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 م1423 لسنة )5( رقم قانون

 م1972 لسنة )148( رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن

 والحرابة السرقة حدي أقامة شأن في

 

 العام، الشعب مؤتمر

 الموافق ر.و 1403 لعام الثاني العادي انعقادھا دور في األساسیة الشعبیة المؤتمرات لقرارات تنفیذاً  •

 والنقابات الشعبیة واللجان األساسیة الشعبیة للمؤتمرات العام الملتقى صاغھا والتي م1993

17  إلى10  من الفترة في العادي انعقاده دور في )العام الشعب مؤتمر( المھنیة والروابط واالتحادات

  .م1994 النار أي 29 إلى 22 الموافق ر.و 1403 شعبان

 ).الكریم القرآن( المجتمع شریعة بأحكام واھتداء •

  .الجماھیر عصر في اإلنسان لحقوق الكبرى الخضراء الوثیقة على االطالع وبعد •

  .الحریة تعزیز بشأن م1991 لسنة )20( رقم القانون وعلى •

  .والحرابة السرقة حدي إقامة شأن في م1972 لسنة )148( رقم القانون على االطالع وبعد •

 

 اآلتي القانون صیغ

 

 )1( مادة

 السرقة حدي إقامة شأن في م1972 لسنة )148( رقم القانون من األولى المادة من الثالثة الفقرة نص یعدل

 :التالي النحو على وذلك والحرابة

 ھذا ویسرى السرقة حدوث وقت دینار ثالثمائة عن قیمتھ تقل ال للغیر مملوكا المسروق المال یكون أن

 .العام المال على الحكم

 

 )2( مادة

 :التالي النحو على نصھا یجري بحیث المذكور القانون من الثالثة المادة تعدیل

 السرقة. حد فیھا یقام ال حاالت :الثالثة المادة

 :اآلتیة األحوال في شبھة للجاني كان إذا السرقة حد یطبق ال

  .المحارم بین أو الزوجین بین أو والفروع، األصول بین السرقة حصلت إذا .1
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 السرقة قبل الّدین أجل وحل جاحداً  أو مماطال المالك وكان المسروق المال لمالك دائنا الجاني كان إذا .2

  .اعتقاده في النصاب إلى یصل ال بما حقھ من أكثر أو حقھ یساوي الجاني علیھ استولى ما وكان

 أن غیر من الجاني وأكلھا المحصود غیر كالنبات یشابھھا ما أو الشجر على ثماراً  المسروق كان إذا .3

  .بھا یخرج

ً  الحكم وقبل السرقة بعد المسروق المال الجاني تملك إذا .4   .الدعوى في نھائیا

 .آخر قانون أي أو العقوبات قانون ألحكام إلیھا المشار الحاالت بخضوع تقدم ما یخل وال

 

 )3( مادة

 .القانون ھذا أحكام یخالف حكم كل یُلغى

 

 )4( مادة

 .نشره تاریخ من بھ یعملو الرسمیة، الجریدة في القانون ھذا ینشر

 

 مؤتمر الشعب العام

 

 ر.و 1403 / شعبان / 17 :بتاریخ سرت :في صدر

 م1423 / النار أي / 29 :الموافق


