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 مدلول الموظف العام 
  في التشريع الجنائي الليبي

 
  

 
 : مقدمة البحث 

م نتاائ  ااياة فاي ايةمياة ماا النالياة الجنائياة        ايترتب على اكتساا  الشا ص ةااة الموظاف العا     
العقاا    فعلاى سابيل الم اال ص يتواوع وراوة إريماة  فشااء         ما لياث   سواء ما ليث التجريم أو

عقوبااام مااا رباال ياا ص ص ين باا  علياا    ( 632)ا فااي المااا   أسااراع الوظياااة المنوااو  علي اا 
وةف الموظف العام الواع  في رانون العقوبام ةذا ما ليث التجريم   أما ماا لياث العقاا  فا ن     
عقوبة الموظف العام المرتكب لجريمة ما الجرائم الماسة بايموال العاماة تكاون أالاأ وأياد مماا      

إريماة  بانن  علاى ذلا     ولاي  أ ل ةااة الموظاف العماومي      ذا اعتكب الجريمة فر  عا ي ص يحمال 
 بينماا عقوباام    ( 632)اصختالس يعارب مرتكب ا بالسجا  ذا كان موظاا عاماا وفقاا لحكام الماا       

فاي ةاوعت ا   وماا بعادةا عقوباام  ذا تام اعتكاب اا      ( 444)عقوبت ا تكون الحب  طبقا لنص الما   
 . العقوباملموظف العام الواع  في رانون ما ربل ي ص ص ين ب  علي  وةف االبسي ة 

 

كاذل  الحااال تكااون العقوباة مذل ااة  ذا رااام ألاد ايفاارا  العااا ييا باصعتاداء علااى الوظياااة      
العامة متم لة في المساس بشا ص الموظاف العاام كجريماة  ةاناة الموظاف العماومي المنواو          

ب  مد  ص تجاوز السنة   فاي لايا   ما رانون العقوبام التي عقوبت ا الح( 642)علي ا في الما   
أن ةذا اصعتداء  ذا ورع على فر  عا ي لي  موظااا عاماا تكاون العقوباة الحاب  الايذي ص يجااوز        

أو الحاب  الاذي ص يدياد علاى     ( ة  434م ) ستية  يا وع  أو الذراماية  ذا كاان اصعتاداء  بالساب      
  وفضااال علااى ذلاا  فاا ن الاادعو  فااي  ( ة  434م ) ساانة أو الذرامااة  ذا كااان اصعتااداء بالتشاا ير  

عقوبااام ص تقااام  ص بناااء علااى يااكو  ( 434)و ( 434)الجاارائم المنوااو  علي ااا فااي المااا تيا 
 .المعتد  علي  

 

للموظف العاام يرفاع اللاب     لكل ذل   أبت القوانيا الجنائية لم تلف الدول على  يرا  تعريف       
خاةااة وأن ماادلول الموظااف العااام فااي القااانون     ةااذا الواااة المجاار يكتناااان اللااذيا  والذمااو 

اإل اعي ص يتااا  مااع الموااال  التااي يحمي ااا القااانون الجنااائي   وذلاا  صعتنااا  القااانون اإل اعي        
تعرياا ضيقا للموظف العام بنن  الش ص الذي يعيا في وظياة  ائمة فاي خدماة مرفا  عاام تاديرا      

 .الدولة أو السل ام العامة ايخر  
 

ء ذلاا  لجاان المشاارة الجنااائي الليبااي  لااى تحديااد ماادلول الموظااف العااام فااي ن ااا  ت بياا       و زا    
( 6)م ولتى ةدوع القاانون عرام   3423ايلكام الجنائية بدءا ما ةدوع رانون العقوبام في سنة 

 .م بشنن الجرائم اصرتوا ية مراعيا ايوضاة اصإتماعية واصرتوا ية السائد  3494لسنة 
 

نتناول  عاساة ةاذا   عأينا أن    وآثاع بعيد  يترتب على ةاة الموظف العام ما نتائ  ون را لما    
لسبما تواضعت علي  نواو  التشاريع الجناائي الليباي وإار  با         الواة في مدلول ا وما وم ا

 .رضاء محكمتنا العليا
 

فاي ظال    وسوف نقسم ةذا البحث  لى ثالثة م الب نتكلم في أول ا عاا تعرياف الموظاف العاام         
م   ثام نبايا فاي الم لاب ال ااني الت اوع الجناائي الاذي لحا            3423رانون العقوبام الوا ع سانة  

عااا ماادلول الموظااف العااام الااواع   وايخياار بماادلول الموظااف العااام   ونتحاادط فااي الم لااب ال الااث
 ونوض  في خاتمة البحث عأيناا ال اا  فاي الموضاوة مساتنديا فاي        بقانون الجرائم اصرتوا ية 

 .كل ذل  على آعاء الاق  وألكام القضاء   واهلل ولي التوفي  
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 الم لب ايول
 الموظف العام في رانون العقوبام

 
م الموظااف العااام فااي الاقاار  64/33/3423يعاارف رااانون العقوبااام الليبااي الوااا ع فااي   

خدماة   ةو كل ما أني ت ب  م مة عامة فاي : الموظف العمومي "  بقول ( 32)الرابعة ما الما   
الحكومة أو الوصيام أو ال يئام العاماة ايخار  ساواء كاان موظااا أو مسات دما    ائماا أو م رتاا         
براتب أو بدون  ويادخل فاي ذلا  محارعو العقاو  وايعضااء المسااعدون فاي المحااكم والمحكماون           

 . (3)" وال براء والتراإمة والش و  أثناء ريام م بواإبات م 
 

التعرياف الضاي  للموظاف     لاد  أن رانون العقوبام لم يقف عناد ويتض  ما ةذا التعريف  
العام في القانون اإل اعي   بل استنثر بتعرياف واساع يتاا  ماع ماا يتمتاع با  راانون العقوباام ماا           

 .ذاتية واستقالل عا سائر القوانيا 
 

لاي  المقواو  باالموظف العماومي فاي ت بيا        " قول ا المحكمة العليا ب وةذا ما ترإمت  
م رانون العقوبام أن يكون مما ي ضع في عالرت  باإل اع  العامة  لاى راانون ال دماة المدنياة     ألكا

  باال  ن الااذي يجعلاا  موظاااا عموميااا فااي مجااال ت بياا  رااانون العقوبااام ةااو أن يعماال فااي خدمااة    
الحكومااة أو ال يئااام العامااة   والمقوااو  بالحكومااة ةااو م تلااف اإل اعام والموااال  الحكوميااة       

 . (6) " لكات ا كالموانع وموا ع ال رو وكذل  ممت
 الليبااي عقوباااممااا رااانون ال 32/4وبناااء علااى ذلاا  فاا ن ةاااة الموظااف العااام وفقااا لاانص المااا    

 :تشمل 
 

 :الموظف العام الحقيقي  :أوص 
الموظاف العاام بننا  الشا ص الاذي يعايا بوااة         الموريةعرفت المحكمة اإل اعية العليا  

اةمة في عمل  ائام فاي خدماة مرفا  عاام تاديرا الحكوماة المركدياة أو         مستقر  اير عاعضة للمس
ويقواد بالسال ام اإل اعياة الالمركدياة فاي ةاذا        (3)دية بال ري  المبايار الالمركالسل ام اإل اعية 

 .الود  ايي ا  العامة اإلرليمية وال يئام والم سسام العامة 
 

عيااع السال ة العاماة لتعرياف الموظاف      ورد كان الاق  والقضاء المقاعن رديما يلجان  لاى م   
العام   فقور معنى الموظف العمومي على كبااع ماوظاي اإل اع  وماا يملكاون رسا ا ماا السال ة        
العامة    ص أن  سرعان ما نبذ ةذا التعريف الضي  وإمع  اخل فكر  الموظف العاام كال ماا يعمال     

ة وذلا  بتبنيا  معيااع المرفا  العاام      في السلم اإل اعي ابتداء ماا الاوزير لتاى أرال الماوظايا  عإا      
وص يشاتر  صعتبااع    (4)فيعتبر موظاا عاما ما ي دم في ةاذا المرفا  وفقاا للتعرياف الساالف بيانا        

  أو أن يتقاضااى مرتبااا عااا عملاا  كااذل  ص عباار  بالن ااام  الشاا ص موظاااا عامااا أن يكااون موااناا
اياارا مااا القااوانيا ال اةااة  ميااة أالقااانوني الااذي يحكماا  وظيايااا سااواء كااان رااانون ال دمااة المدن 

وياللاأ أنا  لماا كاان القاانون راد إعال          الا   ... كقانون ن ام القضاء وتن يم الجامعام والشارطة  
   الاعلياة يعمال اا  لوظيااة ص فاي مماعسات     لالشا ص  تقلاد  منا  اكتسا  ةاة الموظف العاام فاي   

  أو موروفاا عاا العمال طالماا أن     ف ن  ص يحول  ون توافر ةذا الواة أن يكون الموظف فاي  إااز  
 . (2)ةات  العمومية رائمة باستمراع الراب ة الوظياية 

 

قااد ثاااع ال ااالف لااول مااا  ذا كااان العاااملون بالمشااروعام الم ممااة والشااركام العامااة   لو 
وكااان إااوةر ال ااالف   يعادون مااوظايا عمااومييا فااي ن ااا  ت بياا  ألكااام رااانون العقوبااام أم ص  

   كانت ةذا المشروعام تعتبر م سسام عامة أم مجر  أي ا  معنوية خاةاة يدوع لول ما  ذا 
أن موارف   "ورد أتاي  للمحكماة العلياا التعار  ل اذا ال االف بشانن الموااعف الم مماة فقارعم           

الجم وعية يعتبر منشن  تجاعية تتعامل مع الناس بقود الكسب والرب  وةي و ن كانت ت دف  لى 
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تعتبر ياركة ليبياة مسااةمة فقاد نوات       92-22أن ا بحكم القانون عرم تدعيم اصرتوا  الوطني  ص 
في  –بن   ي سي أو  لباعكليد –ت ول  لى الحكومة ملكية ايس م المملوكة ) على أن ( 3)الما   

( ويساتمر الموارف الماذكوع فاي أعمالا  كشاركة مسااةمة ليبياة         . عأس مال مورف الجم وعياة  
 نمااا كااان ي اادف  لااى تحقياا  اايااة معينااة     م ةااذا المواارف  ين المشاارة عناادما سااا رااانون تاانمي   

مضمون ا  عم اصرتوا  القومي وتنميت  والحد ما اصستذالل ايإنباي ولاذل  فقاد أةابحت أموالا       
ما ايموال المملوكة للدولة ملكياة خاةاة  ون أن يضااي علي اا ةااة العمومياة   فلا  ي وايت          

  وكساب وراد   با ع ماا الدولاة واايتا  التجاعياة البحتاة      اصعتباعية وميدانيت  المستقلة عا ميدانية
ظاال مااع تملاا  الدولااة لجميااع أساا م  كمااا كااان يااركة تجاعيااة محتا ااا بشااكل  القااانوني ومسااتمرا    
بنشاط  التجاعي  اخل  طاع ةذا الشكل وص يمكا والحالة ةذا اعتباعا ما الموال  أو الم سساام  

 لاى اعتباااع إميااع   العليااا ورااد انت ات المحكمااة  (2) " العاماة باال ةاو مااا أياا ا  القاانون ال ااا    
 أوعا  المورف ما ربيل ايوعا  العرفية ص الرسمية مما يستتبع القاول بانن العاامليا بالموااعف    

 عقوباام ماا راانون ال   32/4عمومييا وفقا لانص الماا     الموظايا ال يندعإون في عدا ص  التجاعية
 . الليبي

 

جلساة  ب   692/63بدأ في رضية ال عاا الجناائي عرام    ورد ع  م المحكمة العليا ذام الم 
م ليااث رضاات بعاادم اعتباااع عئااي  مجلاا    اع  وماادير الشااركة العامااة صستوااال    62/3/3492

 . (9)ما رانون العقوبام  32/4ايعاضي ما الموظايا العمومييا في لكم الما   

القاانون الواا ع   أن الرأي الراإ  فاي ةاذا الواد  ةاو الرإاوة  لاى       تقديرنا ال ا  وفي  
 وبالتاالي  واائص الم سساة العاماة    ب تمتع اا  بتنميم المشروة أو تنسي  الشركة صساتجالء ماد   

لاى القيااس      ون اللجاوء    ما عدما  ام الحكم على العامليا في ا ما ليث توفر ةاة الموظف الع
 .على الحاصم التي سب  للمحكمة العليا أن تعرضت ل ا 

 
 :المست دمون  :ثانيا 
يرا  بالمست دميا الموظاون الذيا يشذلون أ نى  عإام السلم اإل اعي فاي الحكوماة أو    

المشاارة بااالنص علااي م تنكيااد ياامول   أعا الااذيا ص يتمتعااون بساال ة تقديريااة فااي وظااائا م   ورااد  
وكانت العلة في ةاذا التسامية راديما     (4)النص للموظايا العمومييا كافة أيا كان مركدةم الوظياي 

عتقا  السائد بنن الوظياة العامة تتميد بقدع ما السل ة العامة مما  فع المشارة  لاى الانص    اص وة
 . (4)ةرالة على طائاة المست دميا منعا لكل لب  أو خالف 

 

وت بيقا لذل  رضت المحكمة العليا بنن المست دم بعقد ساواء أكاان ليبياا أو مذترباا يعتبار       
اإل اعياة التاي تسات دم  عالراة يذلاب علي اا طاابع التن ايم         في ن ر القاانون موظااا ترب ا  بالج اة     

الالئحي وص يتدخل في ا العقد  ص بقدع يسير يكا  يقتور على تحديد مد  اصسات دام وتن ايم ايماوع    
الماليااة وايرةااا مااا الشاارو  ال اةااة   آيااة ذلاا  مااا  عد علياا  رااانون ال دمااة المدنيااة وصئحااة       

م ما تسامية المسات دم بعقاد موظااا     9/3/3424و  الوا ع  في است دام الموظايا المذتربيا بعق
 . (32)سواء كان في خدمة الحكومة أو الم سسام العامة وسواء أكان ليبيا أو أإنبيا 

 

ويساتوي أن يكااون المساات دم  ائماا أو م رتااا براتااب أو بدونا  ين تقاضااي الراتااب لااي      
 . جنائي م في ن ا  القانون الالعايرطا صكتسا  ةاة الموظف 

 
 :الموظف الاعلي  :ثال ا 
ي وع البحث لول مد   مكانية  سباغ وةف الموظف العام على الش ص الذي لم يوادع   

راراع بتعييناا  أو ةادع رااراع تعيينا  باااطال   وةاو مااا يسامى فااي فقا  القااانون باالموظف الاعلااي أو        
كااان رااراع تعييناا  الباطاال   الموظااف يعتباار فعليااا  ذا الااوارعي ومااا المقاارع فااي القااانون اإل اعي أن 
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معقوص أي يرإع  لى ال اةر   فيعتبر ةحيحا  ذا لم يا اا الجم اوع  لاى سابب ب النا   ون عبار        
أمااا  ذا عاايا فااي ايورااام اصساات نائية كحالااة ال ااواع     –ص م بمااا  ذا كااان الموظااف لسااا النيااة أ 

ا معقاوص   بال يعتبار موظااا     والحر  فقد ريل بنن  لي  ما الضروعي أن يكون الار  رد عيا تعيين
فعليا ولو لم يودع رراعا بتعيينا    وعليا  فا ن أسااس ن رياة الموظاف الاعلاي ةاو  ماا ال ااةر أو           

 .الضروع  
 

ولما كانت ايعمال اإل اعية التي يقوم ب ا الموظف العام الاعلاي تعتبار كايعماال التاي يبايارةا          
 .رانون العقوبام  مجالعد موظاا عموميا في الموظف العام الحقيقي ف ن الموظف الاعلي ي

 

 :الموظف العام الحكمي  :عابعا
 
ما رانون العقوبام في لكم الموظايا العمومييا محارعو  ( 4)فقر  ( 32)أ خلت الما    

والشاا و  أثناااء  والمترإمااونالعقااو  وايعضاااء المساااعدون فااي المحاااكم والمحكمااون وال بااراء   
 .ريام م بواإبات م 

 

وص ي  أن ة صء ايي ا  يعتبرون مكلاايا بم ماة تادخل فاي ن اا  ال دماة العاماة ون ارا              
   لى خ وع  ايعمال التي ي  ون ا فقد نب  المشرة ةرالة  لى خضوع م يلكاام راانون العقوباام   
فالمحكم أيب  بالقاضي فاي م متا    وال بيار يم اد للحكام باالرأي الاذي ينت اي  ليا  فاي تقريارا              

والشا و  ص   والمترإمونالعقو  وايعضاء المساعديا في المحاكم  وف ن ما يقوم ب  محرعوكذل  
 . (33)وال براء  المحكميا ولساسية عا أعمال يقل خ وع  

 

من اا  وياللأ أن محرعي العقو  ةم الاذيا ي تواون بتوثيا  إمياع المحارعام عادا ماا يتعلا               
ويقواد    المان م يعماال محارعي العقاو      ام القاانون  بمسائل ايلوال الش وية والورف طبقا يلك

 .بايعضاء المساعديا في المحاكم أعوان القضاء ما كتبة ومحضريا وايرةم 
 

ويشااتر  فااي ال بااراء والمحكماايا أن يكونااوا معيناايا مااا رباال المحكمااة فااال يكاااي أن يكونااوا          
اسااتنا ا علااى  مائية أم تاااعيا مااا رباال ال وااوم   ويسااتوي أن يكااون ذلاا  بمناساابة خوااومة رضاا 

 . (36)تحكيم  تاا ا
 

كانات القضاية مدنياة    أأما بالنسبة للش و  فيستوي أن يكونوا ي و  نااي أو  ثباام   وساواء          
 .  اعية  مإنائية أ مأ
 

 .ويعتبر ة صء إميعا ما الموظايا العمومييا لكما في ةد  ت بي  ألكام رانون العقوبام      
 

 :عامة  المكلف ب دمة:خامسا
 

ب  كل ما تلدم  الدولة القيام ب لد  ال دمام العامة أو مباير  م مة تتعل  بالن اام   ويقود      
وص ت بت ةذا الوااة  ص فاي لادو        يشذل مركدا وظيايا في الدولةص العام بذض الن ر عا كون  

يملكاا  فااال   ممااا ا عاةاايكااون أن   لياا يشااتر  لوااحة التكليااف الوااا ع    ليااثالعماال المكلااف باا   
 بعاد ذلا    يساتوي   يستعا  عا ذل  بايمر الوارع الذي تارض  اإل اع  خروإا على لكم القاانون  

 وبوارف الن ار كاذل  عماا  ذا كاان راد      بذيار مقابال      مم رتاا أ  مأن يكون العمل المكلف با   ائماا أ  
عباار  أيضااا  وص (33)سااعى  لااى التكليااف ب عا تاا  أو كااان ذلاا  بناااء علااى أماار مااا الساال ة العامااة     

بالمساميام الوظيايااة التااي ت لا  علياا  أو علااى الج ااة التاي يعماال ب ااا مااا  امات تناادعد فااي عاادا      
 . ما رانون العقوبام  32السل ام المحد   بنص البند الرابع ما الما   
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وةاااو ماااا ررعتااا  المحكماااة العلياااا بااادوائرةا المجتمعاااة فاااي لكم اااا الواااا ع بتاااااعي            
 ن رااانون العقوبااام ليااث "   الااذي إاااء فياا  422/24ي عراام فاي ال عااا الجنااائ  63/36/6233

المقوو  بالموظف العمومي ةو كال ماا    أننص في الاقر  الرابعة ما الما   السا سة عشر على 
سااواء أكااان  ايخاار أني اات باا  م مااة عامااة فااي خدمااة الحكومااة أو الوصيااام أو ال يئااام العامااة    

بدونا    وتارت تسامية الوظاائف للتشاريعام ايخار         موظاا أو مست دما  ائما أو م رتاا براتاب أو  
  وةااذا اللجااان بم تلااف  الشااعبيةومااا باايا ةااذا التسااميام فااي تشااريعام الن ااام الساااب  اللجااان   

مسميات ا وأنواع ا كانت تقاوم مقاام السال ة التنايذياة أو الحكوماة باالما وم الساائد ورات  ةاداع          
عاماة فاي خادمت ا وةاف الموظاف العاام وفا          رانون العقوبام وين ب  على ماا تناا  ب ام م ماة    

ساالاة الاذكر   ولماا كاان المجناي عليا  فاي الحكام الم عاون فيا  يشاذل وظيااة              32/4نص الما   
ايماايا المساااعد لق اااة المواةااالم بشااعبية ترةونااة مسااالت    وين باا  علياا  وةااف الموظااف       

 ( .34" )العمومي وف  ما سلف ما بيان

ضاااء محكمااة الاانقض المواارية اعتباااع يااي  الحاااع  مكلاااا  رعلااى ذلاا  فااي  م لااةايومااا  
ب دمة عامة بالنسبة  لى واإب  لضاع الم لوبيا  لى أرسام الشرطة خدمة لألما العاام   وعضاو   

 . (32) لد  لجان اصتحا  اصيتراكي المشكلة لبحث بعض ايموع ال اةة بال دمة العامة 
 

يول ين اوي علاى عنوار اإللادام ب االف      وص يجاوز ال لاب بايا التكلياف والتارخيص   فاا       
المارخص ل اا    ذن   ولاذا لكام فاي موار بانن البناوت      الترخيص الذي يقوم على مجر  الساما  واإل 

 .بمداولة عمليام النقد ايإنبي ص تماعس ةذا العمليام بوةا ا مكلاة ب دمة عامة 
 

يعتبار مكلااا ب دماة     كما ص يجوز ال لب بيا التكليف والتعارد علاى أ اء عمال معايا   فاال     
 . (32)عامة المقاول الذي تتا  مع   لد  الج ام اإل اعية لتنايذ مشروة معيا 

 
 

 

 الم لب ال اني
 ت وع ما وم الموظف العام في رانون العقوبام

 

م بعاض  3423طرأ على تعريف الموظف العام الواع  في راانون العقوباام الواا ع سانة      
 : وض  ذل  فيما ينتي وسوف نبالمجتمع الليبي  التذيير مسايرا الت وع الذي لح 

 

 : 3492لسنة  93ةدوع القانون عرم  :أوص 
م القاانون عرام   3492يونيا    34ةي المواف   3342عإب  32أةدع المشرة في تاعي   

م بتعاديل بعاض ألكاام راانون العقوباام   الاذي بادأ العمال با  اعتبااعا ماا تااعي              3492لسنة  93
ليااث أضاايات   (32)م 39/4/3492ةااي الموافاا    3342يااعبان  2ساامية فااي  نشاارا بالجريااد  الر 

توساع ماا ما اوم    ( إاي )مكارع    664بمقتضى ةذا القانون ما   إديد   لى راانون العقوباام باررم    
عقوباام   وذلا  وفقاا للت اوع الاذي لحا        ( 32)الموظف العام المقرع في البناد الراباع ماا الماا       

  ورد نوت الما   المضاافة ب اذا القاانون علاى      أك ر انعكاسا للوارعيكون القانون لالمجتمع الليبي 
يعاد أيضاا   ( 32)ما الما   ( 4)مع عدم اإلخالل بتعريف الموظف العمومي الواع  في البند   "  أن

 :في لكم الموظف العمومي 
 

عؤساااء وأعضاااء ال يئااام النيابيااة أو المحليااة سااواء كااانوا منت باايا أو م تاااعيا بنيااة     - أ  
 .طريقة أخر  

 .عؤساء وأعضاء اللجان الشعبية -   
عؤساااء وأعضاااء مجااال    اع  ومااديرو وموظاااو ومساات دمو الشااركام والم سسااام      - د 
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والجمعيام والمنشآم  ذا كانت الدولة أو  لد  ال يئاام أو الم سساام تسااةم فاي عأس     
 ." مال ا 

 

ا  لااد  الاابعض باانن ماادلول  وبمجاار   ضااافة ةااذا المااا    لااى رااانون العقوبااام سااا  اعتقاا   
راد أةااب  التعاديل وذلا  بتوسايع ما اوم الموظاف         عقوباام    32/4الموظف العام الواع  بالماا    

في لكم الموظايا العماومييا بالنسابة  لاى    ( إي)مكرع  ( 664)العام باعتباع ما ذكروا في الما   
باا  المتعلقااة    ع وبالتااالي خضااوع م لنوااو  التجااريم الااوا       سااائر نوااو  رااانون العقوبااام   

 . (39)بالوظياة العامة 
 

 ص أن المحكماااة العلياااا لااام تشاااايع ةاااذا اصعتقاااا  وتاااواتر رضااااؤةا علاااى أن اييااا ا       
ص يعاادون فااي لكاام المااوظايا العمااومييا  ص بالنساابة  ( إااي)مكاارع  ( 664)المااذكوعيا فااي المااا   

بام   ورد إااء فاي ألاد ألكام اا     لجرائم الريو  السابقة علي ا  ون ايرةا ما إرائم رانون العقو
المضاافة  ( إاي )مكارع   ( 664)إر  رضاء ةاذا المحكماة فاي تاسايرا للماا        " تعديدا لذل  رول ا 

ومااا بياان م عئااي   –م والتااي اعتباارم ايياا ا  المبيناايا ب ااا   3492لساانة  93بالقااانون عراام 
   المااذكوع  راةاار الماا فااي لكام المااوظايا العمااومييا علاى أن لكاام    –وأعضااء اللجااان الشاعبية   

على إرائم الريو  السابقة علي اا  ون ايرةاا ماا إارائم راانون العقوباام   وماا ثام فا ن عضاو           
اعتبار الحكام     ص بالنسابة لجارائم الرياو    و ذ   اللجنة الشعبية ص يعتبر في لكم الموظف العمومي 

نساابة للجريمااة الم عاون فياا  ال ااعا وةااو عضاو اللجنااة الشاعبية فااي لكام الموظااف العماومي بال      
يكون راد أخ ان فاي ت بيا  القاانون      (  ةانة الموظف العمومي )  642المنوو  علي ا في الما   

 : التشريعي ونتناول فيما ينتي بالشر  ايي ا  المنوو  علي م في ةذا التعديل (34)" 

 :عؤساء وأعضاء ال يئام النيابية أو المحلية  .3
الما تمرام  أماناام  بية أو المحلية أمنااء وأعضااء   ويقود برؤساء وأعضاء ال يئام النيا 

م تااعيا   مكانوا موعديا يعبيا أأواصتحا ام والنقابام والروابب الم نية سواء  "سابقا" الشعبية
م رتاة   مبدون    بواة  ائمة أ مبنية طريقة أخر    ويستوي أن يكون أ اؤةم ل ذا العمل بمقابل أ

 االن ال ريقاة التاي تام ب اا اختيااعةم أو انت ااب م ماا  ام لام            وص يحول  ون تاوافر ةاذا الوااة ب   
 .  (34)يتقرع ةذا الب الن ن ائيا 

 

 : "سابقا" عؤساء وأعضاء اللجان الشعبية .6
لمماعساة اإل اع  فاي الج اام والمرافا      اختيااعةم أو انت ااب م   وةم ايي ا  الذيا يتم  

 يئام والم سساام والشاركام العاماة والولادام     المشكلة في ا كالبلديام وايمانام والجامعام وال
باإلضااافة  لااى أعمااال م   متوااعيدةم علااى ساابيل التااارغ أ  سااواء تااماإل اعيااة واإلنتاإيااة ايخاار    

 .بدون عاتب  مايةلية كما يستوي أن يكون ذل  براتب أ
 

 ركام والم سسام والجمعيام عؤساء وأعضاء مجال    اع  ومديرو وموظاو ومست دمو الش.3
 
ق ااعي الاناب   كالمشارة الج اام ايخار  التاي لام تشاكل ب اا لجاان ياعبية           عاا  ب يذا لم  

( إي)والمواعف وبعض الشركام التي تساةم في ا ليبيا مع عؤوس أموال أإنبية فنص في الاقر  
علااى اعتباااع عؤساااء وأعضاااء مجااال    اع  ومااديرو وموظاااو   ( إااي)مكاارع  ( 664)مااا المااا   

لم سسااام والجمعيااام والمنشااآم فااي لكاام المااوظايا العمااومييا بشاار   ومساات دمو الشااركام وا
وياللاأ أن المشارة لام      مساةمة الدولة أو  لد  ال يئام أو الم سساام العاماة فاي عأس مال اا     

كبيار    فاي تلا  الج اام    يستوي أن تكون ريمة المسااةمة  ف ن  وبالتالي يحد  نسبة ةذا المساةمة 
 .ةذير   مأ
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( 664)رااد اسااتقر علااى أن تعريااف الموظااف العمااومي الااواع  بالمااا    وناذكر باانن الاارأي  
م يقتوار لكم اا علاى إارائم الرياو       3492لسانة   93المضافة بموإب القانون عرم ( إي)مكرع  

فقب السابقة على الما   المذكوع  في القانون سالف البيان  ون ايرةاا ماا الجارائم ايخار  وفقاا      
لعليا في تاسيرا ل ذا الماا   وراد أكادم المحكماة ةاذا القضااء فاي        لما تواتر علي  رضاء المحكمة ا

إر  رضاء ةذا المحكمة على أن موظاي "  لد ةذا ايلكام رول اأ إاء فيورد لكم ل ا أك ر ما 
الشركام المساةمة التي تمل  الدولة عأس مال ا بالكامل أو لجادء منا  ص يعتبارون ماا الماوظايا      

عقوبام المضاافة بالقاانون   ( إي)مكرع   664وأن الما   ( ة 32/4ا   طبقا لحكم الم) العمومييا 
م والتي اعتبرم ايي ا  المبينيا ب ا ومن م موظاو ومست دمو الشركام 3492لسنة  93عرم 

عأس مال ا في لكم الماوظايا العماومييا راةار  علاى الماوا  ال اةاة         ذا كانت الدولة تساةم في
العاماااة  راااانون العقوباااام ولماااا كانااات الشاااركة رةاااا ماااا ماااوا   بالرياااو  الساااابقة علي اااا  ون اي 

للمشروعام الدعاعية بذريان التي يعمل ب ا ال اعا ةي يركة مساةمة وفقا لقانون  نشاائ ا عرام   
م والذي تانص الماا   ايولاى منا  فاي فقرت اا ال انياة علاى أن تمااعس الشاركة عمل اا            43/3493

لشركام التجاعية وألكام القانون التجااعي والقاانون عرام    طبقا لن ام ا والقواعد المعمول ب ا في ا
م بتقريار بعاض ايلكاام ال اةااة بالتجااع والشاركام التجاعياة واإلياراف علي ااا        3492لسانة   22

وذل  فيما ص يتعاع  مع ةذا القاانون والن اام ايساساي للشاركة   وماا ثام فا ن ماوظاي الشاركة          
بالنسبة لجرائم الريو    أما بالنسابة للجارائم ايخار     المذكوع  ص يعتبرون موظايا عمومييا  ص 

فشنن م ينن ايي ا  العا ييا   وبذل  ف ن التدوير الذي يقع ما ألاد ماوظاي ةاذا الشاركة فاي      
 . (62)" محرعات ا أثناء تن ية وظيات  ص يعتبر وارعا في محرع عسمي و نما في محرع عرفي

 

( 664))المحكماة العلياا فاي يانن الماا        ي  الاذي تبنتا    التاسير الض وفي تقديرنا ال ا  أن     
م وذلا  بقوار ساريان ألكام اا علاى إارائم       3492لسانة   93المضافة بالقاانون عرام   ( إي)مكرع  

 لى أن ةاذا الماا   تتعلا  باالتجريم     مر ا الريو  السابقة علي ا  ون ايرةا ما الجرائم ايخر    
الفا لألةل مما يستتبع تاسايرةا تاسايرا ضايقا يتاا  ماع      والعقا  وبالتالي ف ي ريد على الحرية خ

ات اااذ    وذلا  بواارف الن ار عااا الحجاة ال اااةر  المتم لاة فااي     مان   تاسااير النواو  العقابيااة   
 .  موضع الما   في القانون أو ترتيب ا بيا الموا   ليال على سريان ا على ما سبق ا  ون ما تالةا

 93المضاافة بالقاانون عرام    ( إاي )مكارع   ( 664) لى أن الما   بال لات الن ر الوص يذيب عا      
م بشانن الجارائم   3494لسانة   6م تعتبر ملذا  اعتباعا ما تاعي  العمل بالقانون عرم  3492لسنة 

م 3492لسانة   93منا  علاى  لذااء القاانون عرام      ( 34)اصرتوا ية الذي ناص ةارالة فاي الماا       
 .و لذاء كل نص ي الف ألكام  

 
 :بعض القوانيا على اعتباع أي ا  معينيا في لكم الموظايا العمومييافي نص ال :ثانيا 
يحر  المشرة في بعض القوانيا ال اةة لبعض الج اام الانص علاى اعتبااع العاامليا       

ب ا في لكم الموظايا العمومييا عند ت بي  ألكام رانون العقوبام فضال علاى اعتبااع أماوال تلا      
سجالت ا فاي لكام ايماوال العاماة وايوعا  والساجالم الرسامية   وذلا         الج ام وكذل  أوعار ا و
 .صعتباعام معينة ردعةا 

 

لسنة  42ما رانون الجمعيام التعاونية الدعاعية عرم ( 22)ما ذل  ما تقضي ب  الما    
في ت بي  ألكام رانون العقوبام تعتبر أموال الجمعيام في لكم ايموال المملوكاة   "م بنن  3493

للدولة   ويعتبر العاملون ب ا وأعضاء مجال    اعت ا وأعضاء لجان مراربت ا في لكم الماوظايا  
العمااومييا   وتعتباار أوعا  الجمعيااة وأختام ااا وسااجالت ا فااي لكاام ايوعا  وايختااام والسااجالم    

 .  (63)" الرسمية   وص يجوز نقل ا ما مقر الجمعية  ص وفقا للقانون 
 

( 69)م بشنن الجمعيام التعاونية اإلسكانية في الماا    3493لسنة  32ون عرم كما نص القان     
العقوبام تعتبر أماوال الجمعياام فاي لكام ايماوال       فاااي ت بيااا  ألكاااام راااانون   " منااا  علاااى أنااا    
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المملوكة للدولة ويعتبار العااملون ب اا وأعضااء مجاال    اعت اا فاي لكام الماوظايا العماومييا             
لجمعيااة وسااجالت ا فااي لكاام ايوعا  وايختااام والسااجالم الرساامية   وص    وتعتباار أختااام وأوعا  ا

 . (66)" يجوز نقل ا ما مقر الجمعية 
 

م بشاانن الجمعيااام التعاونيااة 3492لساانة ( 22)مااا القااانون عراام ( 62)وكااذل  نواات المااا       
الجمعياام فاي    في ت بي  ألكام رانون العقوبام تعتبر أموال" اصست الكية على ذام الحكم بقول ا 

لكم ايموال المملوكة للدولاة ويعتبار العااملون ب اا وأعضااء مجاال    اعت اا فاي لكام الماوظايا           
العمااومييا   وتعتباار أختااام وأوعا  الجمعيااة وسااجالت ا فااي لكاام ايوعا  وايختااام والسااجالم         

 . (63)" الرسمية وص يجوز نقل ا ما مقر الجمعية 
 

أن العاااامليا وأعضااااء مجاااال    اع  الجمعياااام التعاونياااة     ومااااا  ةاااذا النواااو  إميعاااا         
اصست الكية واإلسكانية والدعاعية يعتبارون فاي لكام الماوظايا العماومييا بالنسابة للجارائم التاي         
تقع مان م أو علاي م بسابب تن ياة أعماال م بالجمعياام بحياث  ذا ارتارف ألادةم إريماة أو اعتكبات            

نن  نواو  التجاريم والعقاا  المتعلقاة باالموظف العاام       ضدا إريمة أثنااء رياما  بعملا  سارم بشا     
أن " ورد أوضحت ذل  المحكماة العلياا فاي ألاد ألكام اا بانن رارعم        . الواع   في رانون العقوبام 

م أن القاانون  3493لسانة  ( 42)ماا راانون الجمعياام التعاونياة الدعاعياة عرام       ( 22)ماا  الما   
اونية الدعاعية وايرةم مماا عاد ت م الماا   كماا لاو كاانوا       المذكوع اعتبر العامليا بالجمعيام التع

موظايا عمومييا بالنسبة للجرائم التي تقع من م أو علي م بسبب تن ية أعمال م بالجمعيام بحيث 
 ذا ورعاات ماان م إريمااة بساابب ذلاا  خضااعوا لنوااو  التجااريم المتعلقااة بااالموظف العااام الااواع      

ن أموال الجمعية تعتبر كما لو كانت مملوكة للدولة   ومتى كاان ال ابات ماا    بقانون العقوبام كما أ
الماادان بااختالس بعااض  الحكام أن ال اااعا كاان يعماال كاتباا لحسااابام الجمعياة التعاونيااة الدعاعياة      

ف ناا  يعتباار لااذل  فااي لكاام المااوظايا العمااومييا   –وةااي ةاااة لاام يماااع في ااا ال اااعا   –أموال ااا 
المتعلقااة بااالموظف العااام الااواع   بقااانون العقوبااام ومااا بين ااا نااص    وي ضااع لنوااو  التجااريم  

ب على اختالس الموظف العمومي لما يكون في لوزتا  بحكام وظياتا     رمن  والتي تعا 632الما   
 . (64)" ما أموال سواء كانت على مل  اإل اع  أو ايفرا  

 

مجال    اعت ا لمرتبام أو مكافاآم  وص يشتر  تقاضي العامليا بالجمعيام التعاونية وأعضاء      
 ممنت بايا أ    ما رتيا  مالموظايا العمومييا   كما يستوي أن يكوناوا  ائمايا أ  عدا  في  إل عاإ م
 .معينيا 

 
 

 الم لب ال الث
 الموظف العام في رانون الجرائم اصرتوا ية

 

  ية علاى أنا  م بشنن الجرائم اصرتوا 3494لسنة  6القانون عرم نوت الما   ال انية ما  
يقود بالموظف العام في ت بي  ألكام ةذا القانون كل ما أني ت ب  م مة عاماة فاي اللجاان أو    " 

ال يئاام أو الم سساام العاماة أو     ديام أو ولدام اإل اع  المحلية أوالم تمرام أو ايمانام أو البل
الناع العاام أو الشاركام أو   اصتحا ام أو النقابام أو الروابب أو الجمعيام أو ال يئام ال اةة ذام 

المنشااآم التااي تساااةم فااي عأس مال ااا ةااذا الج ااام وكااذل  المنشااآم التااي طبقاات بشاانن ا مقولااة     
  ائما أو م رتا   بمقابل أو  ون  يركاء ص أإراء   سواء كان عضوا أو موظاا أو منتجا أو عامال 

إماون والشا و  أثنااء رياام م       ويدخل في ذل  محرعو العقو  والمحكمون وال براء والمتر مقابل
  . (62)" بواإبات م 
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وبناء على ةذا النص أةب  للموظف العام في ينن الجارائم اصرتواا ية ما وماا ي تلاف      
م اللجاان والما تمرام   3494لسانة  ( 6)عا ما وم  في رانون العقوبام   فقد اعتبر القانون عرم 

يئام والم سساام العاماة واصتحاا ام والنقاباام     وايمانام والبلديام وولدام اإل اع  المحلية وال 
والااروابب والجمعيااام وال يئااام ال اةااة ذام الناااع العااام والشااركام والمنشااآم التااي تساااةم فااي    
عأس مال ا الج ام المذكوع    وكذل  المنشآم الم ب  في ينن ا مقولة يركاء ص أإراء اعتبرةا 

يئاام عاماة ب بيعت اا كالبلاديام وولادام اإل اع       ةيئام عامة سواء كانت في أةال ا ة بم ابة كل ا 
 فاي لكام   فنضاحت تعتبار  المحلية والم سساام العاماة   أو كانات فاي أةال ا ماا ال يئاام ال اةاة         

ال يئااام العامااة   وكااان ذلاا  ت بيقااا للبنااد ال الاااث مااا  عااالن ريااام ساال ة الشااعب الوااا ع فاااي             
ةااي أساااس الن ااام السياسااي فااي      الساال ة الشااعبية المباياار    أن  م الااذي إاااء فياا   6/3/3499

الجماةيريااة العربيااة الليبيااة الشااعبية اصيااتراكية فالساال ة للشااعب وص ساال ة لسااواا   ويماااعس       
الشاعب سال ت  عاا طرياا  الما تمرام الشاعبية والنقاباام واصتحااا ام والاروابب الم نياة وماا تمر         

 . (62)الشعب العام   ويحد  القانون ن ام عمل ا 
 

م بشانن الجارائم اصرتواا ية الج اة التاي يعمال ب اا        3494لسانة  ( 6)القاانون عرام   ورد اعتمد      
في ن ا  ت بي  ألكام راانون الجارائم اصرتواا ية       العامالموظف كمعياع صكتسا  ةاة الموظف 

 :وةذا ما سنبين  في الاقر  التالية 
 

 :عمل ب ا الموظف أو ما في لكم  يالج ة التي  .3
ج ااة التااي يعماال ب ااا الموظااف أو مااا فااي لكماا  ةااي  لااد  إ ااام    يسااتوي أن تكااون ال 

والبلاااديام  (الاااوزاعام) أو  لاااد  ةيئات اااا العاماااة كايماناااام المتعااااعف عليااا الحكوماااة باااالمعنى 
وولاادام اإل اع  المحليااة وال يئااام والم سسااام العامااة   أو أن تكااون الج ااة ةااي الماا تمرام         

عب العام أو  لد  لجان ةذا الما تمرام الشاعبية أو أن   الشعبية للبلديام أو فروع ا أو م تمر الش
تكون ةي  لد  اصتحا ام أو النقابام أو الروابب الم نية التي تنشن طبقاا للقاوانيا ال اةاة ب اا       
أو أن تكون ةي  لد  الجمعيام أو ال يئام ال اةة ذام الناع العام القائمة وفقاا للقاانون   أو أن   

 أية إ ة ما الج ام الساب  ذكرةاا  المنشآم أيا كان نوع ا ما  امت تكون ةي  لد  الشركام أو 
في ا برأس مال أيا كانت نسبت    أو كانت ةاي  لاد  المنشاآم التاي طبقات بشانن ا مقولاة          تساةم

 . (69)يركاء ص  أإراء 
 

ويستوي أن تكون الج ة التي يعمل ب ا الموظاف ةاي الج اة ايةالية ماا الج اام التاي         
م أو ةاي ألاد فروع اا   فقاد ساب  للمحكماة       3494لسنة  6ا   ال انية ما القانون عرم عد ت ا الم

 ذا كان الحكم رد است  ر أن   اع  التكاع التبغ التي يعمل ب اا ال ااعا ةاي     "العليا أن رضت بنن  
م وةاي  3/3/3423 لد  فرعي مولحة اصلتكاعام الحكومية التي أنشئت بالمرسوم الوا ع في 

 ي ول  لى ايمالت العاماة للدولاة   ت الدولة وتشرف علي ا وزاع  المالية   وأن  نتاإ ا مل  ما أمال
  ماا ساجل الميدانياة العاماة  وبنااء       6و  3ورد ضم كل ماا  يارا ام التباغ والملا  تحات البناديا       

عقوبام ويكاون ايفارا  الاذيا يعملاون بموانع       32/4على ذل  يعتبر ال اعا مما يملت م الما   
 . (64) "موظايا عمومييا في لكم القانون الجنائي  التبغ

 

وةكذا ف ن طبيعة الج ة التي يعمل ب ا الش ص ةاي المناا  فاي اكتسااب  ةااة الموظاف        
العام لتتحد  بموإب اا مسائوليت  عاا الجارائم اصرتواا ية التاي يرتكب اا   فا ذا لام تكاا الج اة مماا             

م فال يمكاا  خضااة الشا ص الاذي ص     3494لسنة  6نص علي  في الما   ال انية ما القانون عرم 
ياارتبب بتلاا  الج ااام  لااى النوااو  ال اةااة بااالجرائم اصرتوااا ية   ولكناا  رااد ي ضااع للنوااو     

وكاان مماا    يارو  التجاريم في اا   بشانن   ايخر  المنوو  علي ا في رانون العقوبام  ذا توافرم 
 . نون العقوبامما را 32/4تن ب  علي  ةاة الموظف العام الواع   بالما   
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وص يعتبار ايياا ا  التاابعيا للشااركام والمنشاآم بواااة عاماة مااوظايا عماومييا فااي       
م  ص  ذا كاناات اللجااان أو الماا تمرام أو 3494لساانة ( 6)عراام  الجاارائم اصرتوااا ية ما ااوم رااانون

تحاا ام أو  ايمانام أو البلديام أو ولدام اإل اع  المحلياة أو ال يئاام أو الم سساام العاماة أو اص    
النقاباام أو الاروابب أو الجمعياام أو ال يئاام ال اةاة ذام النااع العاام تسااةم فاي عأس ماال ةاذا            
الشركام أو المنشآم أيا كانت نسبة ةذا اإلس ام   أو تكاون ماا الشاركام والمنشاآم التاي طبقات       

 لد  الج اام  ف ذا خلت الشركة أو المنشن  ما ير  مساةمة . في ينن ا مقولة يركاء ص أإراء 
المذكوع  في ا أو لم ت ب  في ينن ا مقولة يركاء ص أإراء ف ن ايي ا  التابعيا ل اا ي رإاون   

لسانة  ( 6)ما عادا  الماوظايا العماومييا المنواو  علاي م فاي الماا   ال انياة ماا القاانون عرام            
 : أمران وياللأ في ةذا الشنن   م ويوبحون اير خاضعيا يلكام  3494

 
أن اإلس ام في عأس مال الشركة أو المنشن  ما إانب  لد  الج ام التي عد ت ا الما    :أول ما 

مااال الشااركة أو  –حسااب ايةاال ب ييااي ال انيااة المشاااع  لي ااا لااي  مااا ياانن  فااي لااد ذاتاا  أن يجعاال
المنشن  مااص عاماا   ولاي  ماا يانن  أن يحاول الشاركة أو المنشان   لاى ر ااة عاام ماا  امات ل اا               

بياااد أن راااانون الجااارائم   ال اةاااة وكيان اااا المساااتقل طبقاااا للقاااانون الاااذي ت ضاااع لااا   ميدانيت اااا 
في اا الج اام الماذكوع  فاي       تسااةم  فاي الشاركام والمنشاآم التاي     العاامليا  اصرتوا ية رد اعتبار  

الما   المشاع  لي ا ما الموظايا العمومييا في ن اا  ت بيا  ألكاام راانون الجارائم اصرتواا ية         
أي الج ااام التااي يعتباار  –وال كاال الج ااام المنوااو  علي ااا فااي المااا   ال انيااة مناا    ثاام إعاال أماا

ما ايموال العامة   بال  نا  إعال ايماوال التاي ت ضاع إل اع         –العاملون في ا موظايا عمومييا 
و يراف ةذا الج ام ما ايموال العامة أيضا أيا كان مالك اا وذلا  وفقاا لانص الماا   ال ال اة ماا        

وبالتالي لم يعد ةنات ما يدعو فاي ن اا  ت بيا  ألكاام راانون الجارائم         جرائم اصرتوا ية رانون ال
انات ماا   اصرتوا ية  لى بحث الوضع القانوني ل ذا الج ام وايموال المملوكة ل ا لمعرفة ما  ذا ك

نون راد  ال اةاة   طالماا أن القاا    مأو كانت أموال ا ما ايموال العاماة أ  الج ام العامة أو ال اةة 
 . (64)نص ةرالة على أن موظاي ا ما الموظايا العمومييا وأن أموال ا ما ايموال العامة 

 

لسانة   44نون عرام  مقتضاى نواو  القاا   " وكانت المحكمة العليا رد رضت ما ربال بانن    
العامة صستوال  ايعاضي عاام تملا  الدولاة لجمياع أسا م ا وعاام تبعيت اا         م أن الشركة3499

عامااة لالةااال  الدعاعااي وتعمياار ايعاضااي بمقتضااى المااا   ايولااى مااا ذام القااانون    للم سسااة ال
تعتباار يااركة ليبيااة مساااةمة ل ااا ي واايت ا اصعتباعيااة وميدانيت ااا المسااتقلة عااا ميدانيااة الدولااة  
وتمااعس نشااط ا التجااعي طبقاا لن ام اا والقواعاد المعماول ب اا فاي الشاركام التجاعياة ال اةااة            

م بتقرير بعض ايلكام ال اةاة بالتجااع   3492لسنة ( 22)لتجاعي والقانون عرم وألكام القانون ا
والشركام التجاعية واإليراف علي ا وص يمكا والحالاة ةاذا اعتباعةاا ماا المواال  الحكومياة أو       
الم سسام العامة بل ةي ما أي ا  القانون ال ا  وبالتاالي فاال يمكاا اعتبااع مجلا    اعت اا       

ومماا ي كاد ةاذا الن ار ةاو         ما راانون العقوباام   32/4موميا في لكم الما   أو مديرةا موظاا ع
م فاي الماا   ايولاى والاذي     3492لسنة  93التعديل في رانون العقوبام الذي إاء ب  القانون عرم 

 ذ لام يكاا المشارة فاي لاإااة  لاى  ضاافت ا لاو كااان        ( إااي)مكارع   ( 664)أضااف بمقتضااا الماا      
مااا رااانون  32/4كة أو مااديرةا يعتباار موظاااا عموميااا فااي لكاام المااا   عئااي  مجلاا    اع  الشاار

 . (32)" العقوبام 
 

أن الشركام والمنشآم التي طبقت بشنن  مقولة ياركاء   الجرائم اصرتوا ية اعتبر رانون:  ثاني ما
ص أإراء ما الج ام التي يعتبر العااملون ب اا ماا الماوظايا العماومييا وإعال أموال اا وايماوال         

أن الشاركام والمنشاآم التاي طبقات فاي       وماا المعلاوم    ل اضعة إل اعت ا و يراف ا أمواص عاماة  ا
 مكاان ر ااة عاام أ   أساواء  -ينن ا ةذا المقولة ةي الشركام والمنشآم التي كان ب ا ةالب عمال  

 . (33)وعمال  -خا 
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 :الموظف العام وما في لكم   .6
بشنن الجرائم اصرتواا ية ةااة   م 3494سنة ل( 6)الما   ال انية ما القانون عرم  أضات 

ما يعملاون فاي اللجاان أو الما تمرام أو ايماناام أو البلاديام       على الموظف العام وما في لكم  
ال    ويشمل ذل  كل ما كان عضوا أو موظاا أو منتجا أو عاامال    ائماا أو م رتاا بمقابال أو     ... 

ون وال بااراء والمترإمااون والشاا و  أثناااء   ون مقاباال وياادخل فااي ذلاا  محاارعو العقااو  والمحكماا  
وعلاى ةاذا الوإا  تشاير الماا   الماذكوع   لاى ناوعيا ماا اييا ا  ينساحب              ريام م بواإبات م 
 :علي م لكم ا 

 

ن والعمااال فااي الج ااام التااي عااد ت ا    ون والمنتجااويشاامل ايعضاااء والموظااا   :  النوة ايول
 .الما   المشاع  لي ا 

ن والشا و  وةا صء ص   ون وال باراء والمترإما  والعقو  والمحكم ورعيشمل مح : النوة ال اني
عالرااة ل اام بتلاا  الج ااام    نمااا عالراات م فقااب بالعماال الااذي ي  وناا    ولااذل       

 . (36) فقب إعل م القانون في لكم الموظايا العمومييا بالنسبة ل ذا  العمل
 

 :ايعضاء والمنتجون والعمال  :النوة ايول 
يا ة صء إميعا فااعتبرةم ماوظايا عماومييا فاي الج اام التاابعيا ل اا        و  القانون باس 

      بشاانن الجاارائم اصرتوااا ية     م 3494لساانة ( 6)التااي عااد ت ا المااا   ال انيااة مااا القااانون عراام       
لشااذل العضااوية فااي اللجااان     انت اااب م أو اختياااعةم والمقوااو  بايعضاااء ايياا ا  الااذيا يااتم     

صتحاااا ام أو النقاباااام أو الاااروابب الم نياااة أو الجمعياااام أو ال يئاااام الشاااعبية أو المااا تمرام أو ا
ال اةة ذام الناع العام أيا كانت الكياياة التاي ياتم ب اا التواعيد وأياا كانات ماد  العضاوية   ولكاا           
يشتر  أن يكون العضو رد أني ت ب  م مة عامة في ةذا الج ام أما  ذا ارتور ايمر علاى مجار    

نةاحا   فذل  صعتباعا موظاا عاما في ت بي  ألكام رانون الجرائم اصرتوا ية العضوية فال يكاي ل
الم ا الذيا تجمع م الم نة في عضوية ألد اصتحاا ام أو النقاباام أو الاروابب ص يمكاا اعتبااعةم      

 .موظايا عمومييا لمجر  العضوية طالما لم يوكل  لي م أي عمل يست دف مولحة عامة 
 

ا  الااذيا تنااا  ب اام م مااة عامااة فااي ايمانااام أو البلااديام أو      والموظاااون ةاام ايياا   
ولاادام اإل اع  المحليااة أو ال يئااام أو الم سسااام العامااة   وأيضااا الشااركام أو المنشااآم التااي       
تساةم في ا  لد  الج ام المذكوع  أو التي طبقت بشنن ا مقولة يركاء ص أإراء   ويعد كذل  كال  

ان أو الماا تمرام أو اصتحااا ام أو النقابااام أو الااروابب أو   مااا أني اات باا  م مااة عامااة فااي اللجاا    
 .الجمعيام أو ال يئام ال اةة ذام الناع العام 

 

ما ام أن  يعمل فاي  لاد     م بدون مرتب م رتا   بمرتب أ مويستوي أن يكون الموظف  ائما أ     
 الجرائم اصرتواا ية    بشنن م3494لسنة ( 6)رم عالج ام التي عد ت ا الما   ال انية ما القانون 

وذل  بورف الن ر عما  ذا كانت عالرت  ب اا رائماة علاى أسااس راانون ال دماة المدنياة أو راانون         
 . (33)العمل أو أي رانون آخر 

 

بيان م فاي ذلا      تارراة بذيار   عاماا ولذل  يعتبر كال ماا الموظاف أو المسات دم أو العامال موظااا          
ماذكوع  فاي الماا   ال انياة   وص يذيار ماا ايمار يايء كاون           لد  الج اام ال بيعملون  طالما كانوا

راول ال ااعا   " الموظف أإنبيا خاضعا لن ام خا  في است دام    ل ذا رضت المحكمة العليا بنن 
بننا  ي ضاع فاي عالرتا  بالموانع لقاانون العمال ولاي   لاى راانون ال دمااة           ( خبيار أإنباي   وةاو  ) 

  ف ن ةذا القول مر و  بنن العبر  فاي اعتبااع الشا ص     عاما المدنية وبالتالي ف ن  ص يعتبر موظاا
موظاا عموميا في ت بي  ألكاام راانون العقوباام ةاو كونا  يعمال فاي خدماة الحكوماة أو ال يئاام           

وص اعتباع بعد ذل   لى القاانون الاذي يان م عالرتا  بالحكوماة أو الماد  التاي يقضاي ا فاي             العامة
سوم بيا أن يكون موظااا أو مسات دما براتاب أو بدونا    وماا       عقوبام 32/4ال دمة   فالما   

 . (34)" ثم ف ن الحكم الم عون في  يكون ةحيحا عندما اعتبر ال اعا موظاا عموميا 
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وص عبر  بمد  أةمية الوظياة وع م مسئوليت ا أو ةاذرةا   وص ي تلاف ايمار كاذل   ذا كاان          

لااى  لااد  الج ااام المااذكوع  فااي المااا   ماال مااا إ ااة مااا  عاااعا أو منقااوص للعالموظااف منتاادبا أو م
 . بشنن الجرائم اصرتوا ية م3494لسنة ( 6)ال انية ما القانون عرم 

 

أيا كان نوع  بورف الن ار عاا عالرتا      اإلنتادأما المنت  ف و الذي ي  ي عمال أو إ دا في      
و العاماال مااا  ام ياا  ي  وعا فااي بالج ااة التااي يعماال ب ااا   ولااذل  رااد يكااون المناات  ةااو الموظااف أ

اإلنتاد ورد يكون ةاو الشاري  فاي المنشاآم أو الشاركام التاي طبقات فاي يانن ا مقولاة ياركاء ص            
أإراء ورد يكون ي وا آخر ص عالرة ل  بالج ة التي يا  ي عماال ماا أعماال اإلنتااد في اا ولكنا         

تاد  لد  المنشآم أو الشاركام  استدعي ل رف ما لالس ام في  نتاإ ا كما يحدط أليانا عندما تح
يلد الانييا أو ال براء في ةناعة أو لرفة معينة فيس م بعمل   س اما عرضايا فاي اإلنتااد  ون    

 .أن يعتبر موظاا أو عامال أو يريكا
و ذا كان يشتر  في الموظف أو العامال أو العضاو أن تناا  با  م ماة عاماة فاي خدماة  لاد                

  ف ن اإلنتاد فاي ذاتا  بالنسابة للمنات  يعتبار م ماة عاماة أيضاا تنسيساا          الج ام التي أيرنا  لي ا 
أةااب  يحمااي الج ااام التااي  بشاانن الجاارائم اصرتوااا ية  م 3494لساانة ( 6)علااى أن القااانون عراام  

  فما يكون  تسل م في اإلنتاد الوطنيعد ت ا الما   ال انية من  باعتباعةا تست دف موال  عامة 
 .الج ام يعتبر م  يا لم مة عامة رائما باإلنتاد في تل  

 

 :محرعو العقو  والمحكمون وال براء والمترإمون والش و  : النوة ال اني 
والشاا و  فااي لكاام   والمتاارإميا وال بااراء  والمحكماايا العقااو   محاارعي إعاال القااانون 

لسانة  ( 6)المنو  ب م م مة في  لد  الج اام الاواع  ذكرةاا فاي الماا   ال انياة ماا القاانون عرام          
م مااع أن ةاا صء ص عالرااة وظيايااة ل اام ب ااذا الج ااام ولكااا يشااتر  صعتباااعةم فااي لكاام        3494

 .  (32)أثناء ريام م بواإبات م  تقع الجريمة المرتكبةالموظايا العمومييا أن 
 

ليست  ريقة المعنى   فكان ينبذي أن تكون ( أثناء ريام م بواإبات م ) والوارع أن عباع   
لتى يمكا أن تتسع لكل عبث ب ذا الواإبام  ذا كاان الادافع   ( بواإبات م أو بسبب ا  أثناء ريام م) 

 لي  ةو اعتكا   لد  الجرائم اصرتوا ية كالرياو  واصخاتالس و سااء  اساتعمال السال ة   فما ال       
وةاي إريماة منواو  علي اا فاي الماا          – ذا ربل ال بير ع ية بعد أ اء عمل ال بر  المنو  ب  

فال يقال أن  اعتكب الجريمة أثناء ريام  بواإباتا    بال  نا      –رانون الجرائم اصرتوا ية ما ( 63)
و ذا زعاام خبياار أن عمااال معينااا يعتباار مااا واإباتاا  وطلااب     اعتكب ااا بساابب أ ائاا  ل ااذا الواإبااام

القيام ب  لقاء ع ية يحول علي ا ف نا  يرتكاب إريماة الرياو    ولاو أن الاعال لام يقاع منا  أثنااء           
علاى أن اا تشامل أيضاا     ( أثناء ريام م بواإباات م  ) أن تاسر عباع   ينبذيولذل  .  ريام  بواإبات  

ف ذا ةو المعنى الاذي ي ادف  ليا  المشارة طالماا أنا  أعا  أن يساو         " أو بسبب ةذا الواإبام " 
 وباايا الموظااف العااام ( المنتجااون والعمااال ونحااوةم  ) فااي التجااريم باايا الموظااف العااام الحقيقااي    

 .النص على ذل  ةرالة  ايلو قد كان ما ل  و( العقو  وما ماثل م  ومحرع) الحكمي 
 

بشانن الجارائم اصرتواا ية    م 3424لسانة  ( 66)ومحرعو العقو  ةم الذيا خول م القانون عرام      
وال باراء راد يكوناون       سل ة توثي  إميع المحرعام فيما عدا مسائل ايلوال الش وية والورف

يعتبرون موظايا عمومييا ب بيعت م   وراد ي تااعون بمعرفاة القاضاي أو ال واوم ي اء      معينيا ف
لعمااومييا  ص فااي ياانن ةااذا  خباار  معينااة أمااام المحاااكم أو ايرةااا   فااال يعتباارون مااا المااوظايا ا  

وكذل  المحكمون رد يكونون معينيا   ورد يكونون م تااعيا ماا ربال ال واوم فاي يانن         ال بر  
ورد يكون المترإمون معينيا أو م تاعيا للقياام بالترإماة فاي خواومة       معينة خوومة رضائية 

 .معينة 
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أما الش و  ف م ة صء الذيا يش دون أمام المحاكم أو سل ام التحقي  أو إمع اصستدصصم أو     
 .سل ام التوثي  أو ايرةا مما يجعل ا القانون م توة بسماة الش و  أو تلقي ي ا ات م 

العقاو  وماا مااثل م واإباا      ور  في إمياع ايلاوال أن يكاون الواإاب الاذي ي  يا  محارع       ويشت    
اعتبااعةم ماا الماوظايا العماومييا     عاما ف ذا كان ةذا الواإب خدمة خاةة ف نا  ص يترتاب علي اا    

فاان اء ال باار  أو الشاا ا   أو التحكاايم فااي خوااوم  رضااائية يعتباار واإبااا عامااا أمااا اسااتعانة ألااد       
أك اار ب بياار أو ياااةد أو محكاام فااي ةااد  مساانلة خاةااة فااال يجعاال ماان م مااوظايا      ايياا ا  أو 

عمومييا كما يستعيا ب بير لمعرفة تربة أعض  أو يستعيا بمترإم ليترإم لا  م لااا أو يساتعيا    
 . (32)بشاةد ليورع على وعرة عرفية لوالح  

 

اعتكاا  الجريماة فا ذا    جادل أن ةااة الموظاف العاام يجاب أن تتاوافر ورات        ال يتسامى عاومما     
بشانن   م94لسانة  ( 6)ت لات الواة عند اعتكا   لد  الجرائم المنوو  علي ا في القانون عرم 

   أو كانت موإاو   ربال اعتكاا  الجريماة وزالات عناد اعتكاب اا يي سابب كاان          الجرائم اصرتوا ية
الاعل ناص آخار فاي راانون     ف ن الجريمة ص تقوم طبقا لقانون الجرائم اصرتوا ية ما لم ين ب  على 

 . ايرا ما القوانيا العقابيةالعقوبام أو 
 

 

 ال اتمة
بينا فيما سب  المرالل التي مر ب ا مادلول الموظاف العاام فاي التشاريع الجناائي الليباي   بادءا             

راانون الجارائم اصرتواا ية عرام      بوادوع  وانت ااء م 64/33/3423ما ةدوع رانون العقوبام في 
قد اتض  لنا لو 3492لسنة  93مروعا بالقانون عرم م 62/33/3494م بتاعي  3494لسنة ( 6)

خووةااا تلاا  المتعلقااة    –ذلاا  أن المشاارة الليبااي رااد ايااتر  لورااوة بعااض الجاارائم       خااالل مااا
عكنا ماترضا ةو أن يكون الجاني موظاا عاما أو يادخل   –بالوظياة العامة والماسة بنموال الدولة 

 .في لكم الموظايا العمومييا في طائاة معينة اعتبرةا 
 

رااد توسااع فااي تحديااد ما ااوم الموظااف العااام فااي رااانون     الجنااائي ويتباايا مااا ذلاا  أن المشاارة    
التعريف الضي  للموظف العام في القاانون اإل اعي بال اساتنثر بتعرياف     لد العقوبام فلم يقف عند 

 .سائر القوانيا  واسع يتا  مع ما يتمتع ب  رانون العقوبام ما ذاتية واستقالل عا
 

على أن ةذا التعريف لي  ما العمومية والشمول بحيث ينورف  لاى معناى الموظاف العاام فاي         
سااائر الجاارائم    ذ بينمااا نجااد أن المشاارة يتجاا   لااى التوسااع فااي ماادلول الموظااف العااام بالنساابة     

ظيااة العامااة    للجارائم اصرتواا ية كالرياو  واصخاتالس وايرةاا مااا إارائم اإلخاالل بواإباام الو        
نجدا يتج   لى التضيي  ما ن ا  ةذا التعريف في الجرائم المنوو  علي ا فاي راانون العقوباام    

 .وايرةا ما الجرائم ايخر  ( ة  642م ) م اكاستعمال القو  أو الت ديد ضد الموظف الع
صرتواا ية  للموظاف العاام فاي ن اا  الجارائم ا      مذااير  وةذا اصتجاا ما المشرة نحو خل  ما وم   

خ ااوع  الجاارائم  يجااد مااا يباارعا فااي  ولاائا كااان ي تلااف عااا ما وماا  فااي باااري الجاارائم ايخاار     
رادعا   يتضاما    ص أنا     ةالعاما  والموالحة اصرتوا ية وما يترتب علي ا ما أضراع بالذة باايموال  

الجارائم   ما فاي ن اا  ت بيا  ألكاام راانون     اموظاا عفما يعتبر   ما التااوم في الحماية الجنائية 
يناادعد فااي عاادا   ص   اصرتوااا ية وبالتااالي تسااري علياا  نوااو  التجااريم الااواع   ب ااذا القااانون     

كان تابعا إللد  اإل اعام ما رانون العقوبام  ص  ذا  32/4في ما وم الما    ياعموميال ياموظاال
وو  علي ا في م المناأو الموال  أو ال يئام العامة ايخر  ف ذا اعتكبت إريمة  ةانة موظف ع

ص ينتسااب إللااد  الج ااام المااذكوع  فااي المااا     ياا صمااا رااانون العقوبااام ضااد ( 642)المااا   
 يتمتااععقوبااام ف ناا  ص يعااد موظاااا عامااا فااي ت بياا  ألكااام رااانون العقوبااام وبالتااالي ص         32/4
العاماة  قرعةاا القاانون للماوظايا العماومييا لااظاا علاى كراماة الوظيااة         يلحماية الجنائياة التاي   با

عقوباام يتمتاع ب اذا     32/4الماا     فاي  الماذكوع  نتسب إللد  الج اام  ذي يزميل  ال بينما   ذات ا
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 .ت بي  ألكام رانون العقوبام  ن ا  الحماية باعتباعا موظاا عموميا في
 

تحقيا  أكبار رساب ماا      ذ أن    وأمام ةذا النتيجة الشاذ  ننمل أن يتداعت المشارة ذلا  بالتعاديل      
الموظف العام  مدلولومن ا  – مااةيم أن تتميد يت لب القانوني في رواعد القانون الجنائي ايما 

بال بام واصستقراع   مما يحسا مع  أن يضع المشرة تعرياا مولدا للموظف العاام فاي ت بيا      –
 .ألكام التشريع الجنائي 

 
  //المستشاع 
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 مراإع البحث
 
 

   . اع الن ضاة     في رانون العقوباام   القسام ال اا    ألمد فتحي سروع   الوسيب 
 .م3494  قاةر  العربية ال

   .المكتبااة ةبي   إاارائم المااوظايا فااي التشااريع الليبااي المقاااعن        واع اااالي الااد
 .م 3492  الوطنية بنذازي   

   .ازي ختاتاا    الريااو  واصخااتالس   مااذكرام علااى اآللااة الكاتبااة ل لبااة   محمااد نياا 
 .م  94/3442  العام الجامعي إامعة بنذازي  لقو كلية ب السنة ال ال ة

 لة المحكمة العليا الليبية   أعدا  م تلاة مج. 

  الجريد  الرسمية. 
 
 
 


