحقیق لقاضي جاز تلبس، حالة في الجریمة كانت إذا أو معروف

ً  المتھم حبس فیھ یجوز ال مما الواقعة، كانت ولو وإحضاره  .احتیاطیا

 

  )112( مادة

 المتھم استجواب

 حین إلى نالسج في یودع ذلك تعذر وإذا علیھ، المقبوض المتھم فوراً  یستجوب أن التحقیق قاضي على یجب

 مأمور على وجب المدة ھذه مضت فإذا ساعة. وعشرین أربع على إیداعھ مدة تزید أال ویجب استجوابھ

 االقتضاء ندوع استجوابھ، التحقیق قاضي إلى الحال في تطلب أن وعلیھا العامة، النیابة إلى تسلیمھ السجن

 أمرت وإال المحكمة، رئیس یعینھ آخر قاضي أي أو المحكمة رئیس أو الجزئي القاضي ذلك إلي تطلب

 .سبیلھ بإخالء

 

 )113( مادة

 التحقیق محكمة دائرة جخار المتھم على القبض

 التي ھةبالج العامة النیابة إلى یرسل فیھا، التحقیق یجري التي المحكمة دائرة خارج المتھم على قبض إذا

ً ع وتحیطھ بشخصھ، الخاصة البیانات جمیع من تتحقق أن العامة النیابة وعلى فیھا، علیھ قبض  بالواقعة لما

 .شأنھا في أقوالھ وتدون إلیھ المنسوبة

 

  )114( مادة

 النقل على المتھم اعتراض

 أن وعلیھ بذلك التحقیق قاضي یخطر بالنقل تسمح ال الصحیة حالتھ كانت أو نقلھ على المتھم اعترض إذا

 .یتبع بما فوراً  أمره یصدر

 

 الثامن الفصل

 الحبس أمر في

 

 )115( مادة

 االحتیاطي بالحبس األمر أحوال
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ً معاق جنحة أو جنایة الواقعة وكانت كافیة الدالئل أن ھربھ، حالة يف أو المتھم استجواب بعد تبین إذا  علیھا با

ً  المتھم بحبس أمراً  یصدر أن التحقیق لقاضي جاز أشھر ثالثة على تزید لمدة بالحبس  .احتیاطیا

ً  ویجوز  نحةج الجریمة وكانت لیبیا في معروف ثابت إقامة محل لھ یكن لم إذا احتیاطیاً، المتھم حبس دائما

 ً  .بالحبس علیھا معاقبا

 

 )116( مادة

 األمر قبل النیابة أقوال سماع

 .العامة النیابة أقوال یسمع أن بالحبس أمراً  یصدر أن قبل التحقیق قاضي على یجب

 

  )117( مادة

 الحبس طلب في النیابة حق

ً  المتھم حبس وقت أي في تطلب أن العامة للنیابة  .احتیاطیا

 

 )118( مادة

 السجن لمأمور األمر صورة

 بعد السجن مأمور إلى األمر ھذا من صورة تسلم أن الحبس أمر على بناء السجن المتھم إیداع عند یجب

 .باالستالم األصل على توقیعھ

 

  )119( مادة

 التنفیذ میعاد

 لم ما صدورھا، تاریخ من أشھر ستة مضي بعد الحبس وأوامر واإلحضار الضبط أوامر تنفیذ یجوز ال

 .أخرى لمدة التحقیق قاضي یعتمدھا

 

  )120( مادة

 المحبوس مقابلة

 ابيكت بإذن إال السجن داخل بالمحبوس باالتصال السلطة رجال من ألحد یسمح أن السجن لمأمور یجوز ال

 وتاریخ ةالمقابل ووقت بذلك لھ سمح الذي الشخص اسم السجن دفتر في یدون أن وعلیھ التحقیق، قاضي من

 .اإلذن ومضمون

 



 
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 13 

  )121( ةماد

 اآلخرین المسجونین عن المتھم عزل

 بغیره لمحبوسا المتھم اتصال بعدم یأمر أن لتحقیقھا یندب التي القضایا في التحقیق ولقاضي العامة للنیابة

ً  االتصال في المتھم بحق إخالل بدون وذلك أحد، یزوره ال وبأن المسجونین من  ونبد عنھ بالمدافع دائما

 .أحد حضور

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 1 مادةال بواسطة

 )122( مادة

 المقررة االحتیاطي الحبس مدة

ً  االحتیاطي الحبس ینتھي ً  عشر خمسة بمضي حتما  لتحقیقا لقاضي یجوز ذلك ومع المتھم، حبس على یوما

 على مجموعھا یزید ال أخرى مدداً  أو مدة الحبس بمد أمراً  یصدر أن والمتھم العامة النیابة أقوال سماع بعد

 یوماً. ثالثین

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )123( مادة

 االحتیاطي الحبس مدة زیادة

 المدة اءانقض قبل وجب السابقة بالمادة مقرر ھو ما على زیادة االحتیاطي الحبس مد التحقیق قاضي رأى إذا

 مرھاأ لتصدر قضاة ثالثة من المشكلة االبتدائیة المحكمة دوائر إحدى على األوراق عرض الذكر السالفة

 منھا لك تزید ال متعاقبة مدداً  الحبس مد المذكورة وللدائرة والمتھم، العامة النیابة أقوال سماع بعد تراه بما

ً  وأربعین مسةخ على  .التحقیق ینتھي أن إلى یوما

 

 التاسع الفصل

 المؤقت اإلفراج في

 

 )124( مادة

 المؤقت اإلفراج
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 النیابة الأقو سماع بعد یأمر أن المتھم طلب على بناء أو نفسھ تلقاء من سواء وقت كل في التحقیق لقاضي

ً  بحبسھ أمر الذي ھو كان إذا المتھم على المؤقت باإلفراج العامة  المتھم یتعھد أن شرط على احتیاطیا

 .ضده یصدر أن یمكن الذي الحكم تنفیذ من یفر ال وبأن طلب كلما بالحضور

 

 )125( مادة

 المتھم إلقامة محل تعیین

ً  اإلفراج فیھا یكون التي األحوال غیر في  أن بعد الإ ضمان بغیر أو بضمان المتھم عن یفرج ال حتماً، واجبا

ً  یكن لم إن المحكمة مركز بھا الكائن جھةال في محالً  لھ یعین  .فیھا مقیما

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )126( مادة

 الكفالة

ً  فیھا یكون التي األحوال غیر في - المؤقت اإلفراج تعلیق یجوز ً  واجبا  كفالة. تقدیم على ـ حتما

 جزء ویخصص الكفالة مبلغ األحوال حسب )123( المادة في إلیھا المشار الدائرة أو التحقیق قاضي ویقدر

ً  جزاء لیكون منھ معین  لتنفیذ دموالتق والدعوى التحقیق إجراءات جمیع في الحضور عن المتھم لتخلف كافیا

 :ترتیبھب یأتي ما لدفع اآلخر الجزء ویخصص علیھ، تفرض التي األخرى الواجبات بكافة والقیام الحكم

 .المدنیة بالحقوق المدعى معجالً  دفعھا التي المصاریف -1

 .الحكومة صرفتھا التي المصاریف -2

 .المتھم على بھا یحكم قد التي المالیة العقوبات -3

 

 )127( مادة

 الكفالة مبلغ دفع

 سندات وأ نقداً  المحكمة خزانة في المقدر المبلغ بإیداع ذلك ویكون غیره من أو المتھم من الكفالة مبلغ یدفع

 .مةالحكو من مضمونة أو حكومیة

 اإلفراج طشرو من بشرط المتھم أخل إذا للكفالة المقدر المبلغ بدفع التعھد ملئ شخص أي من یقبل أن ویجوز

 .الكتاب قلم في بتقریر أو التحقیق محضر في بذلك التعھد علیھ ویؤخذ

 .التنفیذ الواجب السند قوة التقریر أو للمحضر ویكون
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 )128( مادة

 الكفالة مصادرة

 الكفالة نم األول الجزء یصبح علیھ، المفروضة االلتزامات أحد بتنفیذ مقبول عذر بغیر متھمال یقم لم إذا

 ً  .بذلك حكم إلى حاجة بغیر للحكومة ملكا

 .بالبراءة حكم أو الوجھ، بأن قرار الدعوى في صدر إذا للمتھم الثاني الجزء ویرد

 

  )129( مادة

 معینة أماكن ارتیاد وحظر البولیس مراقبة

 في لبولیسا لمكتب نفسھ یقدم بأن یلزمھ أن كفالة بتقدیم تسمح ال المتھم حالة أن رأى إذا التحقیق لقاضي

 ةلإلقام مكان اختیار منھ یطلب أن ولھ الخاصة. ظروفھ مراعاة مع اإلفراج أمر في لھ یحددھا التي األوقات

 .معین كانم ارتیاد علیھ یحظر أن لھ كما الجریمة فیھ وقعت الذي المكان غیر فیھ

 

 )130( مادة

 اإلفراج بعد القبض

 إذا سھبحب أو المتھم على بالقبض الجدید أمره إصدار من التحقیق قاضي یمنع ال باإلفراج الصادر األمر

 .اإلجراء ھذا اتخاذ تستدعي ظروف أوجدت علیھ المفروضة بالشروط أخل أو ضده األدلة قویت

 

 )131( مادة

 اإلحالة بعد اإلفراج اختصاص جھة

ً  كان إن عنھ اإلفراج یكون المحكمة إلى أو االتھام غرفة إلى المتھم أحیل إذا ً مفر كان إن حبسھ أو محبوسا  جا

 .إلیھا المحال الجھة اختصاص من عنھ

 .االتھام غرفة اختصاص من االنعقاد دور غیر في األمر یكون جنایات محكمة إلى اإلحالة حالة وفي

 إلى بسالح أو اإلفراج طلب في بالنظر المختصة ھي االتھام غرفة تكون ختصاصاال بعدم الحكم حالة وفي

 .المختصة المحكمة إلى الدعوى ترفع أن

 

 )132( مادة

 الحبس طلب في یسمعون ال الذین األشخاص

 لمناقشاتا في أقوال منھ تسمع وال المتھم حبس طلب المدنیة بالحقوق المدعي من أو علیھ المجني من یقبل ال

 .عنھ باإلفراج متعلقةال
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 العاشر الفصل

 الدعوى في والتصرف التحقیق انتھاء في

 

 )133( مادة

 النیابة إلى األوراق إرسال

 خالل تابةك طلباتھا لھ تقدم أن وعلیھا العامة، النیابة إلى األوراق التحقیق قاضي یرسل التحقیق انتھى متى

ً  المتھم كان إذا أیام ثالثة ً  كان ذاإ أیام وعشرة محبوسا  .عنھ مفرجا

 عاالطال بعد أقوال من لدیھم یكون قد ما اإلخطار من أیام خمسة خالل لیبدوا الخصوم باقي یخطر أن وعلیھ

 .األوراق على

 

  )134( مادة

 الدعوى إلقامة وجھ وجود عدم

 في السیر شروط أن أو كافیة غیر األدلة أن أو القانون علیھا یعاقب ال الواقعة أن التحقیق قاضي رأى إذا

ً  تبین أو مستوفاة غیر الدعوى ً  سببا ً  أو للجریمة مسقطا  وجھال بأن أمرا القاضي یصدر العقاب من مانعا

ً  یكن لم إذا المحبوس المتھم عن ویفرج الدعوى إلقامة  .آخر لسبب محبوسا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )135( مادة

 والمخالفات الجنح في اإلحالة

 دعن العامة النیابة وعلى الجزئیة المحكمة إلى المتھم یحیل مخالفة أو جنحة الواقعة أن القاضي رأى إذا

 نیومی ظرف في المحكمة كتاب قلم إلى المضبوطة واألشیاء األوراق جمیع ترسل أن اإلحالة قرار صدور

 .المقررة المواعید وفي جلسة أقرب في المحكمة أمام بالحضور الخصوم وإعالن

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )136( مادة

 الجنایات في اإلحالة
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 إلیھا وراقاأل بإرسال العامة النیابة ویكلف االتھام غرفة إلى یحیلھا جنایة الواقعة أن التحقیق قاضي رأى إذا

 .فوراً 

 إذا الجزئیة المحكمة إلى بإحالتھا أمراً  یصدر أن االتھام غرفة إلى الدعوى تقدیم من بدالً  لھ یجوز ذلك ومع

 إلى وبةالعق تخفیض شأنھا من التي المخففة الظروف أو القانونیة األعذار بأحد اقترنت قد الجنایة أن رأى

 .الجنح حدود

  .علیھا بني التي المخففة الظروف أو األعذار بیان على األمر یشتمل أن یجبو

 ةالعقوب تخفیض تبرر ال الدعوى ظروف أن رأت إذا االختصاص بعدم تحكم أن الحالة ھذه في وللمحكمة

 .الجنح حدود إلى

 

 )137( مادة

 الحبس استمرار

 حبس اراستمر في االتھام، غرفة أو الجزئیة ةالمحكم إلى باإلحالة الصادر األمر في التحقیق قاضي یفصل

ً  المتھم ً  وحبسھ علیھ القبض في أو عنھ اإلفراج أو احتیاطیا  أفرج قد كان أو علیھ قبض قد یكن لم إذا احتیاطیا

 .عنھ

 

 )138( مادة

 اإلفراج أو اإلحالة أمر مشتمالت

ً  التحقیق قاضي یصدرھا التي األوامر تشتمل  وسن ولقب اسم على )136( و )135( و )134( للمواد طبقا

 وصف لىع تشتمل كما القانوني ووصفھا إلیھ المنسوبة الواقعة وبیان وصناعتھ وسكنھ میالده ومحل المتھم

 .لألمر القانونیة واألسباب للفعل موجز

 

 عشر الحادي الفصل

 التحقیق قاضي أوامر في الطعن في

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )139( مادة

 الدعوى إلقامة وجھ ال وأمر اإلحالة أوامر في الطعن

 ابلةق غیر ـ االتھام غرفة إلى أو الجزئیة المحكمة إلى سـواء ـ باإلحالة الصادرة التحقیق قاضي أوامر -1

 .للطعن
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 لتحقیقا قاضي من الصادرة األوامر استئناف ةالمدنی بالحقوق وللمدعي علیھ وللمجني العامة وللنیابة -2

 .الدعوى إلقامة وجھ بأال

 .المتھم عن باإلفراج الصادرة التحقیق قاضي أوامر استئناف في الحق العامة وللنیابة -3

 

 )140( مادة

 االختصاص أوامر استئناف

 وال لتحقیق،ا سیر فاالستئنا یوقف وال االختصاص، بمسائل المتعلقة األوامر یستأنفوا أن الخصوم لجمیع

 .التحقیق إجراءات بطالن االختصاص بعدم القضاء على یترتب

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963 لسنة (22) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 )141( مادة

 االستئناف میعاد

 تاریخ من یامأ ثالثة میعاد في التحقیق قاضي لھا التابع المحكمة كتاب قلم في بتقریر االستئناف یحصل

 .األحوال حسب اإلعالن أو التبلیغ أو األمر صدور

ً  عشر خمسة العام للنائب بالنسبة االستئناف میعاد ویكون  .یوما

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )142( مادة

 االستئناف جھة

 فیھ وتفصل نافیةاستئ بھیئة وذلك التحقیق قاضي دائرتھا في الكائن االبتدائیة المحكمة إلى االستئناف یرفع

 .الطعن وجوه من وجھ ألي قابل غیر منھا الصادر الحكم ویكون االستعجال. وجھ على

 

2  والمادة الجنائیة، راءاتاإلج قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من

 )143( مادة

 باإلفراج األمر على االستئناف أثر

 الفقرة يف علیھ المنصوص االستئناف میعاد انقضاء قبل المؤقت باإلفراج الصادر األمر تنفیذ یجوز ال

 المیعاد. في رفع إذا االستئناف في الفصل قبل وال )141( المادة من األولى



 
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 36 of 13 

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )144( مادة

 االستئناف رفض

 لیھع تحكم أن للمحكمة جاز المدنیة بالحقوق المدعي من أو علیھ المجني من المرفوع االستئناف رفض إذا

 .االستئناف رفع من الناشئة األضرار عن بالتعویضات للمتھم

 

 عشر الثاني الفصل

 االتھام غرفة في

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )145( مادة

 االتھام غرفة تشكیل

 الجمعیة لذلك تندبھ المحكمة قضاة من قاض أو المحكمة رئیس من ابتدائیة محكمة كل في االتھام غرفة تشكل

 .العمومیة

 

 )146( مادة

 الخصوم وإعالن للمحكمة األوراق إرسال

 كتاب مقل إلى فوراً  األوراق العامة النیابة ترسل االتھام غرفة على األمر عرض فیھا یجب التي األحوال في

 .أیام ثالثة ظرف في والحضور مذكراتھم لتقدیم الخصوم وتعلن المحكمة،

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )147( مادة

 االتھام غرفة جلسات

 اقاألور على االطالع بعد السرعة وجھ على أوامرھا وتصدر عالنیة، غیر في جلساتھا االتھام غرفة تعقد

 .منھم طلبھا لزوم ترى التي اإلیضاحات وسماع الخصوم ومذكرات

 .اإلیضاحات من یلزم ما كل لیقدم المحقق یدعى أن ویجوز
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )148( مادة

 التكمیلي التحقیق

 جريت أن العامة النیابة أو التحقیق قاضي من إلیھا باإلحالة الصادرة األوامر في النظر عند االتھام لغرفة

 ً  .ذلكل الالزم التحقیق إجراء مع آخرین أشخاص أو أخرى وقائع الدعوى في تدخل أن ولھا تكمیلیاً. تحقیقا

 

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

 :والعقوبات

 )149( مادة

 ملغاة.

 

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

 :والعقوبات

  )150( مادة

  ملغاة.

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة )3( رقم قانون من 1 والمادة والعقوبات،

 )151( مادة

 االتھام غرفة سلطة

 یتعلق یماف سواء التحقیق قاضي صالحیات إلیھا باإلحالة الصادرة األوامر في النظر عند االتھام لغرفة یكون

ً  تندب أن ولھا لتمدیده، المقررة والقواعد ومدتھ بالحبس واألمر بالتحقیق  العامة ابةالنی أو للتحقیق قاضیا

 .األحوال حسب

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )152( مادة
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 التحقیق من االنتھاء

 إلى یرسل ثم علیھ، لالطالع الخصوم یخطر )151( و )148( المادتین في إلیھ المشار التحقیق انتھي متى

ً  العامة النیابة  .)133( المادة في مقرر ھو لما طبقا

 

  )153( مادة

 الدعوى في التصرف

ً  التحقیق قاضي من إلیھا الدعوى إحالة عند االتھام غرفة رأت إذا  أن العامة النیابة من أو )136( للمادة طبقا

  .الجنایات محكمة إلى بإحالتھا تأمر إدانتھ لدیھا وترجحت المتھم على كافیة الدالئل وأن جنایة الواقعة

ً  الجزئیة المحكمة إلى إحالتھا لھا ویجوز   .)136( دةللما طبقا

  بنظرھا. المختصة المحكمة إلى بإحالتھا تأمر مخالفة أو جنحة الواقعة أن رأت وإذا

 بالوصفین الجنایات محكمة إلى إحالتھا یجوز جنایة، أو جنحة كانت إن التھمة وصف في شك وجد وإذا

  تراه. بما لتحكم

  الدعوى. إلیھا المحالة المحكمة إلى فوراً  األوراق بإرسال العامة النیابة وتقوم

 دمبع أمراً  االتھام غرفة تصدر كافیة، غیر الدالئل كانت أو القانون علیھا یعاقب ال الواقعة أن رأت وإذا

ً  یكن لم ما المتھم عن باإلفراج وتأمر الدعوى إلقامة وجھ وجود  آخر. لسبب محبوسا

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة )3( رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 مكرر )153( مادة

ً  المحبوس دعوى نظر جیلتع   احتیاطیا

ً  المتھم أحیل إذا  أول في لنظرھا المختصة الدائرة على القضیة عرض وجب المختصة المحكمة إلى محبوسا

  لذلك. تالیة جلسة

ً  المقررة االحتیاطي الحبس مدة انتھاء قبل الدعوى في النظر یجرى األحوال جمیع وفي  لمادةا لنص وفقا

  ذلك. أمكن ما )2( الفقرة )177(

 

 )154( مادة

 الجنایات لمحكمة الجزئیة المحكمة من الجنایة إحالة

ً  فیھا الحكم سبق الواقعة كانت إذا  انتأك سواء جنایة، ألنھا اصاالختص بعدم الجزئیة المحكمة من نھائیا

 ھاماالت غرفة على یجب االتھام، غرفة من أم التحقیق قاضي من أم العامة النیابة من إلیھا أحیلت الدعوى
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ً  ھناك أن رأت إذا  الواقعة أن رأت إذا ذلك ومع الجنایات، محكمة إلى تحیلھا أن الدعوى في للسیر وجھا

 .تراه بما لتحكم بالوصفین الجنایات محكمة إلى تحیلھا أن لھا جاز مخالفة، أو جنحة

 

 )155( مادة

 اإلحالة أمر محتویات

 أو دةالمشد الظروف وكافة لھا المكونة أركانھا بجمیع للمتھم المسندة الجریمة باإلحالة الصادر األمر یعین

 .تطبیقھا المراد القانون ومادة للعقوبة، المخففة

 

 )156( مادة

 المرتبطة الجرائم

 جمیعھا تحال مرتبطة وكانت واحدة درجة من محاكم اختصاص من واحدة جریمة من أكثر التحقیق شمل إذا

ً  المختصة المحكمة إلى واحد إحالة بأمر  درجات من محاكـم اختصاص من الجرائـم كانت فإذا .بإحداھا مكانا

 .درجة األعلى المحكمـة إلى تحال مختلفة،

 

 )157( مادة

 واستثنائیة عادیة محاكم اختصاص من التي المرتبطة الجرائم

 ائمالجر بعض كان إذا واحدة محكمة أمام الجرائم جمیع عن الدعوى رفع فیھا یجب التي االرتباط أحوال في

 جرائمال بجمیع الدعوى رفع یكون استثنائیة محاكم اختصاص من وبعضھا العادیة المحاكم اختصاص من

ً  الوزراء اتھام أحوال في إال العادیة، المحاكم أمام  .لدستورا من )92( للمادة وفقا

 

 )158( مادة

 االحتیاطي الحبس

ً  االحتیاطي الحبس في االتھام غرفة تفصل  .)137( المادة لحكم طبقا

 

 )159( مادة

 الشھود قائمة

 الحقوقب والمدعي العامة النیابة من كالً  تكلف الجنایات، محكمة إلى باإلحالة أمراً  االتھام غرفة تصدر عندما

 یانب مع المحكمة أمام شھاداتھم تسمع أن یطلب الذین بالشھود قائمة الحال في لھا یقدم أن والمتھم المدنیة

 ھائیةن قائمة االتھام غرفة وتضع عنھا. الشھادة داءأ منھم كل من یطلب التي والوقائع إقامتھم ومحال أسمائھم
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 أن وأ الدعوى، على لھا تأثیر ال شھاداتھم أن تر لم ما بإعالنھم العامة النیابة وتكلف المذكورین، بالشھود

 طلب لىع بناء بعد فیما القائمة ھذه في تزید أن االتھام ولغرفة النكایة. أو المطل حضورھم طلب من القصد

 یھف الفصل قبل الطلب بھذا العامة النیابة إخطار ویجب آخرین، شھوداً  المدنیة بالحقوق المدعي وأ المتھم

 .ساعة وعشرین بأربع

 

  )160( مادة

 المدرجین غیر الخصوم شھود

 مع قتھنف على محضر ید على بالحضور السابقة القائمة في یدرجوا لم الذین شھوده الخصوم من كل یعلن

 .الكتاب قلم الھمانتق مصاریف إیداع

 

 )161( مادة

 القائمة في یدرجوا لم الذین بالشھود اإلعالن

 األقل ىعل أیام بثالثة الجلسة انعقاد قبل اآلخر منھم كل یعلن أن الخصوم وباقي العامة النیابة على یجب

 .نھمم كل دةشھا موضوع بیان مع المذكورة، القائمة في أسماؤھم تدرج ولم قبلھ من المعلنین الشھود بأسماء

 

 )162( مادة

 الدفاع تعیین

ً  نفسھا تلقاء من االتھام غرفة تعین  یكن لم ذاإ الجنایات محكمة إلى بإحالتھ أمر صدر بجنایة متھم لكل مدافعا

  عنھ. بالدفاع یقوم من انتخب قد

 دونب إبداؤھا یھعل یجب بھا التمسك یرید موانع أو أعذار االتھام غرفة قبل من المعین المدافع لدى كان وإذا

 وجب عقاد،االن دور فتح وقبل االستئناف محكمة رئیس إلى القضیة ملف إرسال بعد علیھ طرأت فإذا تأخیر.

 الجنایات. مةمحك رئیس إلى یقدم االنعقاد دور فتح بعد علیھ طرأت فإذا االستئناف. محكمة رئیس إلى تقدیمھا

 آخر. مدافع یعین األعذار، قبلت وإذا

 

 )163( مادة

 االستئناف محكمة رئیس إلى األوراق إرسال

 إذاو االستئناف. محكمة رئیس إلى االتھام غرفة من إحالة أمر فیھا صدر قضیة كل ملف الحال في یرسل

 ال میعاداً  المحكمة أو االتھام غرفة لھ تحدد القضیة، ملف على لالطالع میعاداً  المتھم عن المدافع طلب
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 أن غیر نم علیھ االطالع للمدافع یتسنى حتى الكتاب قلم في القضیة ملف أثناءھا یبقى أیام عشرة یجاوز

 .القلم ھذا من ینقل

 

  )164( مادة

 اإلحالة أمر إعالن

 اقيب إلى إعالنھ ویجب صدوره، تاریخ من ساعة وعشرین أربع خالل العامة النیابة إلى اإلحالة أمر یبلغ

 .أیام ثالثة میعاد في الخصوم

 يف جاء ما حسب المختصة المحكمة أمام بالحضور السرعة وجھ على المتھم تكلف أن العامة النیابة وعلى

 .اإلحالة أمر

 

  )165( مادة

 المتھم غیبة في اإلحالة أمر صدور

 ىالدعو تنظر علیھ قبض أو حضر ثم غیبتھ في الجنایات محكمة إلى بجنایة متھم بإحالة أمر صدر إذا

 .المحكمة أمام بحضوره

 

  )166( مادة

 اإلحالة بعد التكمیلیة التحقیقات

 بإجرائھا متقو أن العامة النیابة فعلى تكمیلیة تحقیقات إجراء یستوجب ما باإلحالة األمر صدور بعد طرأ إذا

 .المحكمة إلى المحضر وتقدم

 

 عشر الثالث الفصل

 االتھام غرفة أوامر في الطعن في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )167( مادة

 االتھام غرفة أوامر في الطعن في

 غرفة نم الصادرة األوامر في باالستئناف الطعن المدنیة بالحقوق وللمدعي علیھ وللمجني العامة للنیابة

 الدعوى. إلقامة وجھ وجود بعدم االتھام



 
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 42 of 13 

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )168( مادة

 باإلحالة الصادر األمر في الطعن

 أو جزئیة،ال المحكمة إلى الجنایة بإحالة االتھام غرفة من الصادر األمر في باالستئناف الطعن العامة للنیابة

 .مخالفة أو جنحة الواقعة بأن

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )169( مادة

 الطعن وإجراءات المختصة المحكمة

 االتھام غرفة تھادائر في الكائنة االبتدائیة المحكمة إلى السابقتین المادتین في إلیھ المشار االستئناف یرفع

 )371(و )369( المواد نصوص الطعن على وتطبق استئنافیة بھیئة وذلك فیھ المطعون األمر أصدرت التي

 .)380( المادة من األولى والفقرة )379(و )375(و مكرراً  )373( و

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )170( مادة

 الطعن في الحكم

 الخصوم. وباقي العامة النیابة أقوال سماع بعد الطعن في المحكمة تحكم

 .الطعن وجوه من وجھ ألي قابل غیر منھا الصادر الحكم ویكون

 

 عشر الرابع الفصل

 جدیدة دالئل لظھور التحقیق إلى العودة في

 

 )171( مادة

 التحقیق إلى العودة



 
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 43 of 13 

 إلى العودة من یمنع الدعوى إلقامة وجھ وجود بعدم االتھام غرفة من أو التحقیق قاضي من الصادر األمر

  الجنائیة. الدعوى لسقوط المقررة المدة انتھاء قبل جدیدة دالئل ظھرت إذا إال التحقیق

 قالتحقی قاضي على تعرض لم التي األخرى واألوراق والمحاضر الشھود شھادة الجدیدة الدالئل من ویعد

 ھورظ إلى المؤدي اإلیضاح زیادة أو كافیة غیر وجدت التي الدالئل تقویة شأنھا من ویكون االتھام غرفة أو

  الحقیقة.

 العامة. النیابة طلب على بناء إال التحقیق إلى العودة تجوز وال

 

 الرابع الباب

 العامة النیابة بمعرفة التحقیق في

 

 )172( مادة

 لنیابةا بمسعى التحقیق

ً  بتحقیقھا التحقیق قاضي یختص التي الجرائم عدا فیما  التحقیق العامة النیابة تباشر )51( المادة ألحكام وفقا

ً  والجنایات الجنح مواد في  المواد في علیھ منصوص ھو ما مراعاة مع التحقیق لقاضي المقررة لألحكام طبقا

 .التالیة

 

 )173( مادة

 المدنیة بالحقوق اإلدعاء

 في امةالع النیابة وتفصل الدعوى في التحقیق أثناء مدنیة بحقوق یدعى أن الجریمة من ضرر لحقھ لمن

 قرار في الطعن طلبھ رفض ولمن اإلدعاء. ھذا تقدیم من أیام ثالثة خالل التحقیق في الصفة بھذه قبولھ

 .بالقرار إعالنھ وقت من تسري أیام ثالثة خالل االتھام غرفة أمام الرفض

 

  )174( مادة

 بالتحقیق الضبط مأموري تكلیف

 ببعض القضائي الضبط مأموري أي یكلف أن بنفسھ التحقیق إجراء حالة في العامة النیابة أعضاء من لكل

 .خصائصھ من التي األعمال

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات
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 )175( مادة

 الحبس أوامر

 المتھم لىع للقبض التالیة أیام الستة لمدة إال المفعول نافذ یكون ال العامة النیابة من الصادر بالحبس األمر

ً  كان إذا العامة للنیابة تسلیمھ أو   قبل. من علیھ مقبوضا

 شھرأ ستة مضي بعد العامة النیابة من الصادرة الحبس وأوامر واإلحضار الضبط أوامر تنفیذ یجوز وال

 أخرى. لمدة العامة النیابة تعتمدھا لم ما صدورھا تاریخ من

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 1 والمادة والعقوبات،

  )176( مادة

 االحتیاطي الحبس مدة زیادة

 إحالتھ أو المتھم على للقبض أیام الستة مدة انقضاء قبل وجب االحتیاطي الحبس مد العامة النیابة رأت إذا

 ةالعام النیابة أقوال سماع بعد یراه بما أمراً  لیصدر المختص الجزئي القاضي على األوراق تعرض أن

 والمتھم.

 وماً.ی ثالثین على الحبس مدد مجموع یزید ال بحیث متعاقبة ُمدد أو لمدة االحتیاطي الحبس مد وللقاضي

 ذلك على وتسري المتھم، عن باإلفراج القاضي من الصادر األمر استئناف في الحق العامة وللنیابة

ً  التحقیق قاضي أوامر الستئناف المقررة واألحكام القواعد االستئناف  .)143( إلى )141( من للمواد طبقا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 1 والمادة والعقوبات،

 )177( مادة

 التحقیق انتھاء قبل االحتیاطي الحبس مدة انقضاء

 العامة ابةالنی على وجب السابقة المادة في المذكور االحتیاطي الحبس مدة انقضاء بعد التحقیق ینتھ لم إذا

 بعد ھمالمت عن باإلفراج أمراً  لتصدر استئنافیة بھیئة االبتدائیة المحكمة دوائر إحدى على األوراق عرض

ً ی ثالثین على منھا كل تزید ال متعاقبة ُمدداً  أو مدة الحبس بمد أو والمتھم العامة النیابة أقوال سماع  وال وما

 یوماً. تسعین مجموعھا في تجاوز

 بسالح ُمدد زیادة المذكورة الھیئة من لیطلب یفوضھ من أو العام النائب على األمر عرض یتعین ذلك ومع

 لك.ذ یستوجب مام التصرف أو التحقیق ظروف كانت إذا السابقة الفقرة في المقرر الحد عن االحتیاطي
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 )178( مادة

 المتھم عن اإلفراج

 .كفالة بغیر أو بكفالة وقت أي في المتھم عن تفرج أن العامة للنیابة

 

 )179( مادة

  الكفالة

 وتراعى الحبس. بامتداد األمر العامة النیابة طلبت كلما المتھم عن لإلفراج كفالة یقدر أن الجزئي للقاضي

 .)130( إلى )126( من المواد أحكام ذلك في

 

  )180( مادة

 األوراق وضبط التفتیش

 ضبط وأ المتھمین غیر منازل أو المتھمین، غیر تفتیش تجریھ الذي التحقیق في العامة للنیابة یجوز ال

 .الجزئي القاضي من إذن على بناء إال (79) المادة في إلیھا المشار الحالة في والرسائل الخطابات

 

 )181( مادة

 الشھود

 .التحقیق قاضي أمام المقررة األحكام العامة النیابة تجریھ الذي التحقیق في الشھود، على تسري

 من ة،اإلجاب عن ویمتنع یحضر والذي العامة النیابة أمام الحضور عن یمتنع الذي الشاھد على الحكم ویكون

 .المعتادة األحوال حسب فیھا الشاھد حضور طلب التي الجھة في الجزئي القاضي

 

 )182( مادة

 الدعوى إلقامة وجھ وجود بعدم األمر

 الدعوى إلقامة وجھ وجود بعدم أمراً  تصدر الدعوى إلقامة وجھ ال أنھ التحقیق بعد العامة النیابة رأت إذا

ً  یكن لم ما المتھم عن باإلفراج وتأمر الجنائیة   آخر. لسبب محبوسا

 أو العامة النیابة رئیس من الجنایات مواد في جنائیةال الدعوى إلقامة وجھ وجود بعدم األمر صدور ویكون

 مقامھ. یقوم من

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات
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 )183( مادة

 النیابة أمر في الطعن

 .السابقة المادة في المذكور األمر في باالستئناف الطعن المدنیة بالحقوق وللمدعي علیھ للمجني

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )184( مادة

 األمر إلغاء

 قرار درص إذا ذلك لھ یجوز وال لصدوره. التالیة األشھر الثالثة مدة في المذكور األمر یلغي أن العام للنائب

 .األمر ھذا عن لھا المرفوع االستئناف برفض االبتدائیة المحكمة من

 

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

 :والعقوبات

  )185( مادة

  ملغاة.

 

  )186( مادة

 التحقیق إلى العودة

ً  الدعوى إلقامة وجھ ال بأن العامة النیابة من الصادر األمر  التحقیق إلى العودة من یمنع ال )182( للمادة وفقا

ً  جدیدة أدلة ظھرت إذا  .)171( للمادة طبقا

 

 )187( مادة

 االتھام لغرفة اإلحالة

ً  ثابتة جنایة أو جنحة أو مخالفة أن التحقیق بعد العامة النیابة رأت إذا ً كا ثبوتا  ترفع أكثر أو شخص على فیا

 تكلیف یقبطر الجنایات في ذلك ویكون بالحضور المتھم تكلیف بطریق بنظرھا المختصة للمحكمة الدعوى

 .االتھام غرفة أمام بالحضور المتھم

 

 اإلجراءات قانون إلى األحكام بعض إضافة بشأن 1974 لسنة (87) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2013 لسنة (3) رقم قانون من 1 والمادة الجنائیة،
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 )(أ مكرر )187( مادة

 قانون نم الثاني الكتاب من األول الباب في علیھا المنصوص الجرائم في التحقیق العامة النیابة تباشر

 المحكمة يإل وإحالتھا إلیھا المشار الجرائم تحقیق عند لھا ویكون بھا المرتبطة الجرائم في وكذلك العقوبات

 التحقیق. ولقاضي العامة للنیابة المخولة السلطات كافة

 

 اإلجراءات قانون إلى األحكام بعض إضافة بشأن 1974 لسنة (87) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2013 لسنة (3) رقم قانون من 1 والمادة الجنائیة،

 )(ب مكرر )187( مادة

 تاریخ من أیام سبعة خالل السابقة المادة في إلیھا المشار الجرائم في العامة النیابة إلى المتھم إحالة تكون

 أو حتیاطیاا بحبسھ تأمر ثم إلیھا إحالتھ عند أیام ثالثة خالل تستجوبھ أن العامة النیابة على ویجب ضبطھ

 . عنھ اإلفراج

 لىع األوراق عرض وجب الحبس مد رؤي فإذا أسبوعین، لمدة إال نافذاً  بالحبس العامة النیابة أمر یكون وال

 ال ةمتعاقب لمدد أو لمدة حبسھ بمد أو عنھ باإلفراج المتھم أقوال سماع بعد أمراً  لیصدر المختص اضيالق

ً  وأربعین خمسة على منھ كلّ  تزید  .التحقیق ینتھي أن إلى یوما

 

 اإلجراءات قانون إلى األحكام بعض إضافة بشأن 1974 لسنة (87) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :الجنائیة

 )(ج مكرر )187( مادة

ً  المختصة االستئناف محكمة رئیس یعین  المادة يف علیھا المنصوص الجنایات إحدى في المتھم عن مدافعا

ً  وذلك (أ) مكررا )187(  .)162( للمادة طبقا

 

 

 الثاني الكتاب

 المحاكم في

 

 األول الباب

 االختصاص في

 

 األول الفصل
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 الجنائیة المواد في الجنائیة المحاكم اختصاص في

 

 )188( مادة

 الجزئیة المحكمة اختصاص

ً  وتحكم جنحة، أو مخالفة القانون بمقتضى یعد فعل كل في الجزئیة المحكمة تحكم  التي ایاتالجن في أیضا

ً  االتھام غرفة أو التحقیق قاضي إلیھا یحیلھا ً  نظرھا ھي تقرر التي أو  (153)و (136) للمادتین طبقا  طبقا

 .279 للمادة

 

 اإلجراءات قانون إلى األحكام بعض إضافة بشأن 1974 لسنة (87) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :الجنائیة

 )189( مادة

 الجنایات محكمة اختصاص

 على لقانونا ینص التي األخرى الجرائم وفي جنایة القانون بمقتضى یعد فعل كل في الجنایات محكمة تحكم

 .بھا اختصاصھا

 في لكوكذ العقوبات قانون من الثاني الكتاب من األول الباب في علیھا المنصوص الجرائم في تحكم كما

 بھا. المرتبطة الجرائم

 

  )190( مادة

 االختصاص تعیین

 .فیھ لیھع یقبض الذي أو المتھم، فیھ یقیم الذي أو الجریمة، فیھ وقعت الذي بالمكان االختصاص یتعین

 

 )191( مادة

 المتتابعة والجرائم االعتیاد وجرائم المستمرة والجرائم الشروع

 فيو التنفیذ. في البدء أعمال من عمل فیھ وقع محل كل في وقعت أنھا الجریمة تعتبر الشروع حالة في

ً  یعتبر المستمرة الجرائم  الجرائمو االعتیاد جرائم وفي االستمرار. حالة فیھ تقوم محل كل للجریمة مكانا

ً  یعتبر المتتابعة  .فیھا الداخلة األفعال أحد فیھ یقع محل كل للجریمة مكانا

 

  )192( مادة

 الخارج في المرتكبة الجرائم
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 حلم لمرتكبھا یكن ولم اللیبـي القانون أحكام علیھا تسري التي الجرائم من جریمة الخارج في وقعت إذا

ً  المختصة المحكمة أمام الدعوى علیھ ترفع فیھا یضبط ولم لیبیا في إقامة  .تینالعاصم إحدى في نوعیا

 

 الثاني الفصل

  الجنائیة المحاكم اختصاص في

 علیھا یتوقف الـتـي المدنیة المسائل في

 الجنائیة الدعوى في الفصل

 

 )193( مادة

 المدنیة الدعوى رفع

 یةلجنائا المحاكم أمام الجریمة عن الناشيء الضرر بتعویض قیمتھا، بلغت مھما المدنیة، الدعوى رفع یجوز

 .الجنائیة الدعوى مع لنظرھا

 

 )194( مادة

 الجنائیة المحكمة اختصاص

 المرفوعة ائیةالجن الدعوى في الحكم علیھا یتوقف التي المسائل جمیع في بالفصل الجنائیة المحكمة تختص

 .ذلك خالف على القانون ینص لم ما أمامھا،

 

 )195( مادة

 أخرى دعوى على دعوى استناد

 ألولىا وقف وجب أخرى جنائیة دعوى في الفصل نتیجة على یتوقف الجنائیة الدعوى في الحكم كان إذا

 .الثانیة في الفصل یتم حتى

 

  )196( مادة

 الشخصیة األحوال مسائل إحدى في الفصل على الجنائیة الدعوى توقف

 على بیج الشخصیة األحوال مسائل من مسألة في الفصل على یتوقف الجنائیة الدعوى في الحكم كان إذا

 سبح على علیھ المجني أو المدنیة بالحقوق المدعي أو للمتھم وتحدد الدعوى، توقف أن الجنائیة المحكمة

 .االختصاص ذات الجھة إلى المذكورة المسألة لرفع أجالً  األحوال

 .المستعجلة أو الضروریة التحقیقات أو اإلجراءات اتخاذ من الدعوى وقف یمنع وال
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 )197( مادة

 األجل ءانقضا

 لمحكمةل یجوز االختصاص ذات الجھة إلى الدعوى ترفع ولم السابقة المادة في إلیھ المشار األجل انقضى إذا

  .فیھا وتفصل الدعوى وقف عن النظر تصرف أن

ً  ھناك أن رأت إذا أجالً  للخصم تحدد أن لھا یجوز كما  .ذلك تبرر مقبولة أسبابا

 

 )198( مادة

 اإلثبات

ً  فیھا تفصل التي الجنائیة غیر المسائل في جنائیةال المحاكم تتبع  المقررة اإلثبات رقط الجنائیة للدعوى تبعا

 .المسائل بتلك الخاص القانون في

 

 الثالث الفصل

 االختصاص تنازع في

 

 )199( مادة

 االبتدائیة المحكمة من االختصاص جھة تعیین

 تابعتین الحكم أو التحقیق جھات من جھتین إلى مرتبطة جرائم عدة أو واحدة جریمة عن دعوى قدمت إذا

ً  منھما كل وقررت واحدة ابتدائیة لمحكمة  راً منحص االختصاص وكان اختصاصھا عدم أو اختصاصھا نھائیا

 .شورةم غرفة بھیئة منعقدة االبتدائیة المحكمة إلى فیھا تفصل التي الجھة تعیین طلب یرفع فیھما،

 

 )200( مادة

 النقض محكمة من االختصاص جھة تعیین

 محكمتین من أو ابتدائیتین لمحكمتین تابعتین جھتین من االختصاص بعدم أو باالختصاص، حكمان صدر إذا

 عیینت طلب یرفع استثنائیة ومحكمة عادیة محكمة من أو الجنایات محاكم من محكمتین من أو ابتدائیتین

 .النقض محكمة إلى المختصة المحكمة

 

 )201( مادة

 الطلب تقدیم



 
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 51 of 13 

 المؤیدة ألوراقبا مشفوعة بعریضة فیھا تفصل التي المحكمة تعیین طلب تقدیم الدعوى في الخصوم من لكل

 .الطلب لھذا

 

 )202( مادة

 إجراءات

 لباقین،ا الخصوم من كل علیھا لیطلع الكتاب قلم في األوراق بإیداع الطلب على اطالعھا بعد المحكمة تأمر

 .باإلیداع إلعالنھ التالیة األیام ةالعشر مدة في بأقوالھ مذكرة ویقدم

 .ذلك غیر المحكمة تر لم ما الطلب بشأنھا المقدم الدعوى في السیر وقف اإلیداع أمر على ویترتب

 

 )203( مادة

 بالطلب الحكم

 لسیرا تتولى التي الجھة أو المحكمة األوراق، على االطالع بعد االبتدائیة المحكمة أو النقض محكمة تعین

ً  وتفصل ،الدعوى في  يالت األخرى المحاكم من صدرت قد تكون التي واألحكام اإلجراءات شأن في أیضا

 .اختصاصھا بإلغاء قضت

 

 )204( مادة

 الطلب رفض

 جھات لدى بوظیفتھا یقوم من أو العامة النیابة غیر كان إذا الطالب على الحكم یجوز الطلب، رفض إذا

 .دنانیر خمسة تجاوز ال بغرامة االستثنائیة، الحكم

 

 الثاني الباب

 والجنح المخالفات محاكم في

 

 األول الفصل

 الخصوم إعالن في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )205( مادة
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 بالحضور التكلیف

 على بناء أو االتھام غرفة أو التحقیق قاضي من یصدر أمر على بناء والمخالفات الجنح في الدعوى تحال

 یجوزو المدنیة. بالحقوق المدعي من أو العامة النیابة أعضاء أحد قبل من بالحضور مباشرة المتھم تكلیف

 لوقب العامة النیابة من التھمة إلیھ ووجھت بالجلسة حضر إذا بالحضور المتھم تكلیف عن االستغناء

 .المحاكمة

 الحضورب مباشرة خصمھ بتكلیف المحكمة إلى الدعوى یرفع أن المدنیة بالحقوق للمدعي یجوز ال ذلك ومع

 الدعوى إلقامة وجھ بأال العامة النیابة من أو التحقیق قاضي من أو االتھام غرفة من أمر صدر إذا أمامھا

 .الطعن ورفض فیھ طعن أو المیعاد في المدنیة بالحقوق المدعي فیھ یطعن ولم

 

  )206( مادة

 الحضور میعاد

 كاملة أیام ثةوبثال المخالفات، في كامل بیوم الجلسة انعقاد قبل المحكمة أمام بالحضور الخصوم تكلیف یكون

 حقوقبال المدعي أو العامة النیابة طلب على بناء وذلك الطریق، مسافة مواعید غیر الجنح، في األقل على

 .المدنیة

  .العقوبة على تنص التي القانون ومواد التھمة بالحضور التكلیف ورقة في وتذكر

 یعاداً م إعطاءه وطلب المتھم حضر فإذا میعاد، بغیر بالحضور التكلیف یكون أن التلبس حالة في ویجوز

 .األولى بالفقرة المقرر بالمیعاد المحكمة لھ تأذن دفاعھ، لتحضیر

 

2  والمادة الجنائیة، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من

 )207( مادة

 الحضور ورقة إعالن

 لمرافعاتا قانون في المقررة بالطرق إقامتھ محل في أو إلیھ، المعلن لشخص بالحضور التكلیف ورقة تعلن

 .والتجاریة المدنیة المواد في

 .العامة السلطة رجال أحد بواسطة بالحضور التكلیف ورقة إعالن ویجوز

 قیمی كان محل آخر لھا التابع اإلداریة للسلطة اإلعالن سلم المتھم إقامة محل معرفة إلى البحث یؤد لم وإذا

 .لكذ خالف یثبت لم ام للمتھم إقامة محل آخر الجریمة فیھ وقعت الذي المكان ویعتبر لیبیا. في فیھ
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 والعقوبات:

  )208( مادة

 والبولیس الجیش ورجال المحبوسین إعالن

 إلى والبولیس الجیش رجال إعالن ویكون مقامھ. یقوم من أو السجن مأمور إلى المحبوسین إعالن یكون

 األحوال. حسب البولیس رئاسة أو الجیش إدارة

 عن عامتن وإذا بذلك، األصل على یوقع أن المذكورتین الحالتین في إلیھ الصورة تسلیم یجب من وعلى

 ذلك بعد رأص وإذا دنانیر خمسة على تزید ال بغرامة الجزئیة المواد قاضي من علیھ یحكم التوقیع أو التسلیم

 لمطلوبا إلى أو إلیھ لتسلیمھا المحضر لھا التابع بالمحكمة العامة النیابة إلى الصورة تسلم ھامتناع على

 شخصیاً. إعالنھ

 

 )209( مادة

 الدعوى أوراق على الخصوم اطالع

 .المحكمة أمام بالحضور إعالنھم بمجرد الدعوى أوراق على یطلعوا أن للخصوم

 

 الثاني الفصل

 الخصوم حضور في

 

  )210( مادة

 المتھم حضور

 بنفسھ. یحضر أن بالحبس علیھا معاقب جنحة في المتھم على یجب

 بما لاإلخال عدم مع وھذا دفاعھ، لتقدیم وكیالً  عنھ ینیب أن لھ فیجوز المخالفات وفي األخرى الجنح في أما

ً  بحضوره تأمر أن في الحق من للمحكمة  .شخصیا

 

 )211( مادة

 الخصم غیبة في الحكم

 عنھ وكیال لیرس ولم التكلیف، بورقة المبین الیوم في القانون حسب بالحضور المكلف الخصم یحضر لم إذا

 نتكا إذا ذلك ومع األوراق، على االطالع بعد غیبتھ في الحكم یجوز ذلك، فیھا یسوغ التي األحوال في
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 اعتبار قررت أن غیابھ یبرر عذراً  یقدم لم إذا للمحكمة یجوز الخصم، لشخص سلمت بالحضور التكلیف ورقة

 .ذلك في إلیھا استندت التي األسباب تبین أن وعلیھا حضوریا، الحكم

 

 )212( مادة

ً  الحكم یعتبر الذین األشخاص  إلیھم بالنسبة حضوریا

ً  الحكم یعتبر  لسةالج غادر ولو الدعوى على النداء عند الخصوم من یحضر من كل إلى بالنسبة حضوریا

 .مقبوالً  عذراً  یقدم أن بدون الدعوى إلیھا تؤجل التي الجلسات في الحضور عن تخلف أو ذلك بعد

 

 )213( مادة

 واحدة واقعة عن أشخاص عدة على الدعوى

 متكلیفھ رغم اآلخر البعض وتخلف بعضھم وحضر واحدة، واقعة عن أشخاص عدة على الدعوى رفعت إذا

 عن فتخل من إعالن بإعادة وتأمر مقبلة لجلسة الدعوى تؤجل أن للمحكمة فیجوز القانون، حسب بالحضور

 یصدر الذي الحكم اعتبار یجوز الجلسة ھذه في الحضور عن تخلفوا إذا أنھم إلى تنبیھھم مع إلیھا الحضور

 الحكم اعتبار تقرر أن فلھا حضورھم، لعدم مبرر ال أن للمحكمة وتبین ذلك بعد یحضروا لم فإذا حضوریاً.

 ً  .ذلك في إلیھا استندت التي األسباب تبین أن الحالة ھذه في وعلیھا إلیھم بالنسبة حضوریا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 والعقوبات:

  )214( مادة

 االعتباري الحضوري الحكم في والمعارضة التحقیق

 لو اكم أمامھا الدعوى تحقق أن المحكمة على یجب حضوریاً، فیھا الحكم عتبری الذي المتقدمة األحوال في

 یامق علیھ المحكوم أثبت إذا إال األحوال ھذه في الصادر الحكم في المعارضة تقبل وال حاضراً. الخصم كان

 جائز. غیر استئنافھ وكان الحكم قبل تقدیمھ یستطع ولم الحضور، من منعھ عذر

 

  )215( مادة

 الجلسة أثناء الخصم حضور

 يف الدعوى نظر إعادة وجب غیبتھ في علیھ الحكم فیھا صدر التي الجلسة انتھاء قبل الخصم حضر إذا

 .حضوره
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 الثالث الفصل

 الجلسة في النظام حفظ في

 

  )216( مادة

 وإدارتھا الجلسة ضبط

 ھا.بنظام یخل من الجلسة قاعة من یخرج أن ذلك سبیل في ولھ برئیسھا، منوطان وإدارتھا الجلسة ضبط

ً  بحبسھ الفور على تحكم أن للمحكمة كان وتمادى، یمتثل لم فإن  یناراً د بتغریمھ أو ساعة وعشرین أربعا

 ،المحكمة في وظیفة یؤدي ممن وقع قد اإلخالل كان فإذا استئنافھ. جائز غیر بذلك حكمھا ویكون واحداً.

 التأدیبیة. الجزاءات من توقیعھ المصلحة لرئیس ما الجلسة انعقاد أثناء علیھ توقع أن لھا كان

 تصدره. الذي الحكم عن ترجع أن الجلسة انتھاء قبل ما إلى وللمحكمة

 

 قانون من (218)و (217) المادتین تعدیل بشأن 1971 لسنة (8) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :الجنائیة اإلجراءات

 )217( مادة

 الجلسة أثناء المرتكبة الجرائم

 بعد یھاف وتحكم الحال في المتھم على الدعوى تقیم أن للمحكمة یجوز الجلسة، في مخالفة أو جنحة وقعت إذا

 المتھم. ودفاع العامة النیابة أقوال سماع

 لیھاع المنصوص الجرائم من الجریمة كانت إذا طلب أو شكوى على الحالة ھذه في الدعوى رفع یتوقف وال

  القانون. ھذا من (9)و (8)و (3) المواد في

 تحرر األحوال جمیع وفي العامة، النیابة إلى المتھم بإحالة أمراً  المحكمة فتصدر جنایة، وقعت إذا أما

 ذلك. الحال اقتضى إذا المتھم على بالقبض وتأمر محضراً  المحكمة

 

 نونقا من (218)و (217) المادتین تعدیل بشأن 1971 لسنة (8) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :الجنائیة اإلجراءات

 )218( مادة

 المحامي مؤاخذة

 في جبھبوا قیامھ أثناء المحامي من وقع إذا السابقتین، المادتین في علیھا المنصوص األحكام من استثناء

ً  اعتباره یجوز ما وبسببھ الجلسة ً  مؤاخذتھ یستدعي ما أو بالنظام مخالً  تشویشا  الجلسة سرئی یحرر جنائیا

 حدث. بما محضراً 
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 تھمؤاخذ یستدعي منھ وقع ما كان إذا التحقیق إلجراء العامة النیابة إلى المحامي إحالة تقرر أن وللمحكمة

 ً   تأدیبیاً. مؤاخذتھ یستدعي منھ وقع ما كان إذا المحكمة رئیس وإلى جنائیا

 التي ھیئةال في عضواً  أعضائھا أحد أو الحادث فیھا وقع التي الجلسة رئیس یكون أن یجوز ال الحالتین وفي

 الدعوى. تنظر

 

  )219( مادة

 المحكمة فیھا تنظر ولم الجلسة في المرتكبة الجرائم

ً  نظرھا یكون انعقادھا، حال فیھا الدعوى المحكمة تقم ولم الجلسة في تقع التي الجرائم  .العادیة للقواعد وفقا

 

 الرابع الفصل

 الحكم عن وردھم القضاة تنحي في

 

 )220( مادة

 التنحي سبابأ

ً  علیھ وقعت قد الجریمة كانت إذا الدعوى نظر في یشترك أن القاضي على یمتنع  قام قد كان إذا أو شخصیا

 أدى وأ الخصوم، من أحد عن المدافع أو العامة النیابة بوظیفة أو القضائي الضبط مأمور بعمل الدعوى في

 في مقا قد كان إذا الحكم في یشترك أن كذلك علیھ ویمتنع الخبرة أھل أعمال من عمالً  باشر أو شھادة، فیھا

 یھف المطعون الحكم كان إذا الطعن في الحكم في یشترك أن أو اإلحالة، أو التحقیق أعمال من بعمل الدعوى

 .منھ صادراً 

 

  )221( مادة

 الرد

 يف المبینة الرد حاالت سائر وفي السابقة، المادة في الواردة الحاالت في الحكم عن القضاة رد للخصوم

 .والتجاریة المدنیة المواد في المرافعات قانون

 .القضائي الضبط مأموري وال العامة النیابة أعضاء رد یجوز وال

 .الدعوى في خصم بمثابة الرد بطلب یتعلق فیما علیھ المجني ویعتبر

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955  لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )222( مادة
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 الدعوى نظر من والحرج التنحي إجراءات

 في نحیھت أمر في للنظر المحكمة لرئیس بھ یصرح أن الرد أسباب من سبب بھ قام إذا القاضي على یتعین

 أن الدعوى نظر في الحرج منھا یستشعر أسباب لدیھ قامت إذا للقاضي یجوز ذلك ومع المشورة غرفة

 .فیھ للفصل المحكمة رئیس على تنحیھ أمر یعرض

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 )223( مادة

 الرد إجراءات

 .والتجاریة المدنیة المواد في المرافعات بقانون المقررة واألحكام اإلجراءات الرد طلب في تتبع

 

 الخامس الفصل

 المدنیة بالحقوق اإلدعاء في

 

 )224( مادة

 المدنیة بالحقوق المدعي

ً  نفسھ یقیم أن الجریمة من ضرر لحقھ لمن  الدعوى أمامھا المنظورة المحكمة أمام مدنیة بحقوق مدعیا

ً  المرافعة باب بإقفال القرار صدور حتى الدعوى علیھا كانت حالة أیة في الجنائیة  یقبل وال ،248 للمادة طبقا

 .االستئنافیة ةالمحكم أمام ذلك منھ

ً  اإلدعاء ویحصل  انك إذا الدعوى فیھا المنظورة الجلسة في بطلب أو محضر، ید على المتھم بإعالن مدنیا

 .إلیھ بطلباتھ المتھم بإعالن المدعي وتكلیف الدعوى تأجیل وجب وإال حاضراً، المتھم

 .المدنیة عوىالد تشمل المحكمة إلى الجنائیة الدعوى فإحالة الصفة، بھذه التحقیق في قبولھ سبق قد كان فإذا

 حكمت وإال الجنائیة، الدعوى في الفصل تأخیر المدنیة بالحقوق المدعي تدخل على یترتب أن یجوز وال

 .دخولھ قبول بعدم المحكمة

 

 )225( مادة

 القاصر

 امھاأم المرفوعة للمحكمة جاز قانوناً، یمثلھ من لھ یكن ولم األھلیة فاقد الجریمة من ضرر لحقھ من كان إذا

 وال عنھ. ةبالنیاب المدنیة بالحقوق لیدعى وكیالً  لھ تعین أن العامة النیابة طلب على بناء الجنائیة الدعوى

 .القضائیة بالمصاریف إلزامھ حال أیة في ذلك على یترتب
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  )226( مادة

 المدنیة الدعوى علیھم ترفع الذین األشخاص

 فاقد كان إن یمثلھ من وعلى بالغاً، كان إذا بالجریمة المتھم على الضرر بتعویض المدنیة الدعوى ترفع

ً  یمثلھ من لھ تعین أن المحكمة على وجب یمثلھ، من لھ یكن لم فإن األھلیة،  .السابقة للمادة طبقا

ً  المدنیة الدعوى رفع ویجوز  .المتھم فعل عن المدنیة الحقوق عن المسئولین على أیضا

 للحكم مدنیة، بحقوق مدع الدعوى في یكن لم ولو المدنیة، الحقوق عن المسئولین تدخل أن العامة وللنیابة

  .للحكومة المستحقة بالمصاریف علیھم

 علیھم المدعي غیر الدعوى في یدخل أن وال الضمان، دعوى ترفع أن الجنائیة المحاكم أمام یجوز وال

 .المدنیة الحقوق عن والمسئولین المدنیة بالحقوق

 

 )227( مادة

 الدعوى في الدخول

 .اعلیھ كانت حالة أیة في الجنائیة الدعوى في نفسھ تلقاء من یدخل أن المدنیة الحقوق عن للمسئول

 .تدخلھ قبول في المعارضة المدنیة بالحقوق والمدعي العامة وللنیابة

 

 )228( مادة

 المدنیة بالحقوق المدعي موطن

ً  یكن لم ما المحكمة مركز فیھا الكائن البلدة في حالً م لھ یعین أن المدنیة بالحقوق المدعي على یجب  مقیما

 .الكتاب قلم إلى بتسلیمھا إلیھ األوراق إعالن صح وإال الكتاب قلم في بتقریر ذلك ویكون فیھا،

 

 )229( مادة

 األمانة وإیداع القضائیة الرسوم دفع

ً  دعیو أن وعلیھ القضائیة، الرسوم یدفع أن المدنیة بالحقوق المدعي على  لنیابةا تقدرھا التي األمانة مقدما

 .وغیرھم والشھود الخبراء ومصاریف أتعاب ذمة على المحكمة أو التحقیق قاضي أو العامة

 .اإلجراءات سیر أثناء تلزم قد التي التكمیلیة األمانة إیداع أیضا وعلیھ

 

 )230( مادة

 المدنیة الدعوى في المعارضة
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 بالحقوق المدعي قبول في الجلسة في یعارض أن العامة والنیابة المدنیة الحقوق عن والمسئول المتھم من لكل

 أقوال عسما بعد المعارضة في المحكمة وتفصل مقبولة، غیر أو جائزة غیر المدنیة الدعوى كانت إذا المدنیة

 .الخصوم

 

 )231( مادة

 المدنیة الدعوى بشأن النیابة أو التحقیق قاضي قرار أثر

ً  ءاالدعا من المدنیة بالحقوق المدعى قبول بعدم النیابة أو التحقیق قاضي من الصادر القرار یمنع ال  مدنیا

 .المدنیة المحكمة أمام دعواه رفع من أو الجنائیة، المحكمة أمام ذلك بعد

 فیھا یشترك لم التي اإلجراءات بطالن المدنیة الدعوى بقبول المحكمة من الصادر القرار على یترتب وال

 .ذلك قبل المدنیة بالحقوق المدعي

 رفوعةالم المحكمة یلزم ال المدنیة بالحقوق المدعي بقبول النیابة أو التحقیق قاضي من الصادر والقرار

 .الدعوى أمامھا

 

  )232( مادة

 المدنیة الدعوى انقضاء

 .المدني القانون في المقررة المدة بمضي المدنیة الدعوى تنقضي

 الدعوى سیر في لذلك تأثیر فال بھا، الخاصة األسباب من لسبب رفعھا بعد جنائیةال الدعوى سقطت وإذا

 .معھا المرفوعة المدنیة

 

 )233( مادة

 المدنیة الدعوى ترك

 لسابقةا المصاریف بدفع ویلزم الدعوى، علیھا كانت حالة أیة في دعواه یترك أن المدنیة بالحقوق للمدعي

 .وجھ لھا كان إن التعویضات في ھمالمت بحق اإلخالل عدم مع ذلك، على

 .الجنائیة الدعوى على تأثیر الترك لھذا یكون وال

 

 )234( مادة

 مقبول عذر دون المدني المدعى غیاب

ً  یعتبر  سالھإر عدم أو لشخصھ إعالنھ بعد مقبول عذر بغیر المحكمة أمام المدعي حضور عدم للدعوى تركا

 .لسةبالج طلبات ابدائھ عدم وكذلك عنھ وكیالً 
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 )235( مادة

 المدنیة المحاكم أمام الدعوى إقامة

 المحاكم أمام یرفعھا أن لھ یجوز الجنائیة، المحاكم أمام المرفوعة دعواه المدنیة بالحقوق المدعي ترك إذا

 .الدعوى بھ المرفوع الحق بترك صرح قد یكن لم ما المدنیة

 

 )236( مادة

 المدنیة الحقوق عن للمسئول بالنسبة الترك أثر

ً  قبولھ عدم أو دعواه المدنیة بالحقوق المدعي ترك على یترتب  عن لالمسئو استبعاد مدنیة بحقوق مدعیا

 .المدعي طلب على بناء فیھا دخولھ كان إذا الدعوى من المدنیة الحقوق

 

 )237( مادة

 الجنائیة للمحكمة المدنیة القضیة نقل

 ائیة،الجن الدعوى رفعت ثم المدنیة، المحكمة إلى التعویض بطلب دعواه الجریمة من ضرر نالھ من رفع إذا

 .الجنائیة الدعوى مع الجنائیة المحكمة إلى یرفعھا أن المدنیة المحكمة أمام دعواه ترك إذا لھ جاز

 

 )238( مادة

 المدنیة الدعوى في الفصل وقف

ً  یحكم حتى فیھا الفصل وقف یجب المدنیة المحاكم أمام المدنیة الدعوى رفعت إذا  لمقامةا الدعوى في نھائیا

 .فیھا السیر أثناء في أو رفعھا، قبل

 .المدنیة الدعوى في یفصل المتھم، لجنون الجنائیة الدعوى في الفصل أوقف إذا أنھ على

 

 )239( مادة

 المدنیة الدعوى في الفصل إجراءات

 .انونالق بھذا المقررة جراءاتاإل الجنائیة المحاكم أمام ترفع التي المدنیة الدعوى في الفصل في یتبع

 

 )240( مادة

 المتھم تعویض 
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 رفع بسبب لحقھ الذي الضرر بتعویض الجنائیة المحكمة أمام المدنیة بالحقوق المدعي یطالب أن للمتھم

 .وجھ لذلك كان إذا علیھ المدنیة الدعوى

 

 السادس الفصل

 الجلسة في اإلجراءات وترتیب الدعوى نظر في

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2014 لسنة )7( رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 )241( مادة

 الجلسات علنیة

 أمرت أن اآلداب، على محافظة أو العام للنظام مراعاة ذلك مع للمحكمة ویجوز علنیة، الجلسة تكون أن یجب

 فیھا. الحضور من معینة فئات تمنع أن أو سریة، جلسة في بعضھا أو كلھا الدعوى بسماع

 العامة اشاتالش خالل من أو أكثر أو فضائیة قناة عبر الجمھور إلى مباشرة نقلھا تم إذا علنیة الجلسة وتعتبر

 األخرى. االتصال وسائل أو

 

  )242( مادة

 النیابة حضور

 فصلوت أقوالھ تسمع أن المحكمة وعلى الجنائیة، المحاكم جلسات العامة النیابة أعضاء أحد یحضر أن یجب

 .طلباتھ في

 

 الجنائیة: اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2014 لسنة )7( رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 )243( مادة

 المتھم حضور

 الالزمة. المالحظة علیھ تجرى إنما أغالل، وال قیود بغیر الجلسة المتھم یحضر

 ستمرت الحالة ھذه وفي ذلك، یستدعي تشویش منھ وقع إذا إال الدعوى نظر أثناء الجلسة عن إبعاده یجوز وال

 راءات.اإلج من غیبتھ في تم ما على توقفھ أن المحكمة وعلى بحضوره، فیھا السیر یمكن أن إلى اإلجراءات

 ستعانةاال للمحكمة یجوز فراره من فیھا یُخاف أو المتھم سالمة على فیھا یُخشى التي الضرورة حاالت وفي

 ینطبقو الطریقة، بھذه مواجھتھ في اإلجراءات واتخاذ الجلسة بقاعة المتھم لربط الحدیثة التصالا بوسائل

 الضرورة شروط توافرت إذا عنھا والمسؤول المدنیة بالحقوق والمدعي والخبراء الشھود على اإلجراء ھذا

ً  تقدیرھا للمحكمة یترك التي  المحاكمة. فیھا تجرى التي واألحوال للظروف وفقا
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 )244( مادة

 الجلسة في التحقیق بدء

 ناعتھوص وسنھ ولقبھ اسمھ عن المتھم ویسأل والشھود، الخصوم على بالمناداة الجلسة في التحقیق یبدأ

 حسب على بالحضور التكلیف بورقھ أو اإلحالة بأمر إلیھ الموجھة التھمة وتتلى ومولده، إقامتھ ومحل

 .طلباتھما وجد إن المدنیة بالحقوق والمدعي النیابة تقدم ثم األحوال،

ً  كان إذا عما المتھم یسأل ذلك وبعد  كتفاءاال للمحكمة جاز اعترف فإن إلیھ، المسند الفعل بارتكاب معترفا

 للشھود ةاألسئل توجیھ ویكون اإلثبات، شھود شھادة فتسمع وإال الشھود، سماع بغیر علیھ والحكم باعترافھ

 ئولالمس من ثم المتھم، من ثم المدنیة، بالحقوق المدعي من ثم علیھ، المجني من ثم أوالً، العامة النیابة من

 .المدنیة الحقوق عن

 یضاح ال یةثان مرة المذكورین الشھود یستجوبوا أن المدنیة بالحقوق وللمدعي علیھ وللمجني العامة وللنیابة

 .أجوبتھم في عنھا الشھادة أدوا التي الوقائع

 

  )245( مادة

 لنفيا شھود

 عن المسئول بمعرفة ثم أوالً، المتھم بمعرفة ویسألون النفي شھود یسمع اإلثبات شھود شھادة سماع بعد

 وللمتھم مدنیة،ال بالحقوق المدعي بمعرفة ثم علیھ المجني بمعرفة ثم العامة النیابة بمعرفة ثم المدنیة الحقوق

 الشھادة دواأ التي الوقائع إلیضاح ثانیة مرة أسئلة المذكورین للشھود یوجھا أن المدنیة الحقوق عن والمسئول

 .إلیھم وجھت التي األسئلة عن أجوبتھم في عنھا

 ھمشھادت أدوا التي الوقائع تحقیق أو إلیضاح المذكورین الشھود سماع إعادة یطلب أن الخصوم من ولكل

 .الغرض لھذا غیرھم شھود سماع یطلب أن أو عنھا،

 

 )246( مادة

 أسئلة من یوجھ ما على وإشرافھا المحكمة أسئلة

 تأذن أو الحقیقة لظھور لزومھ ترى سؤال أي للشھود توجھ أن الدعوى علیھا كانت حالة أیة في للمحكمة

 .بذلك للخصوم

 أن لیھاع ویجب القبول، جائزة غیر أو بالدعوى، متعلقة غیر كانت إذا للشاھد أسئلة توجیھ منع علیھا ویجب

 .ویفھتخ أو أفكاره اضطراب علیھ ینبني مما إشارة وكل التلمیح أو بالتصریح مكال كل الشاھد عن تمنع

ً  واضحة أنھا ترى وقائع عن شھود شھادة سماع عن تمتنع أن ولھا ً  وضوحا  .كافیا
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  )247( مادة

  المتھم استجواب

 ذلك. قبل إذا إال المتھم استجواب یجوز ال

 قیقةالح لظھور المتھم من عنھا إیضاحات تقدیم لزوم یرى وقائع بعض والمناقشة المرافعة أثناء ظھر وإذا

 .اإلیضاحات تلك بتقدیم لھ ویرخص إلیھا القاضي یلفتھ ،

 أو االستدالالت جمع محضر في ألقوالھ مخالفة الجلسة في أقوالھ كانت إذا أو اإلجابة، عن المتھم امتنع وإذا

 .األولى أقوالھ بتالوة تأمر أن للمحكمة جاز ،التحقیق

 

 )248( مادة

 المرافعة باب وإقفال الدعوى في التكلم

 الدعوى يف الخصوم باقي من ولكل وللمتھم العامة للنیابة یجوز النفي، وشھود اإلثبات شھود شھادة سماع بعد

 .یتكلم أن

 .یتكلم من آخر المتھم یكون األحوال كل وفي

 كرر أو الدعوى موضوع عن خرج إذا المرافعة في االسترسال من محامیھ أو المتھم تمنع أن وللمحكمة

 .أقوالھ

 .المداولة بعد حكمھا تصدر ثم المرافعة، باب بإقفال قرارھا المحكمة تصدر ذلك وبعد

 

 )249( مادة

 الجلسة محضر

 ھاوكاتب المحكمة یسرئ منھ صفحة كل على ویوقع المحاكمة، جلسة في یجري بما محضر یحرر أن یجب

 .األكثر على التالي الیوم في

 اتبوالك القضاة وأسماء سریة، أو علنیة كانت إذا ما بھ ویبین الجلسة، تاریخ على المحضر ھذا ویشتمل

 وم،الخص وأقوال الشھود وشھادة عنھم والمدافعین الخصوم وأسماء بالجلسة الحاضر العامة النیابة وعضو

 نظر ناءأث قدمت التي الطلبات بھ وتدون تمت، التي اإلجراءات وسائر تلیت التي األوراق إلى فیھ ویشار

 .ةالجلس في یجري مما ذلك وغیر الصادرة األحكام ومنطوق الفرعیة، المسائل في بھ قضي وما الدعوى،

 

 السابع الفصل

 األخرى واألدلة الشھود في
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  )250( مادة

 بالحضور الشھود تكلیف

 لجلسةا قبل الضبط رجال أحد أو المحضرین أحد بواسطة الخصوم طلب على بناء بالحضور الشھود یكلف

 في الحضورب تكلیفھم یجوز فإنھ بالجریمة التلبس حالة في إال المسافة، مواعید غیر ساعة وعشرین بأربع

 الضبط. رجال أحد أو القضائي الضبط مأموري أحد بواسطة شفھیا ولو وقت أي

 .الخصوم طلب على بناء إعالن بغیر الجلسة في شاھدال یحضر أن ویجوز

 ذاإ واإلحضار بالضبط أمر بإصدار ولو شخص أي أقوال وتسمع تستدعي أن الدعوى نظر أثناء وللمحكمة

 .أخرى جلسة في بالحضور بتكلیفھ تأمر أن ولھا لذلك، الضرورة دعت

 .الدعوى في معلومات إلبداء نفسھ تلقاء من یحضر إنسان أي شھادة تسمع أن وللمحكمة

 

  )251( مادة

 الشھود سماع

 إال ھامن یخرجون وال لھم، المخصصة الغرفة في یحجزون منھم اإلجابة وبعد بأسمائھم، الشھود على ینادي

 باب إقفال حین إلى الجلسة قاعة في یبقى منھم شھادتھ تسمع ومن المحكمة، أمام الشھادة لتأدیة بالتوالي

 ،آخر شاھد سماع أثناء شاھد یبعد أن االقتضاء عند ویجوز بالخروج، المحكمة لھ ترخص لم ما المرافعة،

 .ببعض بعضھم الشھود مواجھة وتسوغ

 

  )252( مادة

 الشھود تخلف

 لعامةا النیابة أقوال سماع بعد علیھ الحكم جاز بھ، تكلیفھ بعد المحكمة أمام الحضور عن الشاھد تخلف إذا

 جنایات.ال في دیناراً  ثالثین وال الجنح، في دنانیر عشرة وال المخالفات، في دیناراً  تجاوز ال غرامة بدفع

 تأمر أن ولھا بالحضور، تكلیفھ إلعادة الدعوى تؤجل أن ضروریة شھادتھ أن رأت إذا للمحكمة ویجوز

 وإحضاره. علیھ بالقبض

 

  )253( مادة

 أخرى مرة والتخلف التخلف غرامة من اإلعفاء

 من ؤهإعفا جاز مقبولة، أعذاراً  وأبدى نفسھ تلقاء من أو ثانیة مرة بالحضور تكلیفھ دبع الشاھد حضر إذا

 .العامة النیابة أقوال سماع بعد الغرامة



 
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 65 of 13 

 في المقرر األقصى الحد ضعف تجاوز ال بغرامة علیھ الحكم جاز الثانیة، المرة في الشاھد یحضر لم وإذا

 إلیھا لتؤج أخرى جلسة في أو الجلسة، نفس في وإحضاره علیھ بالقبض تأمر أن وللمحكمة السابقة، المادة

 .الدعوى

 

  )254( مادة

 الشاھد لسماع االنتقال

 خطارإ بعد شھادتھ وتسمع إلیھ تنتقل أن الحضور إمكانھ عدم عن مقبولة بأعذار الشاھد اعتذر إذا للمحكمة

 اھدللش یوجھوا وأن وكالئھم، سطةبوا أو بأنفسھم یحضروا أن وللخصوم الخصوم، وباقي العامة النیابة

 .إلیھ توجیھھا لزوم یرون التي األسئلة

 

  )255( مادة

 الغرامة حكم في الطعن

 بالطرق الغرامة حكم في الطعن لھ جاز الدعوى، في الحكم صدور حتى المحكمة أمام الشاھد یحضر لم إذا

 .المعتادة

 

  )256( مادة

 االستدالل سبیل على والشھادة الیمین

 ھدونیش أنھم على الشھادة أداء قبل یمینا یحلفوا أن سنة عشرة أربع سنھم بلغت الذین الشھود على یجب

 .الحق وكل الحق إال یقولون وال بالحق

 .االستدالل سبیل على یمین حلف بدون كاملة سنة عشرة أربع یبلغوا لم الذین الشھود سماع ویجوز

 

  )257( مادة

 اإلجابة أو الیمین أداء عن االمتناع

 لیھع حكم ذلك فیھا القانون لھ یجیز التي األحوال غیر في اإلجابة عن أو الیمین أداء عن الشاھد امتنع إذا

 .العقوبات قانون من )260( المادة في علیھا المنصوص بالعقوبة

 .ضھابع أو كلھا علیھ بھا المحكوم العقوبة من یعفى المرافعة باب إقفال قبل امتناعھ عن الشاھد عدل وإذا

 

  )258( مادة

 الشھود رد
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 .األسباب من سبب ألي الشھود رد یجوز ال

 

  )259( مادة

 الشھادة أداء عن االمتناع لھم الذین األشخاص

 وزوجھ الثانیة الدرجة إلى وأصھاره وأقاربھ وفروعھ أصولھ المتھم ضد الشھادة أداء عن یمتنع أن یجوز

 أو أقاربھ أحد على أو الشاھد على وقعت قد الجریمة تكن لم ما وذلك الزوجیة، رابطة انقضاء بعد ولو

 .أخرى إثبات أدلة ھناك تكن لم إذا أو عنھا، المبلغ ھو كان إذا أو األقربین، أصھاره

 

  )260( مادة

 الشھادة أداء من إعفاؤه أو الشاھد منع

 ائھإلعف أو الشھادة أداء من اھدالش لمنع المرافعات قانون في المقررة القواعد الجنائیة المحاكم أمام تسري

 .أدائھا من

 

  )261( مادة

 المدني المدعي

 .الیمین ویحلف كشاھد المدنیة بالحقوق المدعي یسمع

 

  )262( مادة

 الشاھد سماع لتعذر السابقة الشھادة تالوة

 أمام أو االستدالالت جمع محضر في أو االبتدائي التحقیق في أبدیت التي الشھادة تالوة تقرر أن للمحكمة

 .األسباب من سبب ألي الشاھد سماع تعذر إذا الخبیر

 

  )263( مادة

 السابقة الشاھد شھادة لتالوة أخرى أحوال

 من وأ التحقیق في أقرھا التي شھادتھ من یتلى أن یجوز الوقائع من واقعة یذكر یعد لم أنھ الشاھد قرر إذا

 .الواقعة بھذه الخاص الجزء االستدالالت، جمع محضر في أقوالھ

 .السابقة أقوالھ أو شھادتھ مع الجلسة في أداھا التي الشاھد شھادة تعارضت إذا الحال وكذلك

 

  )264( مادة
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 أخرى أدلة

ً  تراه دلیل أي بتقدیم الدعوى، نظر أثناء نفسھا تلقاء من ولو تأمر، أن للمحكمة  .الحقیقة لظھور الزما

 

  )265( مادة

 خبراء تعیین

 .الدعوى في أكثر أو واحدا خبیراً  تعین أن الخصوم طلب على بناء أو نفسھا تلقاء من سواء للمحكمة

 

 )266( مادة

 الخبراء تقاریر عن إیضاحات

 جلسةبال إیضاحات لیقدموا الخبراء بإعالن تأمر أن الخصوم، طلب على بناء أو نفسھا تلقاء من للمحكمة

 .المحكمة أمام أو االبتدائي یقالتحق في منھم المقدمة التقاریر عن

 

  )267( مادة

 للتحقیق قاض ندب

ً  أو أعضائھا أحـد تندب أن لھا جـاز المحكمة أمـام دلیل تحقیق تعذر إذا  .لتحقیقھ آخر قاضیا

 

 الثامن الفصل

 الفرعیة التزویر دعوى في

 

  )268( مادة

 بالتزویر الطعن

 أوراق من ةورق أیة في بالتزویر یطعنوا أن الدعوى علیھا كانت حالة أیة في الخصوم، ولسائر العامة للنیابة

 .فیھا ومقدمة القضیة

 

  )269( مادة

 الطعن طریقة

 لمطعونا الورقة فیھ تعین أن ویجب الدعوى، أمامھا المنظورة المحكمة كتاب قلم في بتقریر الطعن یحصل

 .تزویرھا على واألدلة بالتزویر فیھا
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  )270( مادة

 الدعوى ووقف للنیابة اإلحالة

ً  الدعوى أمامھا المنظورة الجھة رأت إذا  امة.الع النیابة إلى األوراق تحیل التزویر، تحقیق في للسیر وجھا

 ظورةالمن الدعوى في الفصل كان إذا المختصة الجھة من التزویر في یفصل أن إلى الدعوى توقف أن ولھا

 .فیھا المطعون الورقة على یتوقف أمامھا

 

  )271( مادة

 التزویر ادعاء رفض

 بغرامة التزویر مدعي بإلزام التزویر وجود بعدم الصادر القرار أو الحكم في یقضي الدعوى إیقاف حالة في

 .دیناراً  وعشرون خمسة قدرھا

 

  )272( مادة

 بالتزویر الطعن قبول

 حھاتصحی أو بإلغائھا بالتزویر حكمت التي المحكمة تأمر بعضھا، أو كلھا رسمیة ورقة بتزویر حكم إذا

 .بمقتضاه الورقة على یؤشر محضر بذلك ویحرر األحوال، حسب

 

 التاسع الفصل

 الحكم في

 

  )273( مادة

 االبتدائي التحقیق أثر

 يف وجد إذا إال االستدالالت، جمع محاضر في أو االبتدائي، التحقیق في مدون ھو بما المحكمة تتقید ال

 .ذلك خالف على نص القانون

 

  )274( مادة

 المخالفات مواد في المحاضر حجیة

 أن إلى صونالمخت المأمورون یثبتھا التي للوقائع بالنسبة حجة المخالفات مواد في المحررة المحاضر تعتبر

 .ینفیھا ما یثبت
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  )275( مادة

 الحكم أسس

 حكمھ بنيی أن لھ وزیج ال ذلك ومع حریتھ، بكامل لدیھ تكونت التي العقیدة حسب الدعوى في القاضي یحكم

 .الجلسة في أمامھ یطرح لم دلیل أي على

 

  )276( مادة

 بالحكم النطق

 لجلسة،ا محضر في إثباتھ ویجب سریة، جلسة في نظرت الدعوى كانت ولو علنیة جلسة في الحكم یصدر

 .والكاتب المحكمة رئیس علیھ ویوقع

 ضمانل أو بالحكم النطق قبل الجلسة قاعة مغادرة من المتھم لمنع الالزمة الوسائل باتخاذ تأمر أن وللمحكمة

 فیھ یجوز مما الواقعة كانت إذا بحبسھ أمر بإصدار ذلك كان ولو الحكم، لھا یؤجل التي الجلسة في حضوره

 .االحتیاطي الحبس

 

  )277( مادة

 واإلدانة التبرئة

 كان إن نھع ویفرج المتھم ببراءة محكمةال تحكم علیھا، یعاقب ال القانون كان أو ثابتة غیر الواقعة كانت إذا

 ً  .وحدھا الواقعة ھذه أجل من محبوسا

ً  فعالً  وتكون ثابتة الواقعة كانت إذا أما  .ونالقان في المقـررة بالعقوبة المحكمة فتقضي علیھ معاقبا

 

  )278( مادة

 الجزئیة المحكمة اختصاص بعدم الحكم

 اصھااختص بعدم تحكم الجنایات، محكمة اختصاص من إلیھا ةالمحال الجریمة أن الجزئیة للمحكمة تبین إذا

 العامة لنیابةا إلى بإحالتھا وتأمر النیابة، أو التحقیق قاضي بمعرفة أو بمعرفتھا تحقیقھا تم قد یكن لم إذا

 لةاألد أن تورأ التحقیق، سلطة بمعرفة أو بمعرفتھا تحقیقھا تم قد الجنایة كانت إذا أما فیھا. شئونھا إلجراء

 لم وإن ا،إلیھ المحالة الجھة إلى فوراً  األوراق بإرسال العامة النیابة وتكلف االتھام، غرفة إلى تحیلھا كافیة،

 .فیھا والتصرف لتحقیقھا العامة النیابة إلى تحیلھا تحقیقھا تم قد یكن

 تصدرھا التي األوامر وتكون الدعوى، إلقامة وجھ ال بأن أمراً  تصدر كافیة، غیر األدلة أن رأت وإذا

ً  للطعن قابلة الدعوى إلقامة وجھ ال بأن الجزئیة المحكمة  صادرة كانت لو كما بعدھا وما )139( للمواد طبقا

 .التحقیق قاضي من
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )279( مادة

 الجزئیة للمحكمة المحالة جنایةال في الحكم

ً  إلیھا إحالتھا التحقیق لقاضي یجوز التي الجنایات من وأنھ جنایة الفعل أن المحكمة رأت إذا  لمادةل طبقا

 .فیھا وتحكم بنظرھا قراراً  تصدر أن االختصاص بعدم الحكم بدل فلھا )،136(

 على فیھ ویفصل االستئناف بطریق الحالة هھذ في الجنایة بنظر الصادر القرار في الطعن العامة وللنیابة

 .فیھ الفصل بعد أو االستئناف میعاد فوات بعد إال الدعوى تنظر وال االستعجال. وجھ

 التحقیق لطةس من بقرار إلیھا أحیلت سواء الجزئیة المحكمة أمام تنظر التي الجنایات في الفصل في وتتبع

 .الجنح مواد في المقررة اإلجراءات نظرھا، ھي قررت أو

 

  )280( مادة

 غیره دون المتھم ومعاقبة للحكم المعتمدة الواقعة

 جوزی ال كما بالحضور. التكلیف طلب أو اإلحالة بأمر وردت التي غیر واقعة عن المتھم معاقبة تجوز ال

 .الدعوى علیھ المقامة المتھم غیر على الحكم

 

  )281( مادة

 التھمة وتعدیل للفعل القانوني الوصف تغییر

 لظروفا بإضافة التھمة تعدیل ولھا للمتھم، المسند للفعل القانوني الوصف حكمھا في تغیر أن للمحكمة

 تكلیفبال أو اإلحالة بأمر تذكر لم كانت ولو الجلسة، في المرافعة من أو التحقیق من تثبت التي المشددة

  .بالحضور

ً  ولھا  طلب في أو اإلحالة، أمر في یكون مما االتھام رةعبا في سھو كل وتدارك مادي خطأ كل إصالح أیضا

 .بالحضور التكلیف

 التعدیل وأ الوصف على بناء دفاعھ لتحضیر أجالً  تمنحھ وأن التغییر، ھذا إلى المتھم تنبھ أن المحكمة وعلى

 .ذلك طلب إذا الجدید

 

  )282( مادة

 التعویضات في الفصل
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 بالحقوق المدعي یطلبھا التي التعویضات في یفصل أن یجب الجنائیة الدعوى موضوع في یصدر حكم كل

 ینبني خاص تحقیق إجراء یستلزم التعویضات ھذه في الفصل أن المحكمة تر لم ما وذلك المتھم، أو المدنیة

 .صاریفم بال المدنیة المحكمة إلى الدعوى المحكمة تحیل فعندئذ الجنائیة، الدعوى في الفصل إرجاء علیھ

 

  )283( مادة

 الحكم أسباب ذكر

 لواقعةا بیان على یشتمل أن یجب باإلدانة حكم وكل علیھا بني التي األسباب على الحكم یشتمل أن یجب

 .بموجبھ حكم الذي القانون نص إلى یشیر وأن فیھا، وقعت التي والظروف للعقوبة، المستوجبة

 

  )284( مادة

 الطلبات في الفصل

 .إلیھا ندتست التي األسباب وتبین الخصوم، من لھا تقدم لتيا الطلبات في تفصل أن المحكمة على یجب

 

  )285( مادة

 وتوقیعھ الحكم تحریر

 قاضي یھعل ویوقع اإلمكان، بقدر صدوره تاریخ من أیام ثمانیة خالل في كامالً  بأسبابھ الحكم یحرر أن یجب

 المحكمة لرئیس یجوز بخطھ، أسبابھ ووضع أصدره الذي للقاضي مانع حصل وإذا وكاتبھا، المحكمة

 األسباب. تلك لىع بناء علیھا للتوقیع القضاة أحد یندب أو األصلیة الحكم نسخة على بنفسھ یوقع أن االبتدائیة

 .األسباب من لخلوه الحكم یبطل بخطھ األسباب كتب قد القاضي یكن لم فإذا

 

  )286( مادة

 التوقیع في التأخیر

 .قویة ألسباب إال السابقة المادة في المقررة األیام نیةالثما عن الحكم توقیع تأخیر یجوز ال

ً  ثالثون مضى إذا الحكم یبطل حال كل وعلى  .التوقیع حصول دون یوما

 

 العاشر الفصل

 المصاریف في

 

  )287( مادة
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 بالمصاریف اإللزام

 .بعضھا أو كلھا بالمصاریف إلزامھ یجوز جریمة في علیھ حكم متھم كل

 

  )288( مادة

 االستئناف مصاریف

 .بعضھا أو ئنافاالست مصاریف بكل المستأنف المتھم إلزام جاز االبتدائي، الحكم بتأیید االستئناف في حكم إذا

 

  )289( مادة

 النقض محكمة في بالمصاریف الحكم

 إذا أو ھطلب یقبل لم إذا علیھ المحكوم المتھم على بعضھا أو كلھا الطعن بمصاریف تحكم أن النقض لمحكمة

 .رفض

 

  )290( مادة

 واحدة لجریمة المتھمین تعدد

 ھاب یحكم التي فالمصاریف شركاء، أو كانوا فاعلین واحدة، لجریمة واحد بحكم متھمین عدة على حكم إذا

 .متضامنین بھا إلزامھم أو ذلك، خالف على بینھم بتوزیعھا الحكم یقض لم ما بالتساوي، منھم تحصل

 

  )291( مادة

 المصاریف تحدید

 .منھا علیھ بھ یحكم ما مقدار الحكم في یحدد أن وجب المصاریف، بكل المتھم على یحكم لم إذا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )292( مادة

 المدنیة بالحقوق المدعي

ً  المدنیة بالحقوق المدعي یكون  كیفیةو المصاریف ھذه تقدیر في ویتبع الدعوى، بمصاریف للحكومة ملزما

 القضائیة. الرسوم قانون في وارد ھو ما تحصیلھا

 

  )293( مادة
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 اإلدانة عند المدني المدعي مصاریف

 ملھا.تح التي بالمصاریف المدنیة بالحقوق للمدعي علیھ الحكم وجب الجریمة، في المتھم بإدانة حكم إذا

 .الزم غیر كان المصاریف بعض أن رأت إذا مقدارھا تخفض أن ذلك مع حكمةوللم

 في خولھد استلزمھا التي المصاریف علیھ تكون بتعویضات، المدنیة بالحقوق للمدعي یحكم لم إذا أنھ إال

 في بینت نسبة على المصاریف ھذه تقدیر فیجوز طلبھا، التي التعویضات ببعض لھ قضى إذا أما الدعوى.

 .كمالح

 

  )294( مادة

 المدنیة الدعوى مصاریف

 .المدنیة الدعوى بمصاریف یختص فیما المتھم معاملة المدنیة الحقوق عن المسئول یعامل

 

  )295( مادة

 بالمصاریف المدني والمدعي المتھم تضامن

 یةالمدن الحقوق عن المسئول إلزام وجب بعضھا، أو كلھا الجنائیة الدعوى بمصاریف المتھم على حكم إذا

  .بالتضامن منھما كل من بھا المحكوم المصاریف تحصل الحالة ھذه وفي بھ، حكم بما معھ

 

 عشر الحادي الفصل

 الجنائیة األوامر في

 

 )296( مادة

 الجزئیة المحكمة بأمر العقوبة توقیع

 یزید غرامةب أو الحبس بعقوبة فیھا الحكم القانون یوجب ال التي والمخالفات، الجنح مواد في العامة للنیابة

 شرةع لغایة الغرامة عقوبة فیھا تكفي ظروفھا بحسب الجریمة أن رأت إذا دنانیر عشرة على األدنى حدھا

 الجزئیة المحكمة قاضي من تطلب أن والمصاریف، رده یجب وما والتضمینات التبعیة العقوبات غیر دنانیر

 حاضرم على بناء الطلب على یصدره بأمر المتھم على العقوبة یوقع أن الدعوى نظر اختصاصھا من التي

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

 

  )297( مادة

 الجنائي األمر مدى
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 ف.والمصاری رده یجب وما والتضمینات التبعیة والعقوبات الغرامة بغیر الجنائي األمر في یقضي ال

 .دنانیر عشرة الغرامة تتجاوز أن یجوز وال

 

  )298( مادة

 األمر إصدار رفض

 :رأى إذا األمر إصدار القاضي یرفض

 .مرافعة أو تحقیق بدون أو علیھا ھي التي بحالتھا الدعوى في الفصل یمكن ال أنھ أوالً:

 یجوز يالت الغرامة من أشد عقوبة توقیع تستوجب آخر سبب ألي أو المتھم لسوابق نظراً  الواقعة أن ثانیاً:

 .بھا األمر صدور

 .لقرارا ھذا في الطعن یجوز وال لھ المقدم الكتابي الطلب على بتأشیرة بالرفض قراره القاضي ویصدر

 .العادیة بالطرق الدعوى في السیر وجوب الرفض قرار على ویترتب

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 والعقوبات:

  مكرر )298( مادة

  العامة النیابة من الجنائي األمر إصدار

 وزیر ینھایع التي الجنح في الجنائي األمر إصدار الدعوى نظر اختصاصھا من التي بالمحكمة النیابة لوكیل

 یطلب ولم یةتكمیل بعقوبة أو بالحبس فیھا الحكم یوجب ال القانون كان متى المخالفات وفي منھ، بقرار العدل

 الرد. أو التضمینات فیھا

 دنانیر. ثالثة على تزید أال على الغرامة، بغیر فیھ یؤمر أن یجوز وال

 اریخت من أیام عشرة ظرف في القانون تطبیق في لخطأ األمر یلغي أن مقامھ یقوم من أو النیابة ولرئیس

 صدوره.

 .العادیة بالطرق الدعوى في سیرال ووجوب یكن لم كأن األمر اعتبار ذلك على ویترتب

 

 )299( مادة

 وإعالنھ األمر محتویات

 لتيا القانون ومادة أجلھا من عوقب التي والواقعة المتھم اسم بھ قضى عما فضالً  األمر في یعین أن یجب

 طبقت.
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 كونی أن ویجوز العدل، وزیر یقرره الذي النموذج على المدنیة بالحقوق والمدعي المتھم إلى األمر ویعلن

 .العامة السلطة رجال أحد بواسطة اإلعالن

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )300( مادة

 األمر على االعتراض

 قبولھم دمع یعلنوا أن الخصوم ولباقي القاضي، من الصادر الجنائي لألمر قبولھا عدم تعلن أن العامة للنیابة

 من لتيا الجزئیة المحكمة كتاب قلم في بتقریر ذلك ویكون النیابة، وكیل من أو القاضي من الصادر األمر

 ریختا ومن العامة للنیابة بالنسبة األمر صدور تاریخ من أیام ثالثة ظرف في الدعوى نظر اختصاصھا

 .الخصوم لباقي بالنسبة إعالنھ

 .یكن لم كأن واعتباره األمر سقوط التقریر ذاھ على ویترتب

 )206( المادة في المقررة المواعید مراعاة مع المحكمة أمام الدعوى فیھ تنظر الذي الیوم الكاتب ویحدد

 لمنصوصا المیعاد في بالحضور والشھود الخصوم باقي ویكلف الیوم ھذا في بالحضور المقرر على وینبھ

 ).363( المادة في علیھ

ً  فیصبح المتقدمة بالطریقة األمر على اعتراض یحصل لم إذا أما  .التنفیذ واجب نھائیا

 

  )301( مادة

 وغیابھ الخصم حضور

ً  مواجھتھ في الدعوى تنظر المحددة الجلسة في الجنائي األمر یقبل لم الذي الخصم حضر إذا  جراءاتلإل وفقا

 .العادیة

 .الجنائي األمر بھا قضي التي الغرامة من أشد المقررة العقوبة حدود في تحكم أن وللمحكمة

ً  ویصبح قوتھ لألمر فتعود یحضر لم إذا أما  .التنفیذ واجب نھائیا

 

  )302( مادة

 المتھمین تعدد

 لنظر المحدد الیوم في بعضھم وحضر قبولھ عدم وقرروا جنائي أمر ضدھم وصدر المتھمون تعدد إذا

ً  راألم ویصبح حضر لمن بالنسبة المعتادة بالطرق الدعوى تنظر اآلخر، البعض یحضر ولم الدعوى  نھائیا

 .یحضر لم لمن بالنسبة
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  )303( مادة

 التنفیذ عند االعتراض

ً  یزال ال األمر قبول عدم في حقھ أن علیھ التنفیذ عند المتھم أدعى إذا  لكذ لغیر أو األمر إعالنھ لعدم قائما

ً  أن أو األسباب من ً  مانعا  آخر إشكال حصل إذا أو الدعوى لنظر المحددة الجلسة في الحضور من منعھ قھریا

 بغیر فیھ لیفصل الدعوى نظر اختصاصھا من التي الجزئیة المحكمة قاضي إلى اإلشكال فیقدم التنفیذ في

ً  فیحدد مرافعة أو تحقیق بدون أو بحالتھ فیھ الفصل إمكان عدم رأى إذا إال فعة،مرا ً  الاإلشك لنظر یوما  وفقا

 حاكمةالم فتجرى اإلشكال قبل فإذا المذكور، الیوم في الخصوم وباقي المتھم ویكلف العادیة، لإلجراءات

 ً  ).301( للمادة وفقا

 

 عشر الثاني الفصل

 البطالن أوجھ في

 

  )043( مادة

 البطالن سبب

 .جوھري إجراء بأي المتعلقة القانون أحكام مراعاة عدم على البطالن یترتب

 

  )305( مادة

 العام بالنظام متعلق لسبب البطالن

 الدعوى في بالحكم بوالیتھا أو المحكمة بتشكیل المتعلقة القانون أحكام مراعاة لعدم راجعا البطالن كان إذا

 جاز العام، بالنظام متعلق ھو مما ذلك بغیر أو علیھا المعروضة الجریمة نوع حیث من باختصاصھا أو

 .طلب بغیر ولو المحكمة بھ وتقضي الدعوى، علیھا كانت حالة أیة في بھ التمسك

 

  )306( مادة

 بالبطالن الدفع حق سقوط
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 جمعب الخاصة تاإلجراءا ببطالن الدفع في الحق یسقط السابقة المادة في إلیھا المشار األحوال غیر في

 وحصل ممحا للمتھم كان إذا والجنایات الجنح في بالجلسة التحقیق أو االبتدائي التحقیق أو االستدالالت

 .منھ اعتراض بدون بحضوره اإلجراء

ً  اإلجراء فیعتبر المخالفات مواد في أما  يف محام معھ یحضر لم ولو المتھم علیھ یعترض لم إذا صحیحا

 .الجلسة

 .حینھ في بھ تتمسك لم إذا العامة للنیابة بالنسبة بالبطالن الدفع حق یسقط وكذلك

 

  )307( مادة

 بالحضور التكلیف ورقة بطالن

 بالحضور، یفالتكل ورقة ببطالن یتمسك أن لھ فلیس عنھ وكیل بواسطة أو بنفسھ الجلسة في المتھم حضر إذا

 في البدء لقب دفاعھ لتحضیر میعادا طاءهوإع فیھ نقص أي استیفاء أو التكلیف تصحیح یطلب أن لھ وإنما

 .طلبھ إلى إجابتھ المحكمة وعلى الدعوى، سماع

 

  )308( مادة

 اإلجراءات تصحیح

 .بطالنھ لھ یتبین إجراء كل نفسھ، تلقاء من ولو یصحح، أن للقاضي یجوز

 

  )309( مادة

 البطالن أثر

 .ذلك أمكن متى إعادتھ وتلزم مباشرة، علیھ ترتبت التي اآلثار جمیع یتناول فإنھ إجراء، أي بطالن تقرر إذا

 

  )310( مادة

 المادیة األخطاء تصحیح

 لیھع یترتب یكن ولم االتھام، غرفة من أو التحقیق قاضي من صادر أمر في أو حكم، في مادي خطأ وقع إذا

 أحد لبط على بناء أو نفسھا تلقاء من الخطأ، تصحیح األمر أو الحكم أصدرت التي الھیئة تتولى البطالن،

 .بالحضور الخصوم تكلیف بعد وذلك الخصوم،

 امشھ على یصدر الذي باألمر ویؤشر الخصوم، أقوال سماع بعد المشورة غرفة في بالتصحیح ویقضي

 .األمر أو الحكم

 .ولقبھ المتھم اسم تصحیح في اإلجراء ھذا ویتبع
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 عشر الثالث الفصل

 المعتوھین المتھمین في

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

  (311) مادة

 المالحظة تحت الحبس

 العامة ابةالنی بطلب الجزئي للقاضي أو التحقیق لقاضي یجوز العقلیة المتھم حالة فحص إلى األمر دعا إذا

ً  كان إذا المتھم بوضع یأمر أن األحوال، حسب الدعوى، أمامھا المنظورة للمحكمة أو ً  محبوسا  تحت احتیاطیا

 وأربعین خمسة على مجموعھا یزید ال لمدد أو لمدة، لذلك المخصصة الحكومیة المحال أحد في المالحظة

 ً  .مدافع لھ كان إن المتھم عن والمدافع العامة النیابة أقوال سماع بعد یوما

ً  تراه ما لتقرر اماالتھ غرفة على األمر عرض المدة ھذه انقضت فإذا  یكن لم إذا ویجوز ،(123) للمادة طبقا

ً  المتھم ً  محبوسا  .آخر مكان أي في المالحظة تحت بوضعھ یؤمر أن احتیاطیا

 

  (312) مادة

 الجریمة بعد الطارئة العاھة

 وقفی الجریمة وقوع بعد طرأت عقلھ في عاھة بسبب نفسھ عن الدفاع على قادر غیر المتھم أن ثبت إذا

 .رشده إلیھ یعود حتى محاكمتھ أو علیھ الدعوى رفع

 المحكمة أو االتھام غرفة أو العامة النیابة بطلب الجزئي للقاضي أو التحقیق لقاضي الحالة ھذه في ویجوز

 في المتھم بحجز األمر إصدار الحبس، عقوبتھا جنحة أو جنایة الواقعة كانت إذا الدعوى، أمامھا المنظورة

  .سبیلھ إخالء یتقرر أن إلى العقلیة لألمراض المعدة المحال أحد

 

  (313) مادة

 التحقیق إجراءات

 .الزمة أو مستعجلة أنھا یرى التي التحقیق إجـراءات اتخاذ دون الدعـوى ایقاف یحول ال

 

  (314) مادة

  العقوبة من الحجز مدة خصم
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 المالحظة تحت المتھم یقضیھا التي المدة تخصم (312) و (311) المادتین في علیھا المنصوص الحالة في

 .علیھ بھا یحكم التي العقوبة مدة من الحجز في أو

 

  (315) مادة

 الدعوى إلقامة وجھ ال بأن أو ببراءتھ الحكم عند المتھم حجز

 تأمر عقلھ، في عاھة بسبب ذلك وكان المتھم، ببراءة حكم أو الدعوى، إلقامة وجھ ال بأن أمر صدر إذا

 بحجز العقوبات، قانون في علیھا المنصوص الشروط توافرت إذا الحكم، أو األمر أصدرت التي الجھة

ً  المختصة الجھات تأمر أن إلى العقلیة لألمراض المعدة المحال أحد في المتھم  إخالءب المذكور للقانون وفقا

 .سبیلھ

 

 عشر الرابع الفصل

 األحداث محاكمة

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 سنةل قانون من 2 المادة بواسطة

  (316) مادة

 األحداث محكمة تشكیل

 .لھا یندب قاض من جزئیة محكمة كل دائرة في لألحداث محكمة تشكل

 

  (317) مادة

 األحداث محكمة اختصاص

 لصغیرا المتھم بمحاكمة تختص كما األحداث بشأن الوقائیة التدابیر باتخاذ باألمر األحداث محكمة تختص

 .عشرة الثامنة یبلغ ولم عشرة الرابعة أتم الذي

 .عامةال النیابة أو التحقیق قاضي بمعرفة األحداث محكمة إلى مباشرة القضیة تقدم الجنایات مواد وفي

 لجریمةا نفس في شریك أو فاعل بصفة سنة عشرة ثماني على سنھ تزید من الصغیر المتھم مع كان فإذا

 إحالة وأ األحداث محكمة إلى وحده الصغیر تقدیم للمحقق جاز سنة، عشرة أربع تتجاوز الصغیر سن وكانت

 .الجنایات محكمة إلى بإحالتھم لتأمر المتھمین جمیع إلى بالنسبة االتھام غرفة إلى القضیة

 جمیع لىإ بالنسبة الدعوى بنظر المختصة ھي األحداث محكمة فتكون والمخالفات، الجنح مواد في أما

 .المتھمین



 
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 80 of 13 

ً  األحداث محكمة وتختص  .المتشردین األحداث قضایا في بالنظر أیضا

 

  (318) مادة

 الوقائیة التدابیر

ً  سنة عشرة أربع على سنھ یزید الذي الصغیر حبس تقتضي األحوال ظروف كانت إذا  وضعھ وجب احتیاطیا

 المحكمة أو النیابة تر لم ما بھ، معترف خیري معھد في أو الحكومة من معین محل أو إصالحیة مدرسة في

 .مؤتمن شخص إلى علیھ بالتحفظ تعھد بأن االكتفاء

 

  (319) مادة

 الصغیر أحوال عن التحري

 التي ئیةوالبی االجتماعیة حالتھ من التحقق الصغیر المتھم على الحكم قبل والجنایات الجنح مواد في یجب

 ذوي ومیینالعم بالموظفین ذلك في االستعانة ویجوز الجریمة، ارتكاب إلى دفعتھ التي واألسباب فیھا نشأ

 .والخبراء األطباء من وغیرھم االختصاص

 

  (320) مادة

 األحداث محكمة إجراءات

 یخالف نص یوجد لم ما الجنح مواد في المقررة اإلجراءات األحوال جمیع في األحداث محكمة أمام تتبع

 .ذلك

 

  (321) مادة

 الجنایات مواد في محام وجود ضرورة

 یاً،محام اختار قد یكن لم فإذا عنھ، یدافع محام األحداث محكمة أمام للمتھم یكون أن الجنایات مواد في یجب

 في عویتب المحامین، من عنھ یدافع من المحكمة أو االتھام غرفة أو العامة النیابة أو التحقیق قاضي لھ عین

 .الجنایات محكمة أمام مقرر ھو ما ذلك

 

  (322) ادةم

 المدنیة الحقوق

 .األحداث محكمة أمام مدنیة بحقوق المطالبة تقبل ال
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 (323) مادة

 المحكمة جلسات

 بيومندو المتھم أقارب سوى المحاكمة یحضر أن یجوز وال المشورة، غرفة في األحداث محاكم جلسات تعقد

 .األحداث بشؤون المشتغلة الخیریة والجمعیات العدل وزارة

 

  (324) مادة

 بالحكم والنطق الشھود سماع

 بمؤدى إفھامھ بعد إال باإلدانة الحكم یجوز ال أنھ على المتھم، مواجھة غیر في الشھود تسمع أن للمحكمة

 .علنیة جلسة في بالحكم النطق یكون أن ویجب علیھ، شھادتھم

 

  (325) مادة

 األحكام في والطعن اإلجراءات إعالن

 نفسھ على الوالیة لھ من إلى أو والدیھ إلى اإلمكان بقدر یبلغ المتھم إلى إعالنھ نالقانو یوجب مما إجراء كل

 یكون نأ على ضده الصادر الحكم في لھ المقررة الطعن طرق كل الصغیر مصلحة في یستعملوا أن ولھؤالء

 .ھو حقھ في تتخذ التي اإلجراءات أساس على ذلك

 

  (326) مادة

 اإلصالحیة في اإلیداع

 ةالنیاب من أمر بمقتضى فیھ إیداعھ یكون آخر محل إلى أو إصالحیة مدرسة إلى بإرسالھ المحكوم المتھم

 .العدل وزیر یقرره الذي النموذج على یحرر العامة

 

  (327) مادة

 االستئناف

 وجھ لىع وینظر لذلك، تخصص التي االبتدائیة المحكمة دائرة إلى األحداث قضایا في االستئناف یرفع

 .السرعة

 

  (328) مادة
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 اإلشراف قاضي

 كذلكو محكمتھ، دائرة في الصغار المتھمین على الصادرة األحكام تنفیذ على األحداث محكمة قاضي یشرف

 .بشأنھم الوقائیة التدابیر باتخاذ الصادرة األوامر

 

  (329) مادة

 السن تقدیر في الخطأ

 لك،ذ دون أنھا رسمیة بأوراق تبین ثم نة،س عشرة ثماني من أكثر سنھ أن اعتبار على متھم على حكم إذا

 لحالةا ھذه وفي فیھ، النظر إلعادة الحكم أصدرت التي للمحكمة األمر النیابة رئیس أو العام النائب یرفع

 إعادة دعن ویتبع العقوبات، قانون في علیھا المنصوص الوقائیة اإلجراءات اتخاذ ویجوز .الحكم تنفیذ یوقف

 .األحداث لمحاكم المقررة ءاتواإلجرا القواعد النظر

 تزید نھس أن رسمیة بأوراق تبین ثم األحداث بالمتھمین الخاصة العقوبات من بعقوبة المتھم على حكم وإذا

 تعید نأ الحكم أصدرت التي المحكمة من یطلب أن النیابة رئیس أو العام للنائب جاز سنة، عشرة ثماني على

ً  وتحكم حكمھا في النظر  .للقانون وفقا

 

 

 عشر الخامس الفصل

 المعتوھین أو الصغار علیھم المجني حمایة في

 

  (330) مادة

 علیھم المجني والمعتوھین الصغار حمایة

 سنة شرةع ثماني العمر من یبلغ لم الذي الصغیر نفس على تقع جنحة أو جنایة كل في الضرورة عند یجوز

 من ھب معترف خیري معھد إلى أو علیھ، والمحافظة بمالحظتھ یتعھد مؤتمن شخص إلى بتسلیمھ یؤمر أن

 بناء أو نفسھ تلقاء من سواء التحقیق، قاضي من بذلك األمر ویصدر الدعوى في یفصل حتى العدل وزارة

 نم أو االتھام غرفة من أو العامة النیابة طلب على بناء الجزئي القاضي من أو العامة، النیابة طلب على

 .األحوال حسب على الدعوى اأمامھ المنظورة المحكمة

ً  بإیداعھ األمر یصدر أن جاز معتوه، نفس على الجنحة أو الجنایة وقعت وإذا  فىمستش أو مصحة في مؤقتا

 .األحوال حسب على مؤتمن شخص إلى وتسلیمھ العقلیة لألمراض
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 الثالث الباب

 الجنایات محاكم في

 

 األول الفصل

 انعقادھا أدوار وتحدید الجنایات محاكم تشكیل في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (331) مادة

 المحكمة تشكیل

ً  وذلك االستئناف محاكم من محكمة كل في للجنایات أكثر أو دائرة تشكل  .ضاءالق نظام قانون ألحكام وفقا

 

  (332) مادة

 الجنایات لمحكمة المستشارین ندب

 من لیھإ یعھد من رئیسھا طلب على بناء سنة كل في االستئناف محاكم من محكمة لكل العامة الجمعیة تعین

 .الجنایات بمحاكم القضاء مستشاریھا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (333) مادة

 االنعقاد مكان

 حكمة،الم ھذه دائرة تشملھ ما اختصاصھا دائرة وتشمل االبتدائیة، المحكمة مقر في الجنایات محكمة تنعقد

 طلب على بناء وذلك آخر مكان أي في الجنایات محكمة انعقاد یقرر أن الحال اقتضى إذا العدل ولوزیر

 .االستئناف محكمة رئیس

 

  3)(34 مادة

 االنعقاد أوقات

 .ذلك یخالف العدل وزیر من قرار یصدر لم ما شھر كل الجنایات محاكم تنعقد
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 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (335) مادة

 االنعقاد أدوار افتتاح تاریخ

 .االنعقاد أدوار من دور كل افتتاح تاریخ المدنیة االستئناف محكمة رئیس یحدد

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

  (336) مادة

 القضایا جدول

 المقیدة اقضایال تنتھي أن إلى جلساتھا الجنایات محكمة وتوالي فیھ، تنظر التي القضایا جدول دور كل في یعد

 .بالجدول

 .االنعقاد دور أثناء جدیدة قضایا الجدول إلى یضاف أن الضرورة أحوال في ویجوز

 

  (337) مادة

 المستشارین أحد تغیب

 من بآخر یستبدل الجنایات، محكمة انعقاد أدوار من لدور المعینین المستشارین ألحد مانع حصل إذا

 .االستئناف محكمة رئیس یندبھ المستشارین

 ضاتھا،ق أحد أو االبتدائیة المحكمة وكیل مكانھ یجلس أن آخر، مستشار یندب أن وإلى االقتضاء، عند ویجوز

 .ھؤالء من واحد من أكثر الحكم في یشترك أن الحالة ھذه في یجوز وال

 

 الثاني الفصل

 الجنایات محاكم أمام اإلجراءات في

 

  (338) مادة

 بالحضور التكلیف میعاد

 .األقل على كاملة أیام بثمانیة الجلسة قبل المحكمة أمام بالحضور والشھود المتھم تكلیف یكون
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  (339) مادة

 الجلسة عن المحامي تغیب

ً  أكان سواء المحامي على یجب صحتھ یثبت الذي المانع أو العذر حالة عدا فیما  التھاما غرفة قبل من معینا

 وإال مقامھ، یقوم من یعین أو الجلسة في المتھم عن یدافع نأ المتھم قبل من موكالً  كان أم المحكمة رئیس أو

 إذا التأدیبیة بالمحاكمة اإلخالل عدم مع دیناراً  خمسین تجاوز ال بغرامة الجنایات محكمة من علیھ حكم

 .الحال اقتضتھا

 أن وأ بنفسھ الجلسة في یحضر أن علیھ المستحیل من كان أنھ لھا أثبت إذا الغرامة من إعفاؤه وللمحكمة

 .غیره عنھ ینیب

 

  (340) مادة

 المعین المحامي أتعاب

 إذا العامة الخزانة على لھ أتعاب تقدیر یطلب أن المحكمة رئیس أو االتھام غرفة قبل من المعین للمحامي

 لفصلا بعد المحامي طلب على بناء أو الدعوى في حكمھا في األتعاب ھذه المحكمة وتقدر فقیراً، المتھم كان

 .فیھا

 .وجھ بأي التقدیر ھذا في الطعن یجوز وال

 .الفقر حالة زالت متى المقدرة األتعاب بأداء أمراً  المتھم على تستصدر أن العامة للخزانة ویجوز

 

  (341) مادة

 الجنایات محكمة أمام المرافعة لھم یحق الذین المحامون

 یرھمغ دون مختصین یكونون االبتدائیة المحاكم أو االستئناف محاكم أمام للمرافعة المقبولون المحامون

 .الجنایات محكمة أمام بالمرافعة

 

  (342) مادة

 القضایا جدول إعداد

 ضیة،الق فیھ تنظر أن یجب الذي الدور یحدد أن إلیھ القضیة ملف وصول عند الجنایات محكمة رئیس على

 المستشارین إلى القضایا ملفات صور ویرسل االنعقاد، أدوار من دور كل قضایا جدول یعد أن وعلیھ

 .قضیةال لنظر یحدد الذي وبالیوم بالدور والشھود المتھم بإعالن ویأمر إلیھ، أحیلت الذي للدور المعینین
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  (343) مادة

 یعلنوا لم الذین الشھود على االعتراض

 لشھودا شھادة سماع في یعارض أن عنھا والمسئول المدنیة بالحقوق والمدعي والمتھم العامة النیابة من لكل

 .بأسمائھم إعالنھم یسبق لم الذین

 

  (344) مادة

 المتھم على القبض

 یاطیاً،احت بحبسھ تأمر أن ولھا وإحضاره، المتھم على بالقبض تأمر أن األحوال جمیع في الجنایات لمحكمة

ً  المحبوس المتھم عن كفالة بغیر أو بكفالة تفرج وأن  .احتیاطیا

 

 اإلجراءات قانون من (345) المادة تعدیل بشأن 1987 لسنة (2) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :الجنائیة

  (345) مادة

 الجنایات محكمة إجراءات

 .ذلك خالف على ینص لم ما والمخالفات الجنح في المقررة األحكام جمیع الجنایات محاكم أمام تتبع

 .النظر إعادة أو النقض بطریق إال الجنایات محاكم أحكام في الطعن یجوز وال

 

  (346) مادة

 الجنح

 أن لھاف جنحة، تعد بالجلسة تحقیقھا وقبل اإلحالة أمر في مبینة ھي كما الواقعة أن الجنایات محكمة رأت إذا

 .الجزئیة المحكمة إلى وتحیلھا االختصاص بعدم تحكم

 .فیھا فتحكم التحقیق، بعد إال ذلك تر لم إذا أما

 

  (347) مادة

 الجنایةب الجنحة ارتباط

 تفصل نأ االرتباط لھذا وجھ ال أن تحقیقھا قبل ورأت بجنایة مرتبطة جنحة إلیھا أحیلت إذا الجنایات لمحكمة

 .الجزئیة المحكمة إلى وتحیلھا الجنحة
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 الثالث الفصل

 الجنایات مواد في تتبع الــتي اإلجراءات في

 الغائبین المتھمین حق في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (348) مادة

ً  الدعوى نظر  غیابیا

ً  إعالنھ بعد الجلسة یوم یحضر ولم الجنایات محكمة إلى بجنایة متھم بإحالة أمر صدر إذا  نفیكو قانونا

 .بالحضور تكلیفھ بإعادة وتأمر الدعوى تؤجل أن لھا ویجوز غیبتھ، في تحكم أن للمحكمة

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (349) مادة

 اإلجراءات

 المدنیة حقوقبال والمدعي العامة النیابة وتبدي المتھم، إلعالن المثبتة األوراق ثم اإلحالة أمر الجلسة في یتلى

 .الدعوى في تفصل ثم لذلك، ضرورة رأت إذا الشھود المحكمة وتسمع وطلباتھما، أقوالھما وجدا إن

 

  (350) مادة

 الخارج في المقیم المتھم

ً  المتھم كان إذا  معلوماً، انك إن إقامتھ بمحل بالحضور التكلیف وورقة اإلحالة أمر إلیھ یعلن لیبیا خارج مقیما

 عالنھ،إ بعد یحضر لم فإذا .المسافة مواعید غیر األقل على بشھر الدعوى لنظر المحددة الجلسة قبل وذلك

 .غیبتھ في الحكم یجوز

 

  (351) مادة

 الغائب المتھم عن الحضور
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 لھوكی یحضر أن یجوز ذلك ومع .الغائب المتھم عن ینوب أو لیدافع المحكمة أمام یحضر أن ألحد یجوز ال

 میعاداً  تعین مقبول، العذر أن المحكمة رأت فإذا .الحضور عدم يف عذره ویبدي أصھاره أو أقاربھ أحد أو

 .أمامھا المتھم لحضور

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963  لسنة (22) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (352) مادة

 ونشره الحكم تعلیق

 لنیابةا طلب على بناءً  وینشر المحكمة إعالنات لوحة في بالعقوبة الغائب المتھم على الحكم صورة تعلق

 .محلیتین جریدتین في أو لیبیا لدولة الرسمیة الجریدة في الحكم ومنطوق التھمة وصف العامة

 

  (353) مادة

 الغائب إدانة أثر

ً  یستلزم المتھم غیبة في باإلدانة یصدر حكم كل  أن أو یدیرھا أن أو أموالھ في یتصرف أن من حرمانھ حتما

 .نفسھ من باطالً  یكون علیھ المحكوم بھ یتعھد التزام أو تصرف وكل باسمھ، دعوى أیة یرفع

ً  علیھ المحكوم أموال دائرتھا في الواقع االبتدائیة المحكمة وتعین  العامة نیابةال طلب على بناء إلدارتھا حارسا

ً  ویكون كفالة، بتقدیم تنصبھ الذي الحارس تلزم أن وللمحكمة ذلك، في مصلحة ذي كل أو  جمیع في ھال تابعا

 .الحساب وتقدیم بالحراسة یتعلق ما

 

  (354) مادة

 الحراسة انتھاء

ً  أو حقیقة المتھم بموت أو الدعوى في حضوري حكم بصدور الحراسة تنتھي ً  حكما  لاألحوا لقانون وفقا

ً  الحارس یقدم الحراسة انتھاء وبعد الشخصیة،  .إدارتھ عن حسابا

 

  (355) مادة

 الغیابي الحكم تنفیذ

 .تنفیذھا یمكن التي العقوبات كل الغیابي الحكم من ینفذ

 

  (356) مادة
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 التضمینات

 لم ما الة،كف یقدم أن المدنیة بالحقوق المدعي على ویجب صدوره، وقت من بالتضمینات الحكم تنفیذ یجوز

 .منھا إعفاءه االبتدائیة المحكمة تقرر أو ذلك خالف على الحكم ینص

 .الحكم صدور وقت من سنوات خمس بمضي الكفالة وتنتھي

 

  (357) مادة

 العقوبة سقوط

ً  الصادر الحكم یسقط ال  بھا، حكومالم العقوبة تسقط وإنما المدة بمضي جنایة في الجنایات محكمة من غیابیا

ً  الحكم ویصبح  .بسقوطھا نھائیا

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون كامأح بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

  (358) مادة

 ووفاتھ علیھ المحكوم على القبض

ً  یبطل المدة، بمضي العقوبة سقوط قبل علیھ قبض أو غیبتھ في علیھ المحكوم حضر إذا  السابق حكمال حتما

 .المحكمة أمام الدعوى نظر ویعاد بالتضمینات أو بالعقوبة یتعلق فیما سواء صدوره

ً  المحكمة إلى المتھم قدم للحریة، مقیدة بعقوبة صادراً  الحكم ھذا كان فإذا  قربأ في محاكمتھ إلعادة محبوسا

 .جلسة

 حكم من توفي وإذا بعضھا أو كلھا المتحصلة المبالغ برد المحكمة تأمر نفذ، قد بالتضمینات الحكم كان وإذا

 .الورثة مواجھة في التضمینات في الحكم یعاد غیبتھ في علیھ

 

  )(359 مادة

 اآلخرین المتھمین على الغیاب أثر

 .معھ المتھمین من لغیره بالنسبة الدعوى في الحكم تأخیر متھم غیاب على یترتب ال

 

  (360) مادة

 بجنحة المتھم غیاب

 نحالج محكمة أمام بھا المعمول اإلجراءات شأنھ في تتبع الجنایات، محكمة إلى مقدمة بجنحة المتھم غاب إذا

 .للمعارضة قابالً  فیھا الصادر الحكم ویكون المستأنفة
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 الثالث الكتاب

 األحكام في الطعن طرق في

 

 األول الباب

 المعارضة في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

  (361) مادة

 المعارضة فیھا تقبل التي األحوال

 الحقوق نع والمسئول المتھم من كل من والجنح المخالفات في الصادرة الغیابیة األحكام في المعارضة تقبل

 یكون أن ویجوز الطریق مسافة میعاد خالف الغیابي بالحكم إلعالنھ التالیة األیام الثالثة ظرف في المدنیة

 .العدل وزیر یقرره الذي النموذج على بملخص اإلعالن ھذا

 یختص فیما إلیھ بالنسبة المعارضة میعاد فإن المتھم لشخص یحصل لم الحكم إعالن كان إذا ذلك ومع

 دعوىال تسقط حتى جائزة المعارضة كانت وإال اإلعالن، بحصول علمھ یوم من یبدأ بھا المحكوم بالعقوبة

 .المدة بمضي

 

 (362) مادة

 المدني المدعي

 .المدنیة بالحقوق المدعي من المعارضة تقبل ال

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (363) مادة

 المعارضة إجراءات
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 التي لسةالج في الحضور وتستلزم الحكم، أصدرت التي المحكمة كتاب قلم في بتقریر المعارضة تحصل

 .فیھا المعارضة نظر یمكن جلسة أقرب تكون أن مراعاة مع التقریر في المحكمة كاتب یحددھا

 وإعالن اعةس وعشرین أربع میعاد في بالحضور الدعوى في الخصوم باقي تكلیف العامة النیابة على ویجب

 .المذكورة للجلسة للحضور الشھود

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (364) مادة

 المعارضة أثر

 .يالغیاب الحكم أصدرت التي المحكمة أمام للمعارض بالنسبة الدعوى نظر إعادة المعارضة على یترتب

 .منھ المرفوعة المعارضة على بناء المعارض یضار أن حال بأیة یجوز وال

 .تكن لم كأنھا المعارضة فتعتبر الدعوى، لنظر ةالمحدد الجلسة في المعارض یحضر لم إذا ذلك ومع

 .غیبتھ في الصادر الحكم في المعارضة حال بأیة المعارض من یقبل وال

 

 الثاني الباب

 االستئناف في

 

 (365) مادة

 والجنح المخالفات استئناف

 :حالجن وفي المخالفات في الجزئیة المحكمة من الجنائیة الدعوى في الصادرة األحكام استئناف یجوز

 .دنانیر خمسة على تزید بغرامة أو والمصاریف، الغرامة بغیر علیھ حكم إذا المتھم من -1

 حكمو دنانیر خمسة على تزید بغرامة أو والمصاریف، الغرامة بغیر الحكم طلبت إذا العامة النیابة من -2

 أو لمتھما من االستئناف رفع یجوز ال السابقة األحوال عدا وفیما طلبتھ، بما یحكم لم أو المتھم ببراءة

 .تأویلھا في أو القانون نصوص تطبیق في خطأ بسبب إال العامة النیابة

 

 (366) مادة

 المدنیة الدعوى
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 لمدعيا من والجنح المخالفات في الجزئیة المحكمة من المدنیة الدعوى في الصادرة األحكام استئناف یجوز

 اتالتعویض كانت إذا وحدھا المدنیة بالحقوق یختص مافی المتھم أو عنھا المسئول ومن المدنیة بالحقوق

ً  الجزئي القاضي فیھ یحكم الذي النصاب على تزید المطلوبة  .نھائیا

 

 (367) مادة

 المرتبطة الجرائم

ً  ببعض بعضھا المرتبطة الجرائم في الصادر الحكم استئناف یجوز  المادة حكم يف التجزئة یقبل ال ارتباطا

 .فقط الجرائم ھذه لبعض بالنسبة إال للمستأنف جائزاً  االستئناف یكن لم ولو ات،العقوب قانون من (76)

 

 (368) مادة

 والتمھیدیة التحضیریة األحكام

 مسائل يف والصادرة والتمھیدیة التحضیریة األحكام استئناف الدعوى موضوع في یفصل أن قبل یجوز ال

 .فرعیة

ً  ویترتب  .األحكام ھذه استئناف لموضوعا في الصادر الحكم استئناف على حتما

 صادرةال األحكام استئناف یجوز كما استئنافھا، یجوز االختصاص بعدم الصادرة األحكام فجمیع ذلك ومع

 .الدعوى في الحكم والیة للمحكمة یكن لم إذا باالختصاص

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963 لسنة (22) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (369) مادة

 ومدتھ االستئناف كیفیة

 عشرة رفظ في السجون ضابط أمام أو الحكم أصدرت التي المحكمة كتّاب قلم في بتقریر االستئناف یحصل

 لمقررا المیعاد انتھاء تاریخ من أو المعارضة في الصادر الحكم أو الحضوري بالحكم النطق تاریخ من أیام

  .تكن لم كأن باعتبارھا الحكم تاریخ من أو يالغیاب الحكم في للمعارضة

ً  ثالثین میعاد في یستأنف أن العام وللنائب  كتاب قلم يف باالستئناف یقرر أن ولھ الحكم صدور وقت من یوما

 .االستئناف بنظر المختصة المحكمة

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات
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 (370) مادة

 االعتباري الغیابي للحكم بالنسبة المدة سریان

ً  حضوریة والمعتبرة المتھم غیبة في الصادرة األحكام  استئنافھا میعاد (214) إلى (211) من للمواد طبقا

 .بھا إعالنھ تاریخ من للمتھم بالنسبة

 

 (371) مادة

 الجلسة تحدید

 أیام ثالثة يمض قبل التاریخ ھذا یكون وال الجلسة تاریخ االستئناف تقریر في للمستأنف الكتاب قلم یحدد

 .حددت التي الجلسة في بالحضور اآلخرین الخصوم العامة النیابة وتكلف كاملة،

 

 (372) مادة

 اآلخرین للخصوم بالنسبة االستئناف میعاد

 نم االستئناف حق لھ لمن االستئناف میعاد یمتد المقررة، األیام العشرة مدة في الخصوم أحد استأنف إذا

 .المذكورة األیام العشرة انتھاء تاریخ من أیام خمسة الخصوم باقي

 

 (373) مادة

 المختصة المحكمة

ً  ثالثین في ویقدم الحكم، أصدرت التي المحكمة دائرتھا في الكائنة االبتدائیة للمحكمة االستئناف یرفع  یوما

 .المخالفات مواد في االستئناف بنظر المختصة ةالمحكم إلى األكثر على

 بھا ةالموجود بالجھة السجن إلى المناسب الوقت في نقلھ العامة النیابة على وجب محبوساً، المتھم كان وإذا

 .السرعة وجھ على االستئناف وینظر االبتدائیة، المحكمة

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 مكرر (373) مادة

 االستئناف نظر
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ً  تقریراً  االستئناف في الحكم بھا المنوط الدائرة أعضاء أحد یضع  ذاھ یشمل أن ویجب منھ، علیھ موقعا

 ترفع التي الفرعیة المسائل وجمیع والنفي الثبوت وأدلة وظروفھا الدعوى وقائع ملخص التقریر

 .تمت التي جراءاتواإل

 باقي ذلك عدب ویتكلم استئنافھ في إلیھا یستند التي واألوجھ المستأنف أقوال تسمع التقریر ھذا تالوة وبعد

 .األوراق على اطالعھا بعد حكمھا المحكمة تصدر ثم یتكلم، من آخر المتھم ویكون الخصوم،

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 (374) مادة

 االستئناف سقوط

 قبل للتنفیذ دمیتق لم إذا النفاذ واجبة للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم المتھم من المرفوع االستئناف یسقط

 .الجلسة یوم

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (375) مادة

 التحقیق واستیفاء الشھود سماع

 أمام ھمسماع یجب كان الذین الشھود لذلك، تندبھ قاضي بواسطة أو بنفسھا، االستئنافیة المحكمة تسمع

 .التحقیق إجراءات في آخر نقص كل وتستوفي درجة، أول محكمة

 .شھود سماع أو لتحقیق استیفاء من لزومھ ترى بما تأمر أن األحوال كل في لھا ویسوغ

 .بذلك المحكمة أمرت إذا إال بالحضور شاھد أي تكلیف یجوز وال

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (376) مادة

 الجنایات

 إذا ماأ االختصاص بعدم فتحكم الجنایات، محكمة اختصاص من الجریمة أن االستئنافیة للمحكمة تبین إذا

 دلةاأل أن ورأت درجة أول محكمة أمام أو التحقیق سلطة أمام تحقیقھا تم قد الدعوى وكانت جنایة، الفعل كان
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 األوراق بإرسال العامة النیابة وتقوم تالجنایا محكمة إلى فتحیلھا إدانتھ لدیھا وترجحت المتھم على كافیة

 .العامة النیابة إلى تحیلھا تحقیقھا تم قد تكن لم وإذا فوراً، إلیھا

 .الدعوى إلقامة وجھ ال بأن أمراً  فتصدر كافیة غیر األدلة أن رأت وإذا

 قابل غیر إلقامتھا وجھ ال بأن أو الجنایات محكمة إلى الدعوى بإحالة المحكمة من الصادر األمر ویكون

 .الطعن وجوه من وجھ ألي

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (377) مادة

 تجنیحھا الجائز الجنایات

 قاضيل جوزی التي الجنایات من یعد جنحة باعتباره فیھ المحكوم الفعل أن رأت إذا االستئنافیة للمحكمة

ً  الجزئیة المحكمة إلى إحالتھا التحقیق  .فیھا وتحكم بنظرھا قراراً  تصدر (136) للمادة طبقا

 .الطعن وجوه من وجھ ألي قابل غیر القرار ھذا ویكون

 

 (378) مادة

 بالتعویضات الحكم إلغاء

 .اإللغاء حكم على بناء ترد مؤقتاً، تنفیذ بھا نفذ قد وكان بالتعویضات، الصادر الحكم ألغي إذا

 

 (379) مادة

 االستئناف أثر

ً  االستئناف كان إذا  أو لمتھما ضد سواء تعدلھ أو تلغیھ أو الحكم تؤید أن فللمحكمة العامة، النیابة من مرفوعا

 .لمصلحتھ

ً  االستئناف كان إذا أما  لحةلمص تعدلھ أو الحكم تؤید أن إال للمحكمة فلیس العامة، النیابة غیر من مرفوعا

 .االستئناف رافع

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 مكرر (379) مادة
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 االستئنافیة األحكام في المعارضة

 .ةدرج أول محكمة أمام مقرر ھو ما االستئنافیة المحكمة أمام فیھا والمعارضة الغیابیة األحكام في یتبع

 

 (380) مادة

 الحكم

ً  ھناك أن االستئنافیة المحكمة ورأت الموضوع، في درجة أول محكمة حكمت إذا  أو اإلجراءات في بطالنا

 .الدعوى في وتحكم البطالن تصحح الحكم، في

 لمحكمةا وحكمت الدعوى، في السیر منع علیھ یترتب فرعي دفع بقبول أو االختصاص بعدم حكمت إذا أما

 تعید أن لیھاع فیجب الدعوى، وبنظر الفرعي الدفع برفض أو المحكمة وباختصاص الحكم بإلغاء تئنافیةاالس

 .موضوعھا في للحكم درجة أول لمحكمة القضیة

 

 الثالث الباب

 النقض في

 

 (381) مادة

 بالنقض الطعن أحوال

 حقوقھمب یختص فیما بھا لمدعيوا المدنیة الحقوق عن المسئول وكذا علیھ والمحكوم العامة النیابة من لكل

 :اآلتیة األحوال في وذلك درجة، آخر من الصادرة النھائیة األحكام في النقض محكمة أمام الطعن فقط

ً  فیھ المطعون الحكم كان إذا -1  .تأویلھ في أو تطبیقھ في خطأ على أو للقانون، مخالفة على مبنیا

 .الحكم في أثر بطالن اإلجراءات في وقع إذا أو بطالن، الحكم في وقع إذا -2

 قالطر بكافة یثبت أن الشأن فلصاحب ھذا ومع الدعوى، أثناء روعیت قد اإلجراءات أن اعتبار واألصل

 رذك فإذا الحكم في وال الجلسة محضر في مذكورة تكن لم إذا وذلك خولفت، أو أھملت اإلجراءات تلك أن

 .بالتزویر الطعن بطریق إال إتباعھا عدم إثبات یجوز فال اتبعت، أنھا أحدھما في

 

 (382) مادة

 الموضوع في الفصل قبل الصادرة األحكام

 السیر نعم علیھا انبنى إذا إال الموضوع في الفصل قبل الصادرة األحكام في النقض بطریق الطعن یجوز ال

 .الدعوى في
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 .حدة على فیھا الطعن یجوز بالوالیة المتعلقة االختصاص مسائل في الصادرة فاألحكام ذلك ومع

 

 (383) مادة

 النقض یجوز ال متى

 .جائزاً  المعارضة بطریق فیھ الطعن دام ما الحكم في النقض بطریق الطعن یقبل ال

 

 (384) مادة

 الجنایات في الغیابي الحكم في الطعن

 الحكم في ضالنق بطریق الطعن بھ، یختص فیما كل علیھا والمسئول المدنیة بالحقوق والمدعي العامة للنیابة

 .بجنایة المتھم غیبة في الجنایات محكمة من الصادر

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

  (385) مادة

 الطعن میعاد

ً  ستین ظرف في الحكم أصدرت التي المحكمة كتاب قلم في بتقریر الطعن یحصل  لحكما تاریخ من یوما

 .تكن لم كأن باعتبارھا الحكم تاریخ من أو المعارضة، في الصادر أو الحضوري،

 .المذكور المیعاد في السجن ضابط لدى بالطعن التقریر یكون أن ویجوز

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 مكرر (385) مادة

ً  صادراً  الحكم كان إذا السابقة المادة أحكام مراعاة مع  على القضیة عرض وجب اإلعدام بعقوبة حضوریا

ً  ثالثین مدى في النقض محكمة  خالل القضیة في برأیھا مذكرة العامة النیابة وتقدم الحكم تاریخ من یوما

ً  عشر الخمسة  .التالیة یوما

 المنصوص بالنقض الطعن حاالت من حالة توافرت إذا مالمتھ لمصلحة الحكم تنقض أن للمحكمة ویكون

 .القانون ھذا من (381) المادة في علیھا

 

 (386) مادة
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 النقض أسباب

 .المذكور المیعاد في بیانھا سبق التي األسباب غیر المحكمة أمام أخرى أسباب إبداء یجوز ال

 مبني أنھ فیھ ثابت ھو مما لھا تبین إذا نفسھا، تلقاء من المتھم لمصلحة الحكم تنقض أن فللمحكمة ذلك ومع

ً  شكلةم تكن لم أصدرتھ التي المحكمة أن أو تأویلھ، في أو تطبیقھ في خطأ على أو للقانون، مخالفة على  وفقا

 واقعة على یسري قانون فیھ المطعون الحكم بعد صدر إذا أو الدعوى، في بالفصل لھا والیة ال أو للقانون،

 .الدعوى

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

  (387) مادة

 الطعن أسباب إیداع

 حاميم من موقعھ الطعن علیھا بني التي األسباب إیداع یجب بالقطع أو باإلعدام الصادرة األحكام عدا فیما

 العلیا المحكمة إلى الطعن إحالة یجوز وال فیھ، الحق سقط وإال (385) المادة في المحدد المیعاد في الطاعن

ً  یكن لم ما  ضابط ىلد بالطعن یقرر الذي للمحبوس بالنسبة العامة النیابة على ویجب بأسبابھ، مصحوبا

ً  لھ توكل أن السجن ً  وكل قد یكن لم إذا وإیداعھا الطعن أسباب إعداد یتولى محامیا  .نفقتھ على محامیا

 

 (388) مادة

 لكفالةا

ً  الطعن یكن لم إذا  یودع نأ لقبولھ یجب للحریة، مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم من أو العامة النیابة من مرفوعا

 على لكذ یسري وال .المادة ھذه في علیھا المنصوص الغرامة لوفاء تخصص كفالة دنانیر خمسة مبلغ رافعھ

 .القضائیة ةالمساعد لجنة من بقرار المذكور المبلغ إیداع من یعفى من

 جھة من رسمیة بشھادة أو اإلیداع، ھذا على یدل بما یصحب لم إذا بالطعن التقریر الكتّاب قلم یقبل وال

 .رافعھ فقر على دالة اإلدارة

 .رفض إذا أو الطعن یقبل لم إذا دنانیر خمسة على تزید ال بغرامة الطعن رافع على ویحكم

 یقبل مل إذا للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم على والمخالفات الجنح مواد في الغرامة بھذه الحكم ویجوز

 .رفض إذا أو طعنھ

 

 (389) مادة

 بالحضور التكلیف
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 .األقل على أیام بخمسة الجلسة قبل العامة النیابة طلب على بناء بالحضور الخصوم یكلف

 

 (390) مادة

 إجراءات

 المحامینو العامة النیابة أقوال وسماع أعضائھا أحد یضعھ الذي التقریر تالوة بعد الطعن في المحكمة تحكم

 .المحكمة لھم أذنت إذا إال یتكلموا أن أنفسھم للخصوم یجوز وال الخصوم، عن

 

 (391) مادة

 الخصم غیبة في الحكم

 حكمال في المعارضة تجوز وال غیبتھ، في الدعوى في یحكم عنھ، وكیل یحضر ولم الخصوم أحد غاب إذا

ً  یعلن لم الغائب أن ثبت إذا إال یصدر الذي ً  إعالنا  .قانونیا

 

 (392) مادة

ً  الطعن رفض  موضوعا

ً  الطعن رفض إذا ً  یرفع أن رفعھ لمن حال بأیة یجوز فال موضوعا  نالطع السابق الحكم ذات عن آخر طعنا

 .كان سبب ألي فیھ

 

 (393) مادة

 الحكم

 بعدم مةالمحك تحكم بالموضوع، لتعلقھا مقبولة غیر األسباب كانت أو المیعاد بعد أسبابھ أو الطعن قدم إذا

 .الطعن قبول

ً  وكان مقبوالً  الطعن كان وإذا  وتحكم الخطأ المحكمة تصحح ،(381) بالمادة المبینة األولى الحالة على مبنیا

 .القانون بمقتضى

ً  كان وإذا  التي كمةالمح إلى الدعوى وتعید الحكم المحكمة تنقض المذكورة، المادة في الثانیة الحالة على مبنیا

 مةمحك إلى إحالتھا االقتضاء عند یجوز ذلك ومع آخرین، قضاة من مشكلة جدید من فیھا لتحكم أصدرتھ

 .أخرى
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 مخالفة أو جنحة في جنایات محكمة من أو المستأنفة الجنح محكمة من صادراً  المنقوض الحكم كان وإذا

 ألصولا حسب لتنظرھا الدعوى بنظر أصالً  المختصة زئیةالج المحكمة إلى الدعوى تعاد جلستھا، في وقعت

 .المعتادة

 

   (394) مادة

 نصوصھ في أو القانون في األخطاء

 كمالح نقض یجوز فال نصوصھ، ذكر في خطأ وقع إذا أو القانون في خطأ على الحكم أسباب اشتملت إذا

 .وقع الذي الخطأ المحكمة وتصحح للجریمة، القانون في مقررة بھا المحكوم العقوبة كانت متى

 

 (395) مادة

 الطعن سقوط

 .الجلسة ومی قبل للتنفیذ یتقدم لم إذا للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم المتھم من المرفوع الطعن یسقط

 

   (396) مادة

 الحكم من تنقض التي األجزاء

ً  كان ما إال الحكم من ینقض ال  .نةممك غیر التجزئة تكن لم ما النقض، علیھا بني التي باألوجھ متعلقا

ً  الطعن یكن لم وإذا  األوجھ كنت لم ما الطعن قدم من إلى بالنسبة بإال الحكم ینقض فال العامة، النیابة من مقدما

 بالنسبة لحكما بنقض یحكم الحالة ھذه وفي الدعوى في معھ المتھمین من بغیره تتصل النقض علیھا بني التي

ً  إلیھم ً ط یقدموا لم ولو أیضا  .عنا

 

 (397) مادة

 الخصوم أحد بطلب النقض

 .بطعنھ یضار فال العامة، النیابة غیر الخصوم من أحد طلب على بناء حاصالً  الحكم نقض كان إذا

 

 (398) مادة

 النقض محكمة بقرار الموضوع محكمة إلزام
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 لنقض،ا محكمة ونقضتھ الدعوى، في السیر من مانع قانوني دفع بقبول صادراً  فیھ المطعون الحكم كان إذا

 ام بعكس تحكم أن المحكمة لھذه یجوز فال الموضوع لنظر أصدرتھ التي المحكمة إلى القضیة وأعادت

 .النقض محكمة بھ قضت

 

 (399) مادة

 ثانیة الطعن

 ع،الموضو في النقض محكمة تحكم الدعوى، إلیھا المحالة المحكمة من الصادر الحكم في ثانیة مرة طعن إذا

 .وقعت التي الجریمة عن المحاكمة في المقررة اإلجراءات تتبع الحالة ھذه وفي

 

 (400) مادة

 باإلعدام الحكم نقض

 نأ معیناً، أو كان موكالً  المتھم، عن بالدفاع قام الذي المحامي فعلى اإلعدام، بعقوبة صادراً  الحكم كان إذا

 من ھعلی للمحكوم بما إخالل بغیر وھذا ،وجھ لذلك كان إذا الحكم في النقض بطریق الطعن بإجراءات یقوم

 .آخر محام بواسطة أو بنفسھ الطعن رفع في الحق

 

 (401) مادة

 المحكمة سلطة تجاوز ما نقض

 حكم أي يف یقع ما بإلغاء الحكم النقض محكمة من یطلب أن العام للنائب یجوز المتقدمة، األحكام من استثناء

 یقبل الو لسلطاتھا، تجاوز فیھ یكون الجنائیة المواد في قضائیة ھیئة أیة من صادر إجراء أو أمر أو قرار أو

 .أخرى بطریقة الخطأ إصالح الممكن من دام ما الطلب ھذا

 .مرافعة بغیر فیھ ویحكم األسباب، فیھ تبین الكتاب قلم في بتقریر الطلب ویرفع

ً  ثالثین مضي بعد قدم إذا الطلب یقبل وال  اإلجراء أو األمر أو القرار وأ الحكم صدور تاریخ من یوما

 .فیھ المطعون

 

 الرابع الباب

 النظر إعادة في

 

  (402) مادة
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 النظر إعادة أحوال

 :اآلتیة األحوال في والجنح الجنایات مواد في بالعقوبة الصادرة النھائیة األحكام في النظر إعادة طلب یجوز

ً  قتلھ المدعى وجد ثم قتل جریمة في المتھم على حكم إذا -1  .حیا

 عینھا، الواقعة أجل من آخر شخص على حكم صدر ثم واقعة، أجل من شخص على حكم صدر إذا -2

 .علیھما المحكوم أحد براءة منھ یستنتج بحیث تناقض الحكمین بین وكان

ً  الزور لشھادة بالعقوبة الخبراء أو الشھود أحد على حكم إذا -3  حكم إذا أو العقوبات قانون ألحكام وفقا

 .حكمال في تأثیر الورقة أو الخبیر تقریر أو للشھادة وكان الدعوى، نظر أثناء قدمت ورقة بتزویر

ً  الحكم كان إذا -4  وألغي الشخصیة األحوال محاكم إحدى من أو مدنیة محكمة من صادر حكم على مبنیا

 .الحكم ھذا

 شأن من وكان المحاكمة، وقت معلومة تكن لم أوراق قدمت إذا أو وقائع الحكم بعد ظھرت أو حدثت إذا -5

 .علیھ المحكوم براءة ثبوت األوراق أو الوقائع ھذه

 

 (403) مادة

 الطلب رفع

ً ق یمثلھ من أو علیھ والمحكوم العام النائب من لكل یكون السابقة، المادة من األولى األربع األحوال في  انونا

 غیر الطالب كان وإذا .النظر دةإعا طلب حق موتھ بعد زوجھ أو ألقاربھ أو مفقوداً  أو األھلیة عدیم كان إذا

 والوجھ فیھ، لنظرا إعادة المطلوب الحكم فیھا یبین بعریضة العام النائب إلى الطلب تقدیم فعلیھ العامة، النیابة

 .لھ المؤیدة بالمستندات ویشفعھ علیھ، یستند الذي

ً  كان سواء الطلب العام النائب ویرفع  لىإ إجـراءھا رأى قد یكـون التي التحقیقات مع غیره من أو منھ مقدما

 .علیھا یستند التي واألسباب رأیھ فیھ یبین بتقریر النقض محكمة

 .لتقدیمھ التالیة أشھر الثالثة في المحكمة إلى الطلب یرفع أن ویجب

 

  (404) مادة

 جدیدة وقائع ظھور

 أو نفسھ تلقاء من سواء وحده العام للنائب النظر إعادة طلب حق یكون (402) المادة من الخامسة الحالة في

 ةلجن إلى لزومھا رأى قد یكون التي التحقیقات مع یرفعھ محالً، لھ رأى وإذا .الشأن أصحاب طلب على بناء
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 عیةالجم منھم كال تعین االستئناف محكمة مستشاري من واثنین النقض محكمة مستشاري أحد من مشكلة

 .علیھا یستند التي الورقة أو الواقعة الطلب في یبین أن ویجب لھا، التابع للمحكمة العامة

 محكمة إلى بإحالتھ وتأمر التحقیق، من تراه ما واستیفاء األوراق على االطالع بعد الطلب في اللجنة وتفصل

 .قبولھ رأت إذا النقض

 .قبولھ عدم أو الطلب بقبول منھا الصادر األمر في الطعن یقبل وال

 

 (405) مادة

 الكفالة

 المادة من األولى األربع األحوال في محلھ یحل من أو المتھم من النظر إعادة طلب العام ئبالنا یقبل ال

 المنصوص الغرامة لوفاء تخصص كفالة، دنانیر خمسة مبلغ المحكمة خزانة الطالب أودع إذا إال (402)

 وأ النقض بمحكمة القضائیة المساعدة لجنة من بقرار إیداعھ من أعفي قد یكن لم ما ،(410) بالمادة علیھا

ً  كان  .باإلعدام المتھم على محكوما

 

 (406) مادة

 الجلسة تحدید

 كاملة أیام ثةبثال انعقادھا قبل النقض محكمة أمام الطلب لنظر تحدد التي للجلسة الخصوم العامة النیابة تعلن

 .األقل على

 

 (407) مادة

 القضیة في النظر إجراءات

ً  تراه ما إجراء وبعد والخصوم، العامة النیابة أقوال سماع بعد الطلب في النقض محكمة تفصل  نم الزما

 مالمتھ ببراءة وتقضي الحكم بإلغاء تحكم الطلب قبول رأت فإذا .لذلك تندبھ من بواسطة أو بنفسھا التحقیق

 آخرین قضاة من مشكلة الحكم أصدرت التي المحكمة إلى الدعوى فتحیل وإال ظاھرة، البراءة كانت إذا

 .بنفسھا ذلك إجراء ترھي لم ما موضوعھا في صلللف

 الدعوى سقوط أو عتھھ أو علیھ المحكوم وفاة حالة في كما المحاكمة إعادة الممكن غیر من كان إذا ذلك ومع

 .خطؤه لھا یظھر ما إال الحكم من تلغي وال الدعوى، موضوع النقض محكمة تنظر المدة، بمضي الجنائیة

 

  (408) مادة
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 علیھ ومالمحك وفاة

ً  الطلب یكن ولم علیھ المحكوم توفي إذا  ھةمواج في الدعوى المحكمة تنظر الزوج، أو األقارب أحد من مقدما

 ما حوبم االقتضاء عند تحكم الحالة ھذه وفي األقارب، من اإلمكان بقدر ویكون ذكراه، عن الدفاع یعینھ من

 .الذكرى ھذه یمس

 

 (409) مادة

 النظر إعادة طلب أثر

 .باإلعدام صادراً  كان إذا إال الحكم تنفیذ ایقاف النظر إعادة طلب على یترتب ال

 

 (410) مادة

 الطلب رفض عند الغرامة

 بغرامة العام النائب غیر كان إذا النظر إعادة طالب على یحكم ،(402) المادة من األولى األربع األحوال في

 .طلبھ یقبل لم إذا دنانیر خمسة على تزید ال

 

 )(411 مادة

 بالبراءة الحكم نشر

 على ناءب الرسمیة الجریدة في الحكومة نفقة على نشره یجب النظر، إعادة على بناء بالبراءة صادر حكم كل

 .الشأن صاحب یعینھما جریدتین وفي العامة النیابة طلب

 

 (412) مادة

 التعویضات

 خاللإ بدون منھا بھ نفذ ما رد ووجوب بالتعویضات، الحكم سقوط فیھ المطعون الحكم إلغاء على یترتب

 .المدة بمضي الحق سقوط بقواعد

 

 (413) مادة

 رفضھ بعد الطلب تجدید

 .علیھا بني التي الوقائع ذات على بناء تجدیده یجوز فال النظر، إعادة طلب رفض إذا
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 (414) مادة

 الحكم في الطعن

 یھاف الطعن یجوز النقض، محكمة غیر من النظر إعادة على بناء الدعوى موضوع في تصدر التي األحكام

  .القانون في المقررة الطرق بجمیع

 .علیھ بھا الحكم السابق العقوبة من بأشد المتھم على یقضي أن یجوز وال

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 2003 لسنة (3) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 مكرر (414) مادة

 الطعن طرق بین مشتركة أحكام

 ستةال خالل الطعن تنظر أن علیھا وجب فیھ المطعون الحكم تنفیذ بوقف أمامھا المطعون المحكمة أمرت إذا

 .الوقف أمر لصدور التالیة أشھر

 

 الخامس الباب

 النھائیة األحكام قوة في

 

  (415) مادة

 للمتھم بالنسبة الدعوى انقضاء

 فیھا نھائي كمح بصدور إلیھ فیھا المسندة والوقائع علیھ المرفوعة للمتھم بالنسبة الجنائیة الدعوى تنقضي

 .باإلدانة أو بالبراءة

 بالطرق الحكم ھذا في بالطعن إال نظرھا إعادة یجوز فال الجنائیة، الدعوى موضوع في حكم صدر وإذا

 .القانون في المقررة

 

 (416) مادة

 الدعوى إلى الرجوع

ً  فیھا الحكم بعد ئیةالجنا الدعوى إلى الرجوع یجوز ال  أو دةجدی ظروف أو جدیدة أدلة ظھور على بناء نھائیا

 .للجریمة القانوني الوصف تغییر على بناء

 

 (417) مادة
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 المدنیة للمحاكم بالنسبة الجنائي الحكم أثر

 قوة باإلدانة أو بالبراءة الجنائیة الدعوى موضوع في الجنائیة المحكمة من الصادر الجنائي للحكم یكون

ً  فیھا فصل قد یكن لم التي الدعاوى في المدنیة المحاكم أمام بھ المحكوم الشيء  بوقوع یتعلق فیما نھائیا

 ھمةالت انتفاء على بني سواء القوة ھذه بالبراءة للحكم ویكون .فاعلھا إلى ونسبتھا القانوني وبوصفھا الجریمة

ً  كان إذا القوة ھذه لھ تكون وال األدلة، كفایة عدم على أو  .القانون علیھ یعاقب ال الفعل أن على مبنیا

 

  (418) مادة

 الجنائیة للمحاكم بالنسبة المدني الحكم أثر

 بوقوع قیتعل فیما الجنائیة المحاكم أمام بھ المحكوم الشيء قوة المدنیة المحاكم من الصادرة لألحكام تكون ال

 .فاعلھا إلى ونسبتھا الجریمة

 

  (419) مادة

 الجنائیة للمحاكم بالنسبة الشخصیة األحوال مواد في الحكم أثر

 أمام بھ المحكوم الشيء قوة اختصاصھا حدود في الشخصیة األحوال دوائر من الصادرة لألحكام تكون

 .الجنائیة الدعوى في الفصل علیھا یتوقف التي المسائل في الجنائیة المحاكم

 

 الرابع الكتاب

 التنفیذ في

 

 األول الباب

 التنفیذ الواجبة اماألحك في

 

 (420) مادة

 العقوبات توقیع

 .ذلكب مختصة محكمة من صادر حكم بمقتضى إال جریمة ألیة بالقانون المقررة العقوبات توقیع یجوز ال

 

 (421) مادة

 التنفیذ وقت
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 خالف ىعل نص القانون في یكن لم ما نھائیة، صارت متى إال الجنائیة المحاكم من الصادرة األحكام تنفذ ال

 .ذلك

 

 (422) مادة

 التنفیذ طلب

ً  العامة النیابة طلب على بناء الجنائیة الدعوى في الصادرة األحكام تنفیذ یكون  .القانون ھذاب مقرر ھو لما وفقا

ً  المدنیة بالحقوق المدعي طلب على بناء تنفیذھا یكون المدنیة الدعوى في الصادرة واألحكام  ھو مال وفقا

 .والتجاریة المدنیة المواد في اتالمرافع بقانون مقرر

 

 (423) مادة

 التنفیذ عن النیابة مسئولیة

 اللزوم عند لھاو الجنائیة، الدعوى في الصادرة التنفیذ الواجبة األحكام تنفیذ إلى تبادر أن العامة النیابة على

 .مباشرة العسكریة بالقوة تستعین أن

 

 (424) مادة

 فوراً  التنفیذ الواجبة األحكام

  .استئنافھا حصل ولو فوراً، التنفیذ واجبة تكون والمصاریف بالغرامة الصادرة حكاماأل

 بیالی في ثابت إقامة محل لھ لیس متھم أو عائد، متھم على أو سرقة في بالحبس الصادرة األحكام وكذلك

 تأنفیس لم إذا بأنھ كفالة المتھم قدم إذا إال بالحبس، صادراً  الحكم كان إذا األخرى األحوال في الحال وكذلك

 تنفیذ من یفر وال الجلسة في یحضر استأنفھ إذا وأنھ االستئناف، مواعید انقضاء عند تنفیذه من یفر ال الحكم

 الكفالة دیمتق یجب الذي المبلغ فیھ یعین األحوال ھذه في الحبس بعقوبة صادر حكم وكل .یصدر الذي الحكم

  .بھ

ً  المتھم كان وإذا ً  تنفیذاً  الحكم بتنفیذ تأمر أن للمحكمة یجوز احتیاطیاً، محبوسا   .مؤقتا

 صولح مع ولو المؤقت، بالتنفیذ تأمر أن المدنیة بالحقوق للمدعي بالتعویضات الحكم عند وللمحكمة

 .(428) بالمادة المقرر حسب على االستئناف

 

 (425) مادة
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 التبعیة العقوبة

ً  تنفذ ً  بس،الح عقوبة نفذت إذا الحبس عقوبة مع بھا حكومالم للحریة المقیدة التبعیة العقوبات أیضا  للمادة طبقا

 .السابقة

 

 (426) مادة

 المتھم عن اإلفراج

 قتضيی ال أخرى بعقوبة أو بالبراءة، صادراً  الحكم كان إذا احتیاطیاً، المحبوس المتھم عن الحال في یفرج

 الحتیاطيا الحبس في قضى قد المتھم كان اإذ أو العقوبة، تنفیذ بوقف الحكم في أمر إذا أو الحبس، تنفیذھا

 .بھا المحكوم العقوبة مدة

 

  (427) مادة

 التنفیذ ایقاف

 یرفع الذي االستئناف نظر وأثناء لالستئناف المقرر المیعاد أثناء التنفیذ یوقف المتقدمة، األحوال غیر في

 .المیعاد في

 

 (428) مادة

 والتضمینات الغیابي الحكم 

 .المیعاد في علیھ المحكوم فیھ یعارض لم إذا بالعقوبة االستئنافي الغیابي الحكم تنفیذ یجوز

 مع ولو فالةك تقدیم مع المؤقت بالتنفیذ تأمر أن المدنیة بالحقوق للمدعي بالتضمینات الحكم عند وللمحكمة

 من ھل محكومال تعفي أن ولھا بعضھ، أو بھ المحكوم المبلغ لكل بالنسبة االستئناف أو المعارضة حصول

 .الكفالة

 

  (429) مادة

 النقض

 اً صادر كان أو باإلعدام صادراً  الحكم كان إذا إال التنفیذ ایقاف النقض بطریق الطعن على یترتب ال

 (382). المادة من األخیرة بالفقرة المبینة الحالة في باالختصاص

 

 الثاني الباب
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 اإلعدام عقوبة تنفیذ في

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 (430) مادة

 التنفیذ ومیعاد العام الشعب لمؤتمر العامة األمانة إلى األوراق رفع

 العام الشعب لمؤتمر العامة األمانة إلى فوراً  الدعوى أوراق رفع وجب نھائیاً، باإلعدام الحكم صار متى

 .العدل أمین بواسطة

 .العام الشعب لمؤتمر العامة األمانة بموافقة إال الحكم ینفذ وال

 

  (431) مادة

 علیھ المحكوم إیداع

 وزیر هیقرر الذي النموذج على العامة النیابة تصدره أمر على بناء السجن في باإلعدام علیھ المحكوم یودع

 .الحكم فیھ ینفذ أن إلى العدل

 

  (432) مادة

 علیھ المحكوم مقابلة

 محل عن عیداً ب ذلك یكون أن على الحكم، لتنفیذ یعین الذي الیوم في یقابلوه أن باإلعدام علیھ المحكوم ألقارب

 .التنفیذ

 إجراء وجب الموت، قبل الدینیة الفروض من غیره أو االعتراف علیھ تفرض علیھ المحكوم دیانة كانت وإذا

 .ھمقابلت من الدین رجال أحد لتمكین الالزمة التسھیالت

 

  (433) مادة

 اإلعدام تنفیذ

 فیھ یبین العام النائب من بالكتابة طلب على بناء مستور، آخر مكان في أو السجن، داخل اإلعدام عقوبة تنفذ

 (430). المادة في علیھا المنصوص اإلجراءات استیفاء

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

  (434) مادة
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 التنفیذ یحضرون الذین األشخاص

 أو السجن وطبیب السجن ومأمور العامة النیابة أعضاء أحد بحضور اإلعدام عقوبة تنفیذ یكون أن یجب

 نیابةال من خاص بإذن إال التنفیذ یحضروا أن ذكروا من لغیر یجوز وال العامة، النیابة تندبھ آخر طبیب

ً  ویجب العامة،  .بالحضور علیھ المحكوم عن للمدافع یؤذن أن دائما

 يف وذلك علیھ المحكوم على أجلھا من المحكوم والتھمة منطوقھ باإلعدام الصادر الحكم من یتلى أن ویجب

 .الحاضرین من بمسمع التنفیذ مكان

 وعض رریح التنفیذ تمام وعند بھا، محضراً  النیابة عضو حرر أقوال، إبداء في علیھ المحكوم رغب وإذا

 .حصولھا وساعة بالوفاة الطبیب شھادة فیھ ویثبت بذلك، محضراً  النیابة

 

  (435) مادة

 التنفیذ أیام

 .علیھ المحكوم بدیانة الخاصـة األعیـاد أو الرسمیة األعیاد أیام في اإلعـدام عقوبة تنفیذ یجوز ال

 

  (436) مادة

 الحبلى

 .وضعھا من شھرین بعد ما إلى الحبلى على اإلعدام عقوبة تنفیذ یوقف

 

  (437) مادة

 الدفن

 .بذلك القیام یطلبون أقارب لھ یكن لم ما باإلعدام، علیھ حكم من جثة نفقتھا على الحكومة تدفن

 .ما احتفال بغیر الدفن یكون أن ویجب

 

 الثالث الباب

 للحریة المقیدة العقوبات تنفیذ في

 

 (438) مادة

 للحریة المقیدة العقوبات تنفیذ
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 النیابة نم یصدر أمر بمقتضى لذلك المعدة السجون في للحریة المقیدة بالعقوبات الصادرة األحكام تنفذ

 .العدل وزیر یقرره الذي النموذج على العامة

 

 (439) مادة

 العقوبة مدة

 انتھاء لیوم التالي الیوم في علیھ المحكوم عن ویفرج .العقوبة مدة من التنفیذ فیھ یبدأ الذي الیوم یحسب

 .المسجونین عن لإلفراج المحدد الوقت في العقوبة

 

 (440) مادة

 لیوم الحبس

ً  المتھم على بھا المحكوم الحبس عقوبة مدة كانت إذا  لتاليا الیوم في تنفیذھا ینتھي ساعة وعشرین أربعا

 .لمسجونینا عن لإلفراج المحدد الوقت في علیھ للقبض

 

 (441) مادة

 العقوبة مدة بدء

 مع تنفیذال الواجب الحكم على بناء علیھ المحكوم على القبض یوم من للحریة المقیدة العقوبة مدة تبتدىء

 .القبض ومدة االحتیاطي الحبس مدة بمقدار إنقاصھا مراعاة

 

 (442) مادة

 االحتیاطي والحبس البراءة

ً  حبس التي الجریمة من المتھم ببراءة حكم إذا  المحكوم المدة من الحبس مدة خصم وجب أجلھا من احتیاطیا

 .االحتیاطي الحبس أثناء في فیھا معھ حقق أو ارتكبھا قد یكون أخرى جریمة أیة في بھا

 

 (443) مادة

 المدة استنزال

 العقوبة نم المتھم لىع بھا المحكوم للحریة المقیدة العقوبات تعدد عند االحتیاطي الحبس مدة استنزال یكون

 .أوال األخف
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 (444) مادة

 الحبلى

 علیھا یذالتنف تأجیل جاز الحمل، من السادس الشھر في حبلى للحریة مقیدة بعقوبة علیھا المحكوم كانت إذا

 .الوضع على شھرین مدة وتمضي حملھا تضع حتى

 معاملة سجنال في معاملتھا وجبت حبلى، أنھا التنفیذ أثناء في ظھر أو علیھا المحكوم على التنفیذ رؤى فإذا

ً  المحبوسین  .السابقة بالفقرة المقررة المدة تمضي حتى احتیاطیا

 

 (445) مادة

 المرضى

ً  للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم كان إذا  جاز الخطر،ب حیاتھ التنفیذ بسبب أو بذاتھ یھدد بمرض مصابا

 .علیھ العقوبة تنفیذ تأجیل

 

 (446) مادة

 ونالمجن

 للنیابة یجوزو یبرأ، حتى العقوبة تنفیذ تأجیل وجب بجنون، للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم أصیب إذا

 قضیھای التي المدة تستنزل الحالة ھذه وفي العقلیة، لألمراض المعدة المحال أحد في بوضعھ تأمر أن العامة

 .بھا المحكوم العقوبة مدة من المحل ھذا في

 

 (447) مادة

 والزوجة الزوج حبس

ً  كان إذا  یكونا ولم مختلفة جرائم عن ولو سنة على تزید ال لمدة بالحبس وزوجتھ الرجل على محكوما

 صغیراً  نیكفال كانا إذا وذلك اآلخر، عن یفرج حتى أحدھما على العقوبة تنفیذ تأجیل جاز قبل، من مسجونین

 .لیبیا في معروف إقامة محل لھما وكان كاملة، سنة عشرة ثماني یتجاوز لم

 

 (448) مادة

 الكفالة

 كفالة تقدیم نھم تطلب أن علیھ المحكوم على العقوبة تنفیذ تأجیل فیھا یجوز التي األحوال في العامة للنیابة

 .بالتأجیل الصادر األمر في الكفالة مبلغ ویقدر التأجیل، سبب زوال عند التنفیذ من یفر ال بأنھ
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ً  ولھا  .ھربال من علیھ المحكوم بمنع الكفیلة االحتیاطیات من تراه ما التنفیذ لتأجیل تشترط أن أیضا

 

  (449) مادة

 اإلخالء

 مدة یستوفي أن قبل علیھ المحكوم المسجون سبیل إخالء القانون في المبینة األحوال غیر في یجوز ال

 .العقوبة

 

 الرابع الباب

 شرط تحت اإلفراج في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (450) مادة

 شرط تحت اإلفراج حاالت

 أرباع ثةثال السجن في أمضى قد كان إذا للحریة مقیدة بعقوبة علیھ محكوم كل عن شرط تحت اإلفراج یجوز

ً  سیسلك وأنھ نفسھ بتقویم الثقة إلى یدعو السجن في وجوده أثناء سلوكھ أن وتبین العقوبة، مدة ً  سلوكا  حسنا

 .حال أیة على أشھر عةتس عن السجن في تقضي التي المدة تقل ال أن على عنھ، اإلفراج بعد

 نةس عشرین السجن في علیھ المحكوم أمضى إذا إال اإلفراج یجوز فال المؤبد بالسجن العقوبة كان إذا أما

 لیھع بھا المحكوم المالیة بااللتزامات علیھ المحكوم وفى إذا إال شرط تحت اإلفراج یجوز وال األقل، على

 .بھا الوفاء علیھ المستحیل من یكن مل ما وذلك الجریمة، في الجنائیة المحكمة من

 

 (451) مادة

 والعفو االحتیاطي الحبس

ً  االحتیاطي الحبس في مدة قضى قد للحریة مقیدة بعقوبة علیھ المحكوم كان إذا  العقوبة، مدة من خصمھا واجبا

 .علیھ بھا المحكوم المدة أساس على عنھ اإلفراج یكون

 العقوبة أساس على السجن في قضاؤھا الواجب المدة حسبت العقوبة، مدة بتخفیض العفو صدر وإذا

 .المخفضة
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 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963 لسنة (22) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (452) مادة

 اإلفراج أمر

 .السجون عام مدیر طلب على بناء العام النائب من یصدر بأمر شرط تحت اإلفراج یكون - أ

 یثح من بمراعاتھا عنھ المفرج إلزام یرى التي القیود شرط تحت باإلفراج الصادر األمر في تبین - ب

 من اقیةالب المدة تساوي مدة المراقبة الحریة عنھ المفرج على تفرض أن ویجب تعیشھ، وطریقة إقامتھ محل

 .حكمال على بناء الواجبة المراقبة مدة من المراقبة ھذه وتحسب سنوات خمس على تزید ال أن على العقوبة

 لىع بناء وذلك منھا كلیة علیھ المحكوم یعفي أن أو المراقبة مدة یخفض أن العام للنائب یجوز ذلك ومع

 .لھ المبررة األسباب الطلب في تبین أن ویجب النیابة، رئیس طلب

 

 (453) مادة

 راجاإلف تذكرة

 علىو اإلفراج أمر مع اإلدارة جھة إلى المسجون ویسلم صدوره، بمجرد الداخلیة وزیر إلى اإلفراج أمر یبلغ

 التاریخو ومدتھا علیھ بھا المحكوم والعقوبة اسمھ فیھا یبین تذكرة تسلمھ وأن فوراً، عنھ تفرج أن اإلدارة جھة

 جباتوالوا عنھ لإلفراج وضعت التي الشروط فیھا ویذكر شرط تحت اإلفراج وتاریخ النقضائھا المقرر

 وءس على یدل ما منھ وقع إذا أو المذكورة الواجبات أو الشروط خالف إذا أنھ إلى فیھا وینبھ علیھ المفروضة

 .السجن إلى ویعاد عنھ اإلفراج یلغى سیره،

 

 الجنائیة جراءاتاإل قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (454) مادة

 العقوبات تعدد

 أساس على اإلفراج فیكون السجن علیھ المحكوم دخول قبل وقعت لجرائم بھا المحكوم العقوبات تعددت إذا

 .العقوبات قانون من (48) المادة بحكم اإلخالل عدم مع وذلك العقوبات ھذه مدد مجموع

 لیھع الباقیة المدة أساس على اإلفراج فیكون جریمة، السجن في وجوده ءأثنا علیھ المحكوم ارتكب إذا أما

ً  الجریمة، ھذه ارتكابھ وقت  .أجلھا من علیھ بھا المحكوم العقوبة مدة إلیھا مضافا

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1963 لسنة (22) رقم قانون من 1 المادة بواسطة
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 (455) مادة

 اإلفراج إلغاء

 عنھ رجالمف خالف إذا وذلك النیابة رئیس طلب على بناء العام النائب من بأمر شرط تحت اإلفراج یلغى - أ

 ویعاد عمدیة، جنحة أو جنایة ارتكب أو علیھ المفروضة بالواجبات یقم لم أو لإلفراج وضعت التي الشروط

 عنھ اجاإلفر یجوز ال الحاالت ھذه وفي عنھ اإلفراج یوم من عقوبتھ من الباقیة المدة لیستوفي السجن إلى

 .أخرى مرة شرط تحت

 صدری أن إلى وحبسھ عنھ المفرج على بالقبض یأمر أن اإلفراج إلغاء رؤى إذا العامة النیابة لرئیس - ب

 صمتخ اإلفراج ألغي وإذا یوماً، عشر خمسة على الحبس مدة تزید أن یجوز وال بشأنھ، قراره العام النائب

 .اإلفراج إلغاء بعد بھا التنفیذ الواجب المدة من الحبس في قضیت التي المدة

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 مكرر (455) مادة

 نھائي شرط تحت اإلفراج صیرورة

 راجاإلف أصبح بھا المحكوم العقوبة النتھاء مقرراً  كان الذي التاریخ حتى شرط تحت اإلفراج یلغ لم إذا

 تاریخ من سنوات عشر مضي بعد نھائیا اإلفراج یصبح المؤبد السجن بھا المحكوم العقوبة كانت فإذا نھائیاً،

 .شرط تحت اإلفراج منح

 

 الخامس الباب

 بھا المحكوم المبالغ تنفیذ في

 

 (456) مادة

 للحكومة المستحقة المبالغ

 لىع یجب والمصاریف، والتعویضات رده یجب وما الغرامة عن للحكومة المستحقة المبالغ تسویة عند

 .الحكم في مقدرة تكن لم ما المبالغ، ھذه بمقدار علیھ المحكوم إعالن بھا التنفیذ قبل العامة النیابة

 

 (457) مادة

 للحكومة المستحقة المبالغ تحصیل
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 والتجاریة المدنیة المواد في المرافعات قانون في المقررة بالطرق للحكومة المستحقة المبالغ تحصیل یجوز

 .األمیریة األموال لتحصیل المقررة االداریة بالطرق أو

 

 (458) مادة

 البدني اإلكراه

ً  البدني باإلكراه أمراً  العامة النیابة تصدر للحكومة، المستحقة المبالغ المتھم یدفع لم إذا  ةالمقرر حكاملأل وفقا

 .بعدھا وما (464) بالمواد

 

 (459) مادة

 علیھ حكم بما الجاني أموال وفاء عدم

 بذلك تفي ال علیھ المحكوم أموال وكانت معا، والمصاریف والتعویضات رده یجب وما بالغرامة حكم إذا

 :اآلتي الترتیب حسب على الحقوق ذوي بین منھا یتحصل ما توزیع وجب كلھ،

 مة،للحكو المستحقة المصاریف -1

 المدني، للمدعي المستحقة المبالغ -2

 .والتعویض الرد من الحكومة تستحقھ وما الغرامة -3

 

  (460) مادة

 االحتیاطي الحبس مدة خصم

ً درھ خمسمائة التنفیذ عند منھا ینقص أن وجب بغرامة، إال علیھ یحكم ولم احتیاطیاً، شخص حبس إذا  عن ما

 سالحب في قضاھا التي المدة وكانت معاً، وبالغرامة بالحبس علیھ حكم وإذا المذكور، الحبس أیام من یوم كل

 نم یوم كل عن المذكور المبلغ الغرامة من ینقص أن وجب بھ، المحكوم الحبس مدة على تزید االحتیاطي

 .المذكورة الزیادة أیام

 

  (461) مادة

 المتھم إمھال

 على بناء ئیةاالستثنا األحوال في المتھم یمنح نأ فیھا التنفیذ یجري التي الجھة في الجزئیة المحكمة لقاضي

 قساط،أ على بدفعھا لھ یأذن أن أو للحكومة، المستحقة المبالغ لدفع أجال العامة النیابة رأي أخذ وبعد طلبھ

 .ھرفض أو الطلب بقبول یصدر الذي األمر في الطعن یجوز وال أشھر، تسعة على المدة تزید أال بشرط
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 جد ذاإ منھ، الصادر األمر في الرجوع للقاضي ویجوز األقساط، باقي حلت قسط، دفع في المتھم تأخر وإذا

 .لذلك یدعو ما

 

  (462) مادة

 التقادم

 مصاریفوال رده یجب وما بالتعویضات یختص فیما المدني القانون في المدة لمضي المقررة األحكام تتبع

 .عقوبةال لسقوط المقررة المدة مضي بعد البدني اإلكراه بطریق التنفیذ یجوز فال ذلك ومع بھا، المحكوم

 

  (463) مادة

 علیھ المحكوم وفاة

 والمصاریف هرد یجب وما والتعویضات المالیة العقوبات تنفذ نھائیاً، علیھ الحكم بعد علیھ المحكوم توفي إذا

 .تركتھ في

 

 السادس الباب

 البدني اإلكراه في

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون في حكم تعدیل بشأن 1996 لسنة (5) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 (464) مادة

 البدني اإلكراه فیھا یجوز التي األحوال

 ویكون مة،الجری مرتكب ضد للدولة بھا المقضي الجریمة عن الناشئة المبالغ لتحصیل البدني اإلكراه یجوز

 .أقل أو دنانیر خمسة كل نع واحد یوم باعتبار مدتھ وتقدر البسیط، بالحبس اإلكراه ھذا

 یفللمصار أیام سبعة على وال للغرامة أیام سبعة على اإلكراه مدة تزید ال المخالفات مواد ففي ذلك ومع

 .والتعویضات رده یجب وما

 یجب اوم للمصاریف أشھر وثالثة للغرامة أشھر ثالثة على اإلكراه مدة تزید ال والجنایات الجنح مواد وفي

 .والتعویضات رده

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات
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 (465) مادة

 الصغار

 وقت نةس عشرة خمس العمر من یبلغوا لم الذین علیھم المحكوم على البدني اإلكراه بطریق التنفیذ یجوز ال

 .الجریمة ارتكاب

 

 (466) مادة

 خاصة أحوال

 .البدني اإلكراه بطریق بالتنفیذ یتعلق فیما (447) – (444) المواد أحكام تسري

 

 (467) مادة

 األحكام تعدد

 مجموع ارباعتب التنفیذ یكون جنایات، في أو جنح، في أو مخالفات في صادرة كلھا وكانت األحكام تعددت إذا

 الجنح في األقصى الحد ضعف على اإلكراه ةمد تزید أن یجوز ال الحالة ھذه وفي بھا، المحكوم المبالغ

ً  وعشرین واحد على وال والجنایات  .المخالفات في یوما

 مدة زیدت أن حال بأیة یجوز وال منھا، لكل المقرر األقصى الحد فیراعى النوع، مختلفة الجرائم كانت إذا أما

 .ویضاتوالتع رده یجب وما للمصاریف أشھر وستة للغرامات أشھر ستة على اإلكراه

 

 (468) مادة

 الجرائم اختالف

 على نفیذالت بطریق تحصلت التي أو المدفوعة المبالغ تستترل مختلفة، فیھا المحكوم الجرائم كانت إذا

 .المخالفات في ثم الجنح في ثم الجنایات في بھا المحكوم المبالغ من أوالً  علیھ المحكوم ممتلكات

 

 (469) مادة

 اإلكراه تنفیذ

 فیھ یشرعو العدل، وزیر یقرره الذي النموذج على العامة النیابة من یصدر بأمر البدني اإلكراه تنفیذ یكون

ً  المتھم إعالن بعد كان وقت أي في  المقیدة العقوبات مدد جمیع أمضى قد یكون أن وبعد ،(456) للمادة طبقا

 .بھا المحكوم للحریة
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 (470) مادة

 اإلكراه انتھاء

ً محسوب اإلكراه، في علیھ المحكوم قضاھا التي للمدة الموازي المبلغ صار ىمت البدني اإلكراه ینتھي  على ا

ً  السابقة، المواد مقتضى  تحصل أو عھدف قد علیھ المحكوم یكون ما استنزال بعد أصالً، المطلوب للمبلغ مساویا

 .ممتلكاتھ على بالتنفیذ منھ

 

 (471) مادة

 اإلكراه تنفیذ أثر

 تبرأ الو علیھ، البدني اإلكراه بتنفیذ والتعویضات رده یجب وما المصاریف من علیھ المحكوم ذمة تبرأ ال

ً  خمسمائة باعتبار إال الغرامة من  .یوم كل عن درھما

 

  (472) مادة

 الدفع عن االمتناع

 حكمةلم جاز الدفع،ب علیھ التنبیھ بعد بالتعویضات الحكومة لغیر الصادر الحكم بتنفیذ علیھ المحكوم یقم لم إذا

 باإلكراه یھعل تحكم أن یمتثل، فلم بھ وأمرتھ الدفع، على قادر أنھ لدیھا ثبت إذا محلھ، بدائرتھا التي الجنح

 راهاإلك نظیر التعویض من شيء یخصم وال أشھر، ثالثة على اإلكراه ھذا مدة تزید أن یجوز وال البدني،

 .ادةالمعت بالطرق لھ المحكوم من الدعوى وترفع الحالة، ھذه في

 

 (473) مادة

 اإلكراه إبدال

 یدوي بعمل إبدالھ البدني باإلكراه األمر صدور قبل العامة النیابة من وقت أي في یطلب أن علیھ للمحكوم

 .بھ یقوم صناعي أو

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 (474) مادة

 العمل
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 مدةل مساویة الزمن من مدة البلدیات أو الحكومة جھات إلحدى مقابل بال العمل ھذا في علیھ كومالمح یشتغل

 والجھات یھاف علیھ المحكوم تشغیل یجوز التي األعمال أنواع وتعین بھا، علیھ التنفیذ یجب كان التي اإلكراه

 .المختص الوزیر من یصدر بقرار األعمال ھذه تقرر التي اإلداریة

 لذيا العمل في ویراعى لھا، التابع المنطقة أو بھا الساكن المدینة خارج علیھ المحكوم تشغیل زیجو وال

ً  علیھ یفرض  .بنیتھ حالة بحسب ساعات ست ظرف في إتمامھ على قادراً  یكون أن یومیا

 

 (475) مادة

 اإلكراه إبدال إلغاء

 عن یتغیب أو لشغلھ المعد المحل إلى یحضر وال (473) المادة بمقتضى معاملتھ تقررت الذي علیھ المحكوم

ً  تأدیتھ علیھ المفروض یتم ال أو شغلھ  لتنفیذل السجن إلى یرسل مقبوال، اإلدارة جھات تراه عذر بال یومیا

 ما فیھا أتم دق یكون التي األیام مدتھ من لھ ویخصم علیھ بھ التنفیذ یستحق كان الذي البدني باإلكراه علیھ

 .األعمال من یتھتأد علیھ فرض

 من كونی عمل یوجد لم إذا اإلكراه، بدل الشغل اختار الذي علیھ المحكوم على البدني باإلكراه التنفیذ ویجب

 .فائدة فیھ شغلھ وراء

 

 (476) مادة

 العمل مقابل خصم

 غلش مقابل والمصاریف والتعویضات رده یجب وما الغرامة من للحكومة المستحقة المبالغ من یستنزل

ً  خمسمائة مبلغ باعتبار علیھ محكومال  .یوم كل عن درھما

 

 السابع الباب

 التنفیذ في اإلشكال في

 

 (477) مادة

 االختصاص جھة

 النزاع كان إذا ذلك ومع .الحكم أصدرت التي المحكمة إلى یرفع التنفیذ في علیھ المحكوم من إشكال كل

 ً  .االبتدائیة بالمحكمة االتھام غرفة إلى یرفع الجنایات، محكمة من صادر حكم بتنفیذ خاصا
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 (478) مادة

 اإلجراءات

 حددت التي بالجلسة الشأن ذوو ویعلن السرعة، وجھ على العامة النیابة بواسطة المحكمة إلى النزاع یقدم

 جرىت أن وللمحكمة .الشأن وذوي العامة النیابة سماع بعد المشورة فةغر في فیھ المحكمة وتفصل لنظره،

 .النزاع في یفصل حتى التنفیذ بوقف تأمر أن األحوال كل في ولھا لزومھا، ترى التي التحقیقات

ً  الحكم تنفیذ توقف أن المحكمة إلى النزاع تقدیم وقبل االقتضاء عند العامة وللنیابة  .مؤقتا

 

 (479) مادة

 علیھ المحكوم شخصیة في النزاع

 المادتین في المقررة واألوضاع بالكیفیة النزاع ذلك في یفصل علیھ، المحكوم شخصیة في نزاع حصل إذا

 .السابقتین

 

 (480) مادة

 األموال بشأن النزاع

 لوبالمط األموال بشأن المتھم غیر من نزاع قام إذا علیھ المحكوم أموال على المالیة األحكام تنفیذ حالة في

ً  المدنیة، المحكمة إلى األمر یرفع علیھا، التنفیذ  .المرافعات قانون في مقرر ھو لما طبقا

 

 الثامن الباب

 االعتبار رد في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (481) مادة

 بنظره المختصة ةوالجھ وآثاره االعتبار رد

 الحكم انقضاء االعتبار رد على ویترتب جنحة، أو جنایة في علیھ محكوم لكل االعتبار رد یجوز - أ

 المترتبة لمدنیةا االلتزامات في ذلك یؤثر أن دون بھ المتعلقة األخرى الجنائیة اآلثار وسائر التبعیة والعقوبات

 .باإلدانة الحكم على
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 لىع بناء وذلك علیھ، المحكوم إقامة محل لھا التابع الجنایات محكمة من االعتبار برد الحكم ویصدر - ب

  .النیابة رئیس إلى یقدمھا بعریضة طلبھ،

 الصادر الحكم تاریخ فیھا یبین وأن الطالب شخصیة لتعیین الالزمة البیانات على العریضة تشتمل أن ویجب

 .الحین ذلك من یھا أقام التي واألماكن علیھ

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة اسطةبو

 :والعقوبات

  مكرر (481) مادة

 االعتبار رد شروط

 :االعتبار لرد یجب

 .یرتھس حسن علیھ المحكوم وأثبت كان، وجھ بأي انقضت أو كامالً  تنفیذاً  نفذت قد العقوبة تكون أن - أ

 قوبةع كانت إذا سنوات ست مدة آخر لسبب انقضائھا أو األصلیة العقوبة تنفیذ على مر قد یكون أن - ب

 جراماإل واحتراف واالعتیاد العود حالة في المدد ھذه وتضاعف جنحة عقوبة كانت إذا سنوات ثالث أو جنایة

 .المنحرفین المجرمین حالة وفي

 النص ذاھ تطبیق في سیاسیة جرائم تعد وال سیاسیة، جرائم في علیھم المحكوم المدة شرط من ویستثني

 من ألولا الباب من األول الفصل في علیھا المنصوص الدولة بكیان المضرة والجنح والجنایات القتل جرائم

 .العقوبات قانون من الثاني الكتاب

 بتیث أن أو أدیت قد الجریمة في بھا المحكوم المبالغ وسائر والغرامات المدنیة االلتزامات تكون أن - ج

 .الوفاء معھا یستطیع بحال لیس أنھ علیھ المحكوم

ً  االعتبار رد طالب یكون أال - د  .الوقائیة التدابیر من تدبیر ألي خاضعا

 

 (482) مادة

 المدة بدء

 ریخالتا من إال االعتبار رد لجواز الالزمة المدة تبتدئ فال شرط، تحت علیھ المحكوم عن أفرج قد كان إذا

ً  شرط تحت اإلفراج فیھ یصبح الذي التاریخ من أو العقوبة النقضاء ررالمق  .نھائیا

 

 (483) مادة
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 األحكام تعدد

 لیھاع المنصوص الشروط تحققت إذا إال اعتباره برد یحكم فال أحكام، عدة علیھ صدرت قد الطالب كان إذا

 .األحكام أحدث إلى إسنادھا لمدةا حساب في یراعى أن على منھا حكم كل إلى بالنسبة السابقة المواد في

 

 (484) مادة

 النیابة تحقیقات

ً  العامة النیابة تجري  الحكم وقت نم نزلھ مكان كل في الطالب إقامة تاریخ من لالستیثاق الطلب بشأن تحقیقا

ً  تراه ما كل تتقصى عام وبوجھ ارتزاقھ، ووسائل سلوكھ على وللوقوف اإلقامة، تلك ومدة علیھ  نم الزما

 فیھ یدون تقریرب لتقدیمھ التالیة األشھر الثالثة في المحكمة إلى وترفعھ الطلب إلى التحقیق وتضم المعلومات

 :بالطلب ویرفق علیھا، یبني التي األسباب وتبین رأیھا

 .الطالب على الصادر الحكم صورة -1

 .بسوابقھ شھادة -2

 .السجن في وجوده أثناء سلوكھ عن تقریر -3

 

 (485) مادة

 الطلب في النظر

 كما ،والطالب العامة النیابة أقوال سماع لھا ویجوز المشورة، غرفة في فیھ وتفصل الطلب المحكمة تنظر

ً  تراه ما كل استیفاء لھا یجوز  .المعلومات من الزما

 .األقل على أیام بثمانیة الجلسة قبل بالحضور الطالب إعالن ویكون

 األوضاع الطعن يف وتتبع تأویلھ، في أو القانون تطبیق في لخطأ النقض بطریق إال الحكم في الطعن یقبل وال

 .األحكام في النقض بطریقة للطعن المقررة والمواعید

 

 (486) مادة

 الحكم

 سلوك أن رأت إذا االعتبار برد المحكمة تحكم العقوبات قانون في علیھا المنصوص الشروط توافرت متى

 .نفسھ بتقویم الثقة إلى یدعو علیھ الحكم صدور منذ الطالب
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 (487) مادة

 بالحكم اإلعالن

 بھ یرللتأش بالعقوبة الحكم منھا صدر التي المحكمة إلى االعتبار رد حكم من صورة العامة النیابة ترسل

 .السوابق قلم في بھ یؤشر بأن وتأمر ھامشھ، على

 

 (488) مادة

 االعتبار رد تعدد عدم

 .واحدة مرة إال علیھ المحكوم اعتبار برد الحكم یجوز ال

 

 (489) مادة

 الطلب رفض

 نتین،س مضي بعد إال تجدیده یجوز فال علیھ، المحكوم سلوك إلى راجع بسبب االعتبار رد طلب رفض إذا

 .توافرھا الالزم الشروط توافرت متى تجدیده فیجوز األخرى األحوال في أما

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (490) مادة

 االعتبار برد الحكم إلغاء

 تكن لم أخرى أحكام ضده صدرت علیھ المحكوم أن ظھر إذا االعتبار برد الصادر الحكم إلغاء یجوز - أ

 المحكمة من الحكم ویصدر قبلھ، وقعت جریمة في االعتبار رد بعد علیھ حكم إذا أو بھا، علمت المحكمة

 .العامة النیابة طلب على بناء االعتبار برد حكمت التي

 من سنوات خمس خالل اعتباره إلیھ رد من ارتكب إذا االعتبار برد الصادر الحكم القانون بقوة یلغى - ب

 .أكثر أو سنوات ثالث مدتھا للحریة مقیدة بعقوبة فیھا علیھ وحكم عمدیة جنحة أو جنایة االعتبار رد

 

 (491) مادة

 القانون بحكم االعتبار رد

 :القانون بحكم االعتبار یرد
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 نصب، أو مسروقة، أشیاء إخفاء أو سرقة جریمة في جنحة بعقوبة أو جنایة، بعقوبة علیھ المحكوم إلى :أوالً 

 تالفا أو مقتضى، بدون الغیر حیوان قتل جرائم وفي الجرائم ھذه في شروع أو تزویر، أو أمانة، خیانة أو

 على یصدر أن بدون سنة عشرة اثنتا سقوطھا أو عنھا العفو أو تنفیذھا على مضى متى روعات،المز

 .جنحة أو جنایة في بعقوبة حكم خاللھا علیھ المحكوم

 ً  عنھا لعفوا أو العقوبة تنفیذ على مضى متى أخرى جریمة أیة في أو جنحة بعقوبة علیھ المحكوم إلى :ثانیا

 أو اعائد علیھ المحكوم اعتبر قد الحكم كان إذا إال جنحة أو جنایة في حكم علیھ یصدر أن دون سنوات ست

 .سنة عشرة اثنتي المدة فتكون المدة بمضي سقطت قد العقوبة كانت

 

 (492) مادة

 األحكام وتعدد القانون بحكم االعتبار رد

 النسبةب تحققت إذا إال ونالقان بحكم إلیھ اعتباره یرد فال أحكام، عدة ضده صدرت قد علیھ المحكوم كان إذا

 دثأح إلى إسنادھا المدة حساب في یراعى أن على السابقة، المادة في علیھا المنصوص الشروط منھا لكل

 .األحكام

 

 التاسع الباب

 واستردادھم المجرمین تسلیم في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (493) مادة

 التطبیق الواجب القانون

 .الدولي والعرف االتفاقات تنظمھا لم ما واستردادھم، المجرمین تسلیم قواعد اللیبي القانون ینظم

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )أ( مكرر (493) مادة

 التسلیم شروط

 :اآلتیة الشروط توافرت متى علیھم المحكوم أو المتھمین تسلیم یجوز
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 .بالتسلیم بةالمطال الدولة وقانون اللیبي القانون بحسب جریمة التسلیم طلب علیھ المبني الفعل یكون أن - أ

 .واألجنبي اللیبـي القانونین بمقتضى انقضت قد العقوبة أو الجریمة تكون أال - ب

 .الجنائیة الدعوى إقامة الدولتین قانونا یجیز أن - ج

 .بلیبـي الطلب یتعلق أال - د

 .بھا تتعلق أخرى جریمة أو سیاسیة الجریمة تكون أال - ھـ

 ریمةج كل أو األفراد ألحد سیاسي بحق أو للدولة سیاسیة بمصلحة تمس جریمة كل سیاسیة جریمة وتعد

ً  الرتكابھا األساسي فعالدا یكون عادیة  .سیاسیا

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )ب( مكرر (493) مادة

 اللیبیة باألراضي المار تسلیم شروط

 تسلیمال حصل إذا اللیبیة األراضي عبر آلخر بلد من المبعد أو المسلم علیھ المحكوم أو المتھم مرور یجوز

 و )أ( لبنودا في المبینة الشروط وتوافرت إلیھا لجأ التي للدولة القضائیة السلطة قرار على بناء اإلبعاد أو

 .السابقة المادة من )ھـ( و )د(

 أو المتھم اإلیھ لجأ التي للدولة القضائیة السلطة تدخل دون عرض أو بھ سمح قد داألبعا أو التسلیم كان فإذا

 .السابقة المادة أحكام جمیع فتطبق علیھ المحكوم

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 )ج( مكرر (493) مادة

 االختصاص جھة

 أحد بتسلیم یأذن أو یعرض أن )أ( مكررا (493) المادة في علیھا المنصوص األحوال في العدل لوزیر

 .الخارج في علیھم المحكوم أو المتھمین

 .لباتھط تعددت إذا التسلیم في األولویة تقریر حق العدل وزیر علیھ یعرضھ ما على بناء الوزراء ولمجلس

 

 (494) مادة
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 اإلذن وأ العرض شروط

ً  تسلیمھ المطلوب یكون ال أن شرط على بھ اإلذن أو التسلیم عرض یتوقف  للیبيا القضاء على أمره مطروحا

 أجلھ نم كان الذي الحكم غیر جنائي بحكم فیھا علیھ منفذاً  كان أو التسلیم طلب على سابقة أخرى لجریمة

  .بھ اإلذن طلب أو التسلیم عرض

ً  العدل ولوزیر ً  یراه ما على بھ اإلذن أو التسلیم عرض یعلق أن دائما  .أخرى شروط من ضروریا

 

 (495) مادة

 القضاء تدخل

 اتالجنای محكمة من بذلك قرار على الحصول بعد إال الخارج في علیھ المحكوم أو المتھم تسلیم یجوز ال

 .تسلیمھ المطلوب إقامة محل بدائرتھا یقع التي

 :التالیة األحوال في المذكورة المحكمة على األمر عرض دون التسلیم حصول یجوز ذلك ومع

 .بنفسھ ھو طلبھ أو تسلیمھ المطلوب علیھ یعترض ولم واحدة بدولة التسلیم تعلق إذا -1

 األراضي غیر الخارج في علیھم المحكوم أو المتھمین أحد بمرور التصریح على األمر اقتصر إذا -2

 لقضائیةا السلطة تدخل بعد صادراً  بالتسلیم اإلذن نوكا أخرى دولة إلى بتسلیمھ أذنت دولة من اللیبیة

 .الشأن صاحبة الدولة في

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (496) مادة

 اللیبیة باألراضي المار تسلیم إجراء

 یقوم من أو امةالع النیابة رئیس على یتعین السابقة المادة من ألخیرةا الفقرة في علیھا المنصوص الحالة في

 وضاعھاأل التسلیم أوراق استیفاء ومن الطلب فحوى من یتحقق أن تسلیمھ المطلوب مرور منطقة في مقامھ

 وأن )أ( مكرراً  (493) المادة من )ھـ( ، )د( ، )أ( البنود في علیھا المنصوص الشروط توافر ومن الشكلیة

 .علیھا اطالعھ یفید بما التسلیم أوراق على ذلك كل من التثبت بعد یؤشر

 األمر عرض دون العابر علیھ المحكوم أو المتھم بتسلیم أذنت قد الشأن صاحبة األجنبیة الدولة كانت إذا أما

 لحالةا ھذه يف فتجرى اللیبي القانون بحسب ذلك فیھا یتعین كان التي األحوال في القضائیة سلطتھا على

ً  التسلیم كان لو كما التالیة المواد أحكام ً  أو معروضا  .لیبیا في مطلوبا
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 (497) مادة

 المتھم على القبض

 العام النائب یصدر علیھا تسلیمھ عرض العدل وزیر رأى أو شخص تسلیم األجنبیة الدول إحدى طلبت إذا

ً  كان إذا تسلیمھ المطلوب على بالقبض أمراً  العدل وزیر طلب على بناء ً  أو متھما  .ارجالخ في علیھ محكوما

 ساعة عشرینو أربع خالل في ضبطھ مكان بدائرتھا یقع التي العامة النیابة إلى علیھ المقبوض تقدیم ویجب

 .فوراً  ذلكب العام النائب یخطر وأن علیھ بالتحفظ یأمر أن شخصیتھ من التحقق بعد بھا النیابة عضو وعلى

 

 :الجنائیة اإلجراءات قانون أحكام بعض تعدیل بشأن 1955 لسنة قانون من 2 المادة بواسطة

 (498) مادة

 المحكمة على المتھم عرض

 لمحكوما أو المتھم على القبض محل اختصاصھ بدائرة یقع الذي العامة النیابة رئیس أو العام النائب على

 ختاری من أیام ثالثة خالل في االستئناف محكمة رئیس إلى یرفع أن – لھ كان إن – إقامتھ محل أو علیھ

ً  بالقبض إخطاره  .الجنایات محكمة على تسلیمھ المطلوب بعرض طلبا

 

 (499) مادة

 التحقیق مستشار

 بھذا عامال النائب ویخطر التحقیق لمباشرة الجنایات محكمة مستشاري أحد االستئناف محكمة رئیس یندب

ً  تسلیمھ للمطلوب ویعین الندب  .محام لھ یكن لم إذا عنھ للدفاع محامیا

 

 (500) مادة

 التحقیق إجراء

 ندبھ تاریخ نم ساعة وعشرین أربع خالل في تسلیمھ المطلوب ویستجوب التحقیق المنتدب المستشار یباشر

 .القانون ھذا في علیھا المنصوص السلطات من التحقیق لقاضي ما جمیع لھ ویكون

 .العامة لنیابةا حضور وفي تسلیمھ المطلوب مواجھة في التحقیق ویجري

 

 (501) مادة

 اإلفراج
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ً  تسلیمھ المطلوب وكان التسلیم إجراءات في السیر عدم العدل وزیر قرر إذا  ألمرا یصدر علیھ مقبوضا

 .والاألح بحسب الطلب أمامھا المنظور المحكمة أو التحقیق مستشار أو العام النائب من فوراً  عنھ باإلفراج

 

 (502) مادة

 اإلجراءات

 ائقالوث جمیع مع الجنایات محكمة كتاب قلم تودعھا بطلباتھا كتابیة مذكرة تقدم أن العامة النیابة على

 .وإقفالھ التحقیق انتھاء تاریخ من أیام خمسة خالل في وذلك علیھا ترتكز التي والمستندات

ً  تسلیمھ المطلوب كان فإذا  مع رالمذكو الحكم من صورة إیداع النیابة فعلى أجنبیة محكمة من علیھ محكوما

 .مذكرتھا

ً  بدفاعھ مذكرة التالیة األیام الخمسة خالل في یقدم أن محامیھ أو تسلیمھ وللمطلوب  من ھلدی ما بھا مرفقا

 .ووثائق مستندات

 

 (503) مادة

 المحكمة إلى اإلحالة

 التحقیق قفالإ تاریخ من أسبوعین خالل في منھ بتقریر الجنایات محكمة إلى الدعوى المنتدب المستشار یحیل

ً  یضعھ الذي التقریر في ویذكر ً  ملخصا  وجدت نإ ودفوعھما الطرفین وألسانید أجراه الذي للتحقیق وافیا

 .دفاعھما وأوجھ

 

 (504) مادة

 المحكمة انعقاد

 لیمھتس والمطلوب العامة النیابة بحضور مشورة غرفة في التسلیم طلب لنظر الجنایات محكمة تنعقد

 .ومحامیھ

 بعد الطلب يف المحكمة تفصل ثم السابقة المادة في إلیھ المشار تقریره للتحقیق المنتدب مستشارھا ویتلو

 .والدفاع العامة النیابة سماع

 

 (505) مادة

 المحكمة قرار
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 في رمةالمب وباالتفاقیات بقوانینھا مسترشدة بھ اإلذن أو التسلیم عرض جواز في قرارھا المحكمة تصدر

 ثم يالدول العرف بھ یقضي بما أو وجدت إن طلبتھ التي أو التسلیم علیھا المعروض الدولة مع الصدد ھذا

 .أجلھا من طلبھ أو التسلیم عرض كان التي التھمة على األدلة جدیة بمدى

 كان وول التھمة ثبوت على متوافرة األدلة اعتبرت باإلدانة حكم ضده صدر قد تسلیمھ المطلوب كان فإذا

 .فیھ صدر الذي البلد قانون بحسب للطعن قابالً  الحكم

 

 (506) مادة

 القرار تسبیب وجوب

ً  المحكمة قرار یكون أن یجب ً  دائما  اإلذن وأ التسلیم عرض جواز بعدم الصادر والقرار باطالً  كان وإال مسببا

 .ذلك على ینص لم ولو تسلیمھ المطلوب عن فوراً  اإلفراج حتما یستتبع بھ

 

 (507) مادة

 الطعن

 كونةم ھیئة أمام الجنایات، محكمة قرار في موضوعیة ألسباب ولو الطعن تسلیمھ وللمطلوب العام ائبللن

 .طعن ألي قابل غیر قرارھا ویكون مشورة غرفة في منعقدة النقض محكمة مستشاري من ثالثة من

 

 (508) مادة

 وإجراءاتھ الطعن میعاد

ً  عشر ثمانیة الطعن میعاد  .ارالقر صدور تاریخ من یوما

 .النقض محكمة أمام القانون ھذا في المقررة اإلجراءات نظره في وتتبع

 

 (509) مادة

 القرار تنفیذ

 فلیس كذل ومع نھائیاً، صیرورتھ بعد إال بھ اإلذن أو التسلیم عرض بجواز الصادر القرار تنفیذ یجوز ال

 لعدلا لوزیر ملزمة قوة تسلیمھ، عرض أو تسلیمھ المطلوب علیھ المحكوم أو المتھم لرضاء وال القرار لھذا

 .عنھ العدول رأى إذا بالتسلیم

 

 (510) مادة
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 الطلب إعادة

 لمطلوبا لنفس بالنسبة ذلك إلى العودة دون بھ اإلذن أو التسلیم عرض جواز بعدم الصادر القرار یحول ال

 .القضاء على طرحھا یسبق لم مبررات تكشفت إذا تسلیمھ

 

 العاشر الباب

 الوقائیة التدابیر في

 

 (511) مادة

 اإلشراف قاضي

ً  اختصاصھ دائرة في الجزئي القاضي یعتبر  .لإلشراف قاضیا

 

 (512) مادة

 اإلشراف قاضي سلطات

 باتخاذ أمره یصدر أن الوقائیة التدابیر في الجنائیة الدعوى في الصادر الحكم یفصل لم إذا اإلشراف لقاضي

ً  منھا یراه ما  .العقوبات قانون یزھایج التي األحوال في ضروریا

 

 (513) مادة

 الخارج في اإلقامة

 بذلك االختصاص كان لیبیا في معلوم إقامة محل ضده الوقائي التدبیر اتخاذ المطلوب للشخص یكن لم إذا

  .بالبراءة أو باإلدانة الحكم أصدرت التي للمحكمة

 .أنھش في حكم آخر أصدرت التي للمحكمة االختصاص كان األحكام تعددت فإذا

 

 (514) مادة

 اإلشراف قاضي أوامر

ً  الوقائي التدبیر في أمره اإلشراف قاضي یصدر  .ھامن طلب بغیر أو النیابة طلب على بناء مسببا

 .ارأیھ إلبداء العامة النیابة إلى ذلك قبل األوراق إحالة علیھ وجب نفسھ تلقاء من األمر إصدار رأى فإذا

 .باألسانید مدعمة بةمكتو مذكرة في رأیھا النیابة وتبدي
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 (515) مادة

 الشأن صاحب أقوال

 .علیھ القیم وأ بھ المتكفل أو الشأن صاحب أقوال یسمع ان وقائي تدبیر باتخاذ األمر إصدار قبل القاضي على

 .أھلھ من إلیھ األقرب فأقوال ھذین أحد یوجد لم وإذا

ً  الشأن صاحب كان وإذا  ةالطبیعی الوالیة حق لھ من أقوال سماع وجب عمره من عشرة الثامنة یبلغ لم حدثا

 .حضانتھ في الحدث كان من أو علیھ الوصایة أو

 اطلةب تقع المادة ھذه في مقامھ یقوم من أو الشأن صاحب سماع دون وقائي تدبیر باتخاذ الصادرة واألوامر

ً  الشأن صاحب یكن لم ما  .ھاربا

 

 (516) مادة

 التحقیقات

 طةالسل رجال من لذلك یندبھ من بواسطة أو بنفسھ التحقیقات من الزما یراه ما اإلشراف قاضي یباشر

 .المختصة

 .ضده الوقائي التدبیر اتخاذ المطلوب حالة من للتحقق االجتماعیین والخبراء األطباء من یراه من ندب ولھ

 

  (517) مادة

 التحقیق إجراءات

 قاضي لھ عین محام لھ یكن لم فإن عامةال والنیابة ومحامیھ الشأن صاحب حضور في التحقیق یجري

ً  اإلشراف  .محامیا

 .حضوره غیر في األمر وصدر التحقیق صح ممیز غیر الشأن صاحب كان وإذا

 

 (518) مادة

 وتنفیذه األمر صدور میعاد

 خالل في امةالع النیابة إلى ویبلغھ التحقیق إقفال تاریخ من أیام سبعة خالل في أمره اإلشراف قاضي یصدر

 لنفاذا واجب وقائي تدبیر باتخاذ اإلشراف قاضي من الصادر األمر ویكون صدوره من ساعة وعشرین عأرب

 ً  .استئنافھ حصول مع ولو دائما

 .ةاألھلی عدیم كان إن یمثلھ من إلى أو الشأن صاحب إلى إعالنھ بعد األمر بتنفیذ العامة النیابة وتقوم
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 (519) مادة

 االستئناف

 اإلشراف قاضي أمر استئناف األھلیة عدیم كان إن یمثلھ ولمن ومحامیھ الشأن حبولصا العامة للنیابة

 .فیھا صدر التي الجزئیة المحكمة كتاب قلم في بتقریر

 

  (520) مادة

 االستئناف میعاد

 من لشأنا ولصاحب إلیھا األمر تبلیغ تاریخ من العامة للنیابة بالنسبة تجري أیام عشرة االستئناف میعاد

 .بھ علیھ التنفیذ تاریخ

 لصادرا باألمر یمثلھ من إعالن تاریخ من إال االستئناف میعاد یجري ال األھلیة عدیم الشأن صاحب كان فإذا

 .وقائي تدبیر باتخاذ

 

 الجنائیة اإلجراءات قانوني أحكام بعض تعدیل بشأن 1962 لسنة (18) رقم قانون من 2 المادة بواسطة

 :والعقوبات

 (521) مادة

 االستئناف في الفصل

 توافرت إذا لنقضل قابالً  حكمھا ویكون اإلشراف قاضي استئناف في استئنافیة بھیئة االبتدائیة المحكمة تفصل

 .أسبابھ

 

 (522) مادة

 االستئناف أثر

 باتخاذ أو ضبالرف ذلك في فصلت قد الجنائیة المحكمة كانت إذا وقائي تدبیر اتخاذ اإلشراف لقاضي یجوز ال

 .آخر وقائي تدبیر

 

 (523) مادة

 الوقائیة التدابیر وفي األحكام في الطعن



 
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 134 of 13 

 رالنظ إعادة أو النقض أو المعارضة أو االستئناف بطریق المتھم من أو العامة النیابة من الحاصل الطعن

 بھ المقضي ائيالوق التدبیر في الطعن حتما یستتبع أصلیة بعقوبة الجنائیة المحاكم من الصادرة األحكام في

 .الحكم فسن في

 بجمیع ھفی الطعن العامة وللنیابة لھ جاز المتھم ضد وقائي تدبیر اتخاذ مع بالبراءة صادراً  الحكم كان فإذا

 .أصدرتھ التي المحكمة أحكام من للتظلم القانون رسمھا التي الطرق

 

 عشر الحادي الباب

 عامة أحكام

 

 (524) مادة

 األحكام أو األوراق فقد حالة في تتبع التي اإلجراءات

 فیھ، قرار صدور قبل بعضھا أو كلھا التحقیق أوراق فقدت أو تنفیذه قبل للحكم األصلیة النسخة فقدت إذا

 :اآلتیة المواد في المقررة اإلجراءات تتبع

 

 (525) مادة

 الحكم من رسمیة صورة وجود

 .األصلیة النسخة مقام تقوم الصورة فھذه الحكم، من رسمیة صورة وجدت إذا

 درتأص التي المحكمة رئیس من أمراً  العامة النیابة تستصدر ما، جھة أو شخص ید تحت الصورة كانت وإذا

 .مصاریف بغیر مطابقة صورة تسلیمھ یطلب أن منھ أخذت ولمن بتسلیمھا، الحكم

 

 (526) مادة

 األصلیة النسخة فقد أثر

 .فذتاستن قد الحكم في الطعن رقط كانت متى المحاكمة، إعادة األصلیة الحكم نسخة فقد على یترتب ال

 

  (527) مادة

 المحاكمة إعادة

 مةالمحك تقضي الحكم، من صورة على الحصول یتیسر ولم النقض محكمة أمام منظورة القضیة كانت إذا

 .استوفیت قد للطعن المقررة اإلجراءات جمیع كانت متى المحاكمة بإعادة
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 (528) مادة

 التحقیق أوراق فقد

 .أوراقھ فقدت فیما التحقیق یعاد فیھ قرار صدور قبل بعضھا أو كلھـا التحقیق أوراق فقـدت إذا

 .التحقیق من تراه ما إجراء ھي تتولى المحكمة، أمام مرفوعة القضیة كانت وإذا

 

 (529) مادة

 الحكم وجود عند األوراق فقد

 فال النقض، محكمة أمام نظورةم والقضیة موجوداً  الحكم وكان بعضھا، أو كلھا التحقیق أوراق فقدت إذا

 .لذلك محالً  المحكمة رأت إذا إال اإلجراءات تعاد

 

 (530) مادة

 المدد حساب

 .المیالدي بالتقویم تحسب القانون ھذا في المبینة المدد جمیع


