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 الملخص: 

يستمد اإلنسان منها التجارب ادلاضية حبسناهتا وسيئاهتا، إن لآلثار أمهية بالغة يف التعريف باحلياة اإلنسانية، إذ 
ويتفادى من خالذلا األخطاء اليت وقعت، لينَت طريقو ضلو ادلستقبل، فلآلثار قيمتها ادلادية وادلعنوية، وهبذا وجب على 

من اجلرائم ادلاسة الدول محاية آثارىا، ولزم عليها إصدار تشريعات ربميها؛ وتعد جردية التعدي على ادلواقع األثرية 
 بالضرر جردية بادلوقع األثري، وكذلك من اجلرائم ذات اخلطورة أيضا.

اخلاص حبماية اآلثار فيما  1995لسنة  3تعتمد ىذه الدراسة على استقراء اذباه ادلشرع اللييب وفق للقانون رقم 
قارنة، بغية التوصل دلعرفة مدى فعالية يتعلق جبردية التعدي على ادلواقع األثرية، ومقارنتها بأحكام التشريعات ادل

نصوص التجرًن والعقاب الواردة يف قانون محاية اآلثار، وكذلك معرفة مدى مواكبتو لالتفاقيات وادلعاىدات الدولية.
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 المقدمة                        
فاآلثار تُعد مرآة كاشفة ذلا َسواء كانت سلًبا أو إجيابًا،  إّن اآلثار ترتبط ارتباطًا وثيًقا باحلضارة البشرية، فهي عنوان
 عن ماضي اإلنسان، ويستمد منها مّقومات احلاضر وادلستقبل.

 تكن احلماية اجلنائّية للمواقع األثرية وليدة حلةة معّينة قريبة؛ وإاما مرت بالعديد من ادلراحل دولًيا و وطنًيا، فعلى مل
اية ادلمتلكات الققافية واألثرية أثناء النزاعات الصعيد الدويل نةم اجملتمع الدويل قواعد وأحكام قانونية بشأن مح

حيث فصل بُت ادلسؤولية اجلنائّية الفردية عن انتهاك قواعد وأحكام محاية ادلمتلكات الققافية واألثرية أثناء  ،ادلسلحة
زاعات ادلسلحة، النزاعات ادلسلحة، وبُت مسؤولّية الدولة عن انتهاك قواعد وأحكام محاية ادلمتلكات الققافية أثناء الن

تتحمل الدول ادلسؤولّية يف حالة سلالفتها ألحكام وقواعد القانون اخلاص حبماية اآلثار، سواء كانت من الناحية و 
 الدولية أو الوطنية.

م اخلاصة بقواعد وأعراف احلرب الربية بأنو يعد ذبرديًا لكل اعتداء على ادلواقع 1907ّصت اتفاقية الىاي لعام ن
نصت على أن: )ادلمتلكات العامة وادلؤسسات والكنائس وادلعاىد اخلَتية والتعليمية والفنية والعلمية،  األثرية، فقد

حىت ولو كانت ملكا للدولة جيب أن تساوي ادللكيات اخلاصة وكّل استيالء ُمتعّمد وإحلاق الضرر والتسبب بتخريب 
 1خيية شلنوعة، وجيب مالحقة مقًتفيها(.ادلؤّسسات التالية: اآلثار الفنية والعلمية والتماثيل التار 

م أكقر وضوًحا فيما يتعّلق 1949م ادللحق باتفاقية جنيف لعام 1977إّن ما جاء يف الربوتوكول األّول لعام 
بتحديد ادلسؤولّية عن شن اذلجمات على اآلثار التارخيية اليت ديكن التعرف عليها بوضوح، وتوفر ذلا محاية خاصة 

 2عّينة.دبقتضى ترتيبات م

 -الموضوع: أهمّية 

إن موضوع اجلردية زلل الدراسة يرتكز يف األساس على احلماية اجلنائية للمواقع األثريّة، وىذا ال يتأتى إاّل من  -2
خالل الًتكيز على سياسة التجرًن والعقاب اليت اتبعها ادلشرع الوطٍت، وذلك من خالل سن نصوص خاصة تشمل 

ا لالتفاقيات الدولية اليت تقر محاية اآلثار، حيث سبتد فلسفة التجرًن والعقاب لتشمل اآلثار وكذلك عدم سلالفته
 ادلسّلحة.محاية اآلثار بصفة عامة وادلواقع األثرية بصفة خاصة وذلك يف زمن السّلم وزمن احلرب أو النزعات 

الدولية من خالل الًتكيز على العالقة إّن ىذه الدراسة تعتمد على ادلقارنة بُت الّتشريعات الوطنية والّتشريعات  -0
 بُت القانون اجلنائي الدويل والقانون اجلنائي الداخلي.

                                 
 م.1907من اتفاقية الىاي اخلاصة بقواعد وأعراف احلرب الربية لعام  56ادلادة  - 1
 م.1949م ادللحق باتفاقية جنيف لسنة 1977 األول لعامالربتوكول  د( من/4ادلادة ) - 2
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لسنة  3ينصب البحث على دراسة أحكام جردية التعدي على ادلواقع األثرية يف ضوء أحكام القانون رقم 
وكذلك دراسة اجلردية زلل البحث على  1التارخيية،م بشأن محاية اآلثار وادلتاحف وادلدن القددية وادلباين 1995

 الصعيد الدويل وما يتعلق باالتفاقيات الدولية يف فًتات السلم والنزاعات ادلسلحة.  

 -البحث: إشكالية 
إّن ما حيدث يف ليبيا يف السنوات األخَتة من نزاعات مسّلحة وحروب داخلية وعدم استقرار أدت لتعّرض بعض 

 إىل التخريب والسرقة يف ظل غياب األمن، األمر الذي يتطّلب علينا دراسة اإلشكاليات اآلتية: ادلواقع األثرية

م بشأن محاية اآلثار فيما يتعّلق بتجرًن الّتعدي 1995لسنة  3مدى كفاية الّنصوص القانونية الواردة يف القانون رقم  -
 على ادلواقع األثرية؟

ية اآلثار ادلتعّلقة جبردية الّتعدي على ادلواقع األثرية بادلعاىدات واالتفاقيات مدى مواكبة النصوص القانونية لقانون محا -
 اآلثار؟الدولية ذات العالقة حبماية 

 -البحث: منهجية 
اعتمد الباحقان يف إعداد البحث على أسلوب ادلنهج التحليلي الذي يقوم على رصد وربليل النصوص القانونية      

م بشأن محاية اآلثار، وكذلك ادلنهج النقدي الذي يةهر ما شابو من عيوب 1995 لسنة 3الواردة يف القانون رقم 
 وتقصَت.

 -البحث: خطة 
 ادلطلب األول / أركان جردية الّتعدي على ادلواقع األثرية

 الفقرة األوىل / الرّكن ادلفًتض

 الفقرة القانية / الرّكن ادلادي 

 

                                 
  اآلثار.بقانون محاية يشار إىل ىذا القانون يف منت البحث  1
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 الفقرة القالقة / الرّكن ادلعنوي

 ادلطلب القاين / اجلزاءات اجلنائّية جلردية الّتعدي على ادلواقع األثرية 

 العقوبات ادلقّررة جلردية الّتعدي على ادلواقع األثرية الفقرة األوىل /

 التدابَت االحًتازية جلردية الّتعدي على ادلواقع األثرية الفقرة القانية/

 لّتعدي على ادلواقع األثرية الفقرة القالقة/ تقييم اجلزاء اجلنائي جلردية ا

 أركان جريمة الّتعدي على المواقع األثرية: المطلب األول

ةرًا دلا سبقّلو جردية الّتعدي على ادلواقع األثرية من بالغ الّضرر على اآلثار، وكذلك ما سبقّلو من خطر الّضرر ن
يتصّدى من خالذلا لؤلفعال اليت سبقل تعديًا على ادلواقع باآلثار، فقد أقر ادلشرع الّلييّب رلموعة من النصوص القانونّية 

األثرية، حيث نّصت ادلادة السادسة من قانون محاية اآلثار على أنّو:) ال جيوز التصرف يف ادلباين الواقعة داخل ادلناطق 
 األثرية أو إجراء أي تغيَتات يف استعماذلا إاّل دبوافقة اجلهة ادلختصة(.

لسادسة عشر منو إجراء أي ربوير، أو تغيَت، أو إسناد، أو إلصاق أي بناء جبانب العقار وكما جّرمت ادلادة ا
كما أوضحت أيضا ادلادة القامنة عشر من قانون محاية اآلثار بعض صور جردية الّتعدي على ادلواقع   1األثري،
  2األثريّة.

ائية الدولية الّتعدي على ادلواقع األثرية يف أّما على الّصعيد الدويل فقد اعترب نةام روما األساسي للمحكمة اجلن
كما تضمنت اتفاقية الىاي لعام   3فًتة النزاعات ادلسلحة من ضمن جرائم احلرب، وفرض ذلا عقوبات خاصة،

م تعّهد الّدول األطراف بأن ُتدخل يف نطاق تشريعاهتا الداخلية كل اإلجراءات اليت تكفل زلاكمة األشخاص 1945
ىا وأحكامها، حيث خّولتهم يف فرض الّصالحيات والسّلطات عند تقديرىا ألحكام ادلسؤولّية ادلخالفُت لقواعد

                                 
َت من قانون محاية اآلثار: )ال جيوز بغَت تصريح كتايب من اجلهة ادلختصة إجراء ربوير أو تغيَت يف اآلثار العقارية ادلسجلة ادلملوكة لغ 16ادلادة  - 1

أو العلمية، كما ال جيوز إسناد أو إلصاق أي بناء مستحدث بعقار أثري مسجل الدولة أو استعماذلا يف غَت األغراض السياحية أو التارخيية 
 أو إدخال تعديالت على ادلباين اجملاورة لآلثار العقارية ادلسجلة إاّل بعد احلصول على تصريح كتايب لذلك من اجلهة ادلختصة(.

جراء األعمال احملددة فيما بعد يف اآلثار العقارية ادلسجلة أو يف منطقة ادلادة القامنة عشر: ) ال جيوز بغَت تصريح كتايب من اجلهة ادلختصة إ -2
إجراء أي  -ىدم أو نقل أو إزالة أي جزء من أجزائو، ج    -إقامة بناء أو مستودع لؤلنقاض أو ادلخلفات، ب  -احلرم ادلخصص ذلا :أ 

 استعماذلا كمقربة.(. -شق طريق أو إنشاء وسيلة للري،  ىـ  -ثرية، د تغيَت أو ترميم من شأنو أن يؤثر على صفة األثر ادلعماري أو قيمتو األ
م، 2003العراق،-ضاري خليل وباسل يونس، احملكمة اجلنائية الدولية ىيمنة القانون أم قانون اذليمنة، الطبعة األوىل، دار احلكمة، بغداد  - 3

 وما بعدىا. 94ص
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اجلنائّية وربديد العقوبات يف حالة انتهاك أحكام احلماية اجلنائّية ادلقرر للممتلكات الققافية اليت من 
 ضمنها ادلواقع األثرية أثناء الّنزاعات ادلسّلحة . 

 -فترض: المالفقرة األولى/ الركن 
إّن الركن ادلفًتض جلردية الّتعدي على ادلواقع األثرية يُعد أمراً يشًتط القانون تقّدمو على أركاهنا، حبيث ال يّصح 
احلديث عنها إاّل إذا ُوجد، فهو دبقابة الّشرط اّلذي يًتتب على انعدام العدم، وىو ما يتعلق باجلاين، أو قد يتعلق 

 1كما ىو احلال بالنسبة للموقع األثرّي.  باجملٍت عليو، أو زلل اجلردية

فادلواقع األثريّة تعد زلاًل دلصلحة جديرة ومشمولة باحلماية اجلنائية، وذلك من خالل إصدار تشريعات خاّصة 
بتلك احلماية، فال يتصّور وقوع جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة إاّل إذا كان العقار اّلذي وقع عليو الّتعدي قد 

على أنّو عقار أثرّي، ومن مّث فإن عدم تصنيفو يؤدي حتًما إىل عدم سبّتعو باحلماية اجلنائّية ادلشمولة  ُصّنف
 2للعقارات األثرية.

حمّية يف ىذه اجلردية ىي العقار ادلسّجل لدى اجلهة ادلختصة بتصنيف العقارات 
َ
وعليو تُعد ادلصلحة ادل

 3و القانون بإصداره.األثرية، ويتم ذلك دبقتضى قرار يصدر شلن خول
يف تطبيق أحكام ىذا القانون يقصد بالكلمات من قانون محاية اآلثار على أنّو: ) األوىل لقد نّصت ادلادة

 .والعبارات ادلبنية فيما بعد ادلعاين ادلبينة قرين كل منها ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك
 :األثر واآلثار

 .لو عالقة بالًتاث اإلنساين ويرجع عهده إىل أكقر من مائة عامكل ما أنشأه اإلنسان أو أنتجو شلا 
 :اآلثار العقارية

ىي بقايا ادلدن والتالل األثرية والقالع واحلصون واألسوار وادلساجد وادلدارس واألبنية الدينية وادلقـابر والكهـوف 
 سواء كانـت يف بـاطن األرض أو علـى سـطحها أو ربـت ادليـاه اإلقليميـة وكـذلك ادلعـامل ذات الطـابع ادلعمـاري ادلميـز 

                                 
 .544م، ص1979، 3-2القانون واالقتصاد، جامعة القاىر، ع  حسنُت إبراىيم عبيد، مفًتضات اجلردية، رللة - 1
م، 1966مصر، الطبعة القالقة،  -، العريب، القاىرةللمزيد من التفصيل ينةر: سليمان الطماوي، النةرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر  2

، 1998العراق،  -اوجي، احلماية اجلنائية لآلثار، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة بغداد  رعبد القادوفراس ياوز  بعدىا،وما  55ص 
 .173ص

امعة إمساعيل عبداجمليد كوكبان، احلماية اجلنائية لآلثار يف القانون اليمٍت دراسة مقارنة بالقانون ادلصري، رسالة ماجستَت غَت منشورة، ج - 3
 .133، ص2007مصر،  -الدول العربية، القاىرة 
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الليبيـــــُت وكفــــاحهم وذبــــارهبم وتــــرتبط بالتــــاري  السياســــي والققـــــايف وادلواقــــع والشــــواىد التارخييــــة الــــيت تتصــــل جبهــــاد 

 .واالجتماعي للبالد.(

ادلادة الرابعة من ذات القانون على تويّل اجلهة ادلختّصة ربديد ما يعترب أثرًا عقاريًا أو أثرًا منقواًل،  أوردتكما 
إذا َحددت تلك اجلهة ادلختصة واعتربتو أثرًا عقاريًا باحلماية اجلنائية إاّل  مشموالً فالعقار )ادلوقع األثرّي( ال يعّد 

مشمواًل باحلماية اجلنائّية، حيث أوضحت الاّلئحة التنفيذية لقانون محاية اآلثار يف الفصل األول ادلادة القانية 
 اجلهة ادلختصة وىي: 9الفقرة 

 مصلحة اآلثار فيما خيتص حبماية اآلثار وادلتاحف والوثائق. -)أ

تنةيم وإدارة ادلدينة القددية بطرابلس، ومشروع تنةيم وإدارة ادلدينة القددية بغدامس، وأيّة مشاريع مشروع  –ب 
أخرى لتنةيم وإدارة ادلدن القددية تصدر بإنشائها قرارات من اللجنة الشعبية العامة، فيما خيتّص حبماية ادلدن 

 التارخيية،..(.

ادلواقع األثريّة ال تنعقد إاّل بالّتعدي على عقار أثري، فال يتّصور وقوعها ّتضح شلا تقدم بأّن جردية الّتعدي على ي
على أثر منقول، فالرّكن ادلفًتض يكون ىنا زلل اجلردية عقارًا مّت تصنيفو دبعرفة اجلهة ادلختّصة ضمن ادلواقع األثريّة 

يف ربديد ادلصلحة احملمية)اآلثار( قائم على ؛ فالضابط ، ويرجع عهده إىل أكقر من مائة عامادلشمولة باحلماية اجلنائّية
م بشأن محاية اآلثار صلد أن ادلشرع اللييب 1995لسنة3الزمن فقط،  وبالرجوع إىل الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

من الالئحة التنفيذية واليت نصت على أنو:)...، يصدر 20اضاف ضابطًا اخر)ضابط القيمة( وفًقا لنص ادلادة 
ادلعامل وادلباين وربديد موقعها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بناء على عرض من اجلهة ادلختصة(، بتسمية ىذه 

فادلشرع اللييب وفقا لقانون محاية اآلثار والئحتو التنفيذية جيوز بعرض من اجلهة ادلختصة على اللجنة الشعبية العامة 
قعها أن يعترب اي عقار أو منقول ذا قيمة تارخيية او دينية أو فنية أو ثقافية النوعية بعد تسمية ادلعامل وادلباين وربديد مو 

 .مائة عام أثر مىت كان للدولة مصلحة يف حفةو، دون التقيد بالشرط الزمٍت

 -المادّي: الفقرة الثانية/ الرّكن 

السلوك أو  أوًًل(اّلذي يتمّقل يف )أساس اّلركن ادلادّي جلردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة قائم على فعل الّتعدي، و 
سواء أكان بناء تارخيياً أو  -النشاط اإلجرامي اّلذي يقوم بو الّشخص الطبيعي أو ادلعنوي، وينصرف إىل ادلوقع األثري

 1النتيجة. ثانًيا(وينتج عنو ضرر بادلوقع األثري أو احتمال وقوع الّضرر، ) -أحد ملحقاتو
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إّن فعل الّتعدي على ادلواقع األثريّة من األفعال االجيابّية ، ويةهر ذلك من خالل ما نص عليو  أوًًل/ السلوك:

ادلشرع الّلييّب يف قانون محاية اآلثار، حيث حيضر إقامة أية أفعال يف ادلواقع األثريّة، حيث أوردىا ادلشرع الّلييّب يف 
 : 1 قانون محاية اآلثار على سبيل ادلقال ال احلصر ومنها

ال جيوز احلفر أو البحث عن اآلثار يف ادلواقع األثريّة، وكذلك ال جيوز التصرف يف ادلباين الواقعة داخل ادلناطق  -أ
 األثرية.

 ال جيوز ربوير أو تغيَت يف اآلثار العقارية، وكذلك ال جيوز إسناد أو إلصاق أي بناء. -ب

 مًت من اآلثار العقارية. 500تقل عن ال جيوز إقامة احملاجر أو ادلصانع على مسافة ال  -ج

ال جيوز إقامة بناء أو ىدم أو نقل جزء من أجزاء العقار األثري أو إجراء تغيَت أو تعديل فيو، وكذلك ال جيوز شق  -د
 كمقربة.الطرق أو أي شيء يف ادلوقع األثري أو استعمالو  

قد حقق بأي صورة من الصور السابقة أية  -سلوك اجلاين –ال يشًتط أن يكون فعل الّتعدي  ثانًيا/ النتيجة:
 2أضرار مادية، بل يكفي أن يكون فعل الّتعدي من شأنو اإلضرار بادلوقع األثري أو خطر اإلضرار بادلوقع األثري.

والتارخيية، يوجب على ادلشرع اجلدية يف إن ما تتعرض لو ادلواقع األثرية من أفعال يشكل مساًسا بقيمتها احلضارية 
فرض احلماية القانونية ذلا، وبذلك مىت كان للموقع أمهية أثريّة ونُةم على أنو موقع أثرّي يكون مشمول باحلماية 

م تعرضت بعض النقوش الصخرية  ادلوجودة يف منطقة أويص 2004اجلنائّية وفًقا لقانون محاية اآلثار، ففي سنة 
إىل زبريب عن طريق طمسها بطالء، شلا أدى إىل ربرك اجلهات ادلختصة وادلخولة حبماية اآلثار من  جببال أكاكوس

مجع االستدالل والتحقيق يف الواقعة ومن مث ضبط ادلتهم وتقدديو للمحاكمة وفًقا للقانون ادلعمول بو، حيث تعد ىذه 
 3الواقعة من أفعال التعدي على ادلواقع األثرية.

يبيا يف اآلونة األخَتة من حروب ونزاعات مسلحة داخلية طالت بعض ادلواقع األثريّة وتسببت إن ما شهدتو ل
بعض األضرار هبا، حيث نتذكر ما حدث يف مدينة غدامس األثرية، وكذلك ما تعرضت لو آثار شحات من هنب 

 شلا دعا منةمة وتعدي، وكذلك ما حدث يف آثار صرباتو من إصابات مباشرة حلقت الضرر بادلتحف األثري 

                                 
 م بشأن محاية اآلثار.1995لسنة 3( من القانون رقم38-37-18-17-16-6) للمزيد من االطالع يراجع نصوص ادلواد - 1
 .30، ص1997مصر،  -رصفاوي، قانون العقوبات تشريعا وقضاء، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية حسن صادق ادل - 2
 www.wikipedia.comخالد زلمد اذلدار، من حيمي ادلواقع األثرية، مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات)االنًتنت(،  - 3
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   1اليونسكو إىل ضرورة إبعاد ساحات النزاع ادلسلح عن ادلواقع األثريّة وذلك زبوفا من تضرر اآلثار بسبب االقتتال.

فأساس الرّكن ادلادّي جلردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة يف زمن احلرب قائم على فعل الّتعدي الذي يقوم بو 
خاص ادلعنوية أثناء النزاعات ادلسّلحة الداخلّية، ففي حالة الّنزاعات الداخلية فالقانون األشخاص الطّبيعّيون أو األش

الوطٍت ينّةمها وفقا لنصوص قانون محاية اآلثار اّليت ذبرم الّتعدي على ادلواقع األثريّة، وكذلك الّرجوع للقواعد العامة 
وّي، والّرجوع أيضا للقوانُت اخلاّصة اّليت تنّةم ادلسؤولّية لقانون العقوبات لتحديد ادلسؤولّية اجلنائّية للّشخص ادلعن

اجلنائّية لؤلشخاص العسكرية ومؤسساتو "األشخاص ادلعنوية"، ألنو مل ينص قانون محاية اآلثار إاّل على ازّباذ حزمة 
وكذلك الّداخلّية يف ظّل  من التدابَت اّليت جيب ازّباذىا يف زمن احلرب، أّما ما يتعّلق بالّنزاعات ادلسّلحة الّدولّية

االنقسامات الّسياسية وعدم استقاللية القضاء يفتح باب الّتدخل الدويل، استناًدا على ما نصت عليو اتفاقّية الىاي، 
اعتبار أفعال الّتعدي على ادلواقع األثريّة من ضمن جرائم احلرب وفقا لنةام روما  أيضاومنةمة اليونسكو، وال ننسى 

 2ة اجلنائّية الّدولّية.األساسي للمحكم

بناء على ما تقّدم فإّن ما نّصت عليو ادلادة التاسعة من قانون محاية اآلثار ىو ازباذ الّتدابَت يف زمن السّلم 
واحلرب من إعداد ادلخابئ، وتسجيل ادلواقع وادلدن األثرية دولًيا، وإيداع القطع األثرية القمينة يف ادلصارف، أّما ما 

لّتعدي اّليت ترتكب من قبل األشخاص ادلعنويّة يف فًتة الّنزاعات ادلسّلحة واحلرب فلم يرد ذكرىا يف يتعلق بأفعال ا
للقانون، ومع ذلك جيب مراعاة أّن ىذا القانون قد وضع يف وقت كانت فيو الّدولة  ونقًصا عيًباالقانون، وىذا يعترب 

 مستقرّة بعيدة عن الّنزاعات ادلسّلحة. 

 -المعنوّي: الرّكــن  الفقرة الثالثة/
سبق وأشرنا يف الفقرة القانية بأّن الرّكن ادلادي يعرب عن اجلانب اخلارجي احملسوس للفعل اإلجرامي )السلوك( 
جلردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة، فإّن الرّكن ادلعنوّي ديقل اجلانب الداخلي )النفسي( ذلذه اجلردية، حيث ال يكفي 

توافر الرّكن ادلادّي فقط، وإاّما يلزم توافر الرّكن ادلعنوّي، والذي يتمقل يف وجوب أن يكون السلوك صادر لقيام اجلردية 
 3عن إرادة، فاجلردية ليست كيان مادّي فقط وإاّما ىي أيضا كيان نفسي.
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وقائع اّليت يتطلب إن القصد اجلنائي يتمقل يف انصراف اإلرادة للفعل ادلكون للجردية، مع األخذ يف االعتبار ال
توافرىا بالسلوك اإلجرامي يف سبيل أن تتكون اجلردية، واذباه إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلردية مع العلم جبميع عناصرىا 

 1القانونية.

إّن القصد اجلنائي جلردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة قصًدا عمديًا مباشرًا يتوافر بارتكاب فعل الّتعدي، وقد 
صًدا احتمالًيا أيًضا، حيث يرغب اجلاين يف ارتكاب سلوكو اإلجرامي)فعل الّتعدي( ويتوقع نتيجة سلوكو، يكون ق

 2وبالرغم من ذلك ال يهتم بوقوع النتيجة.

إمعان النةر فيما سبق فجردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة جردية عمدية، فال يتصور ارتكاهبا إاّل عن طريق ب
 دلشرع الّلييّب أفعال االعتداء على ادلواقع األثريّة أيضا عن طريق اخلطأ.العمد، وبذلك جرم ا

أّما على ادلستوي الدويل فمعةم االتفاقيات الدولية والنةام األساسي للمحكمة اجلنائّية الدولية، وكذلك النةام 
التدمَت ادلوجهة ضد األساسي للمحكمة اجلنائّية الدولية ليوغسالفيا السابقة اشًتطت ضرورة أن تكون أعمال 

وأن تكون ىذه ادلمتلكات معينة بشكل  ايًضا،ادلمتلكات األثريّة والققافية مبنية على توافر القصد العام واخلاص 
 واضح )تارخيية وأثرية(.

السؤال الذي يطرح نفسو: كيف ربدد مسؤولية مرتكيب جرائم الّتعدي على ادلواقع األثريّة يف أوقات النزّاعات 
 ؟ادلسّلحة

ذبدر اإلشارة إىل أمهية ربديد ادلسؤولية اجلنائّية الفردية عن انتهاك قواعد وأحكام محاية ادلمتلكات الققافية 
واألثريّة أثناء النزاعات ادلسّلحة؛ حيث ساوى ادلشرع الّلييّب وفقا لقانون محاية اآلثار ذلك بادلسؤولية الفردية يف زمن 

لة أو الدول ) األشخاص ادلعنوية (عن انتهاكات قواعد وأحكام محاية ادلمتلكات السلم، إاّل أّن ربديد مسؤولية الدو 
الققافية واألثريّة أثناء النزاعات ادلسلحة مل يرد خبصوصو ما ينةمو وفقا لقانون محاية اآلثار، وبالرجوع لنص ادلادة 

حيث نصت على أنّو: )مع مراعاة التاسعة اليت أوردت التدابَت الالزمة حلماية اآلثار يف زمٍْت السلم واحلرب 
االتفاقيات الدولية اليت تكون ليبيا طرفًا فيها(؛ وىنا يكون ربديد ادلسؤولية اجلنائّية للشخص االعتباري وفقا للقواعد 

 العامة لقانون العقوبات اليت نةمت ربديد ادلسؤولية اجلنائّية للشخصية ادلعنوية وآلية معاقبتها.
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يبيا وما سبر بو من شقاق سياسي، وكذلك عدم فرض احلماية اجلنائية الكاملة على ادلواقع إّن الوضع الراىن يف ل
األثريّة يف زمن النزاعات ادلسلحة يفتح الباب للحماية ادلعززة للممتلكات الققافية، وىذا ما تضمنتو اتفاقية الىاي 

وىذا يُعد من قبيل ادلساس  1اخلاصة، م بأن تضع ادلواقع األثرية ذات األمهية الكربى ربت احلماية1954لعام 
 بالسيادة الوطنية.

 الجزاءات الجنائية لجريمة التعدي على المواقع األثرية: المطلب الثاني
اجلزاء اجلنائي ديقل ادلةهر القانوين لرد الفعل االجتماعي للجناة مرتكيب اجلرائم، والذي يُعد يف صورة عقوبة 

صورة تدبَت احًتازي يواجو من تقبت لديو خطورة إجرامية، ومن مّت ربقيق الغاية ادلطلوبة تواجو اجلردية ادلرتكبة، أو يف 
لكل منهما، فالعقوبة أساسها اخلطأ ادلرتكب من اجلاين، وتطبق عليو من أجل ربقيق أىدافها وغالًبا ما يكون الردع 

 2تكاب جرائم يف ادلستقبل.العام، أما التدبَت االحًتازي فأساسو اخلطورة اإلجرامية، وىدفو حةر ار 
 -األثرية: الفقرة األولى/ العقوبات المقررة لجريمة التعدي على المواقع 

يقصد بالعقوبة وفًقا للمفهوم القانوين ىي اجلزاء الذي يوقعو القاضي حبكم قضائي صادر عن زلكمة جنائّية 
 3على من تقبت مسؤوليتو عن فعل يعترب جردية قانونًا.

ييّب حيةر مجيع األفعال اّليت سبقل الّتعدي على ادلواقع األثريّة، وذلك يف العديد من النصوص اّليت إن التشريع اللّ 
أقرىا يف قانون محاية اآلثار، ويف ادلقابل قرر حزمة من العقوبات يف نفس النصوص اليت جرمت أفعال الّتعدي على 

 ادلواقع األثرية.

األصلية بأهنا العقوبة اليت جيوز احلكم هبا منفردة على اجلاين، على  تعرف العقوبة  -أوًًل/ العقوبات األصلية:
 4أساس كفايتها، لتحقيق معٌت اجلزاء ادلقابل لفعلو، وقد سبس اجلاين يف شخصو أو مالو.

بقراءة نصوص قانون محاية اآلثار اليت نصت على العقوبات بشأن جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة، صلد أن 
 (.(، واآلخر يتعلق بالذمة ادلالية للجاين )الغرامةاجلاين )احلبسد قسمها إىل قسمُت: قسم يتعلق بشخص ادلشرع ق
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من قانون العقوبات الّلييّب بأهّنا : وضع احملكوم عليو يف أحد السجون  22عرفت ادلادة  -عقوبة الحبس: -2

ساعة وال تزيد عن ثالث سنوات إاّل يف  24ادلركزية أو احمللية ادلدة احملكوم هبا عليو، حيث ال جيوز أّن تقل عن 
 1األحوال اخلاصة ادلنصوص عليها قانونًا.

قوبات السالبة للحرية دلعاقبة مرتكيب جردية الّتعدي على ادلواقع األثرية وأختار من لقد أخذ ادلشرع الّلييّب بالع
منو على أن  51ضمنها عقوبة احلبس، ويةهر ذلك جليا يف نصوص قانون محاية اآلثار، حيث أوضحت ادلادة 
العقوبتُت كل من  يعاقب باحلبس وبالغرامة ال تقل عن عشرة أالف دينار وال ذباوز عشرين ألف دينار أو بإحدى

 من ذات القانون. 18وادلادة  17وادلاد16خالف نصوص ادلواد اليت من ضمنها ادلادة 

على عقوبة الّتعدي على ادلواقع األثريّة بطمس ادلعامل األثريّة سواء دبحيها أو طمرىا أو  52كما نّصت ادلادة   
تعديًا عليها وعلى معلمها األصلي الذي كانت  تفويض جزء منها أو بتشويو أو بإضافة تغيَتات عليو بشكل يعترب

 عليو، حيث قرر أن تكون العقوبة احلبس دلدة ال تزيد عن سنة واحدة.

إّن ما نالحةو ىنا أن ادلشرع قد جعل عقوبة احلبس ذات حد أعلى فقط، وبالتايل فعقوبة احلبس ال تقل عن 
 النص.ساعة وال تزيد عن سنة واحدة وفقا للعقوبة اليت وردت ب 24

 52لقد تعددت مدة عقوبة احلبس حسب تعدد صور جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة، حيث أورد نص ادلادة 
بأن العقوبة تكون احلبس دبدة ال تزيد عن سنة أيضا يف حالة التسبب بشكل مباشر يف استغالل أي عقار آثري أو 

أيضا على عقوبة احلبس دبدة ال تزيد  55نت ادلادة تارخيي سواء كان الغرض ذباري أو حريف أو سكٍت، كما تضم
عن ثالثة أشهر كل من يقوم بأعمال العمارة أو البناء أو الصيانة أو اذلدم يف الشكل ادلعماري الداخلي للعقار األثرّي 

 أشهر تعد عقوبة ضعيفة يف واقع 3أو التارخيي، وىذا يعد وجو قصور، ألن ما ُنّص عليو من عقوبة احلبس مدة 
يفرض علينا أّن تكون العقوبة ربقق الغرض منها ىو الردع العام، لكي ال يتسٌت العبث بادلةهر الداخلي واخلارجي 

 للمدن التارخيية واألثريّة وخَت مقال على ذلك مدينة طرابلس القددية.

ة يف سلتلف صورىا بناء على ما تقدم يتضح أن ادلشرع الّلييّب عاقب مرتكيب جرائم الّتعدي على ادلواقع األثريّ 
بعقوبة سالبة للحرية واحدة وىي احلبس، وىذا يعد زلل نقد، ألن الضرر الناتج عن السلوك اإلجرامي ال يتناسب مع 
 العقوبة ادلفروضة بنص القانون، وىذا بطبيعة احلال يعد أمرًا يضعف من جدية العقوبة واليت ال يتحقق من أغراضها 

                                 
 .72، ص2001، فاليتا مالطا،ELGAعبدالرمحن زلمد أبوتوتة، أصول علم العقاب، منشورات  -1



 

 محمد علي محمد مسعود      أسامة منصور هويدي                     أحكام جريمة التعدي على المواقع األثرية                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 

[12] 

 

 
ال يتحقق من خالذلا اىداف العقوبة األخرى الردع اخلاص، وإرضاء الشعور العام بتحقيق  الردع العام، وبالطبيعة ايضا

 العدالة.

ومن خالل ما تقدم نوصي بضرورة ربقيق التناسب بُت اجلردية ادلرتكبة والعقوبة ادلطبقة؛ ونتيجة لذلك تتحقق 
 اىداف العقوبة ومنها ارضاء الشعور العام بالعدالة.

بعقوبة الغرامة إلزام احملكوم عليو بدفع مبلغ من النقود من مالو اخلاص يقدره احلكم  يقصد -الغرامة: -0
وباستقراء نصوص قانون محاية اآلثار صلد أن ادلشرع قد أقر عقوبة  1القضائي الصادر باإلدانة عليو إىل خزانة الدولة،

قوبتُت أو كليهما، كما ترك ادلشرع للقاضي الغرامة مع عقوبة احلبس، وترك للقاضي سلطة تقديرية يف اختيار أحد الع
سلطة تقديرية يف اختيار ادلبلغ ادلايل ادلنصوص عليو يف عقوبة الغرامة بُت حدين، حد أدىن وحد أعلى، وىذا ما 

)يعاقب باحلبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة أالف دينار وال ذباوز عشرين ألف  : الفقرة )أ( 51نصت عليو ادلادة 
 فقد اكتفي بتحديد أحد احلدين . 55و 53حدى ىاتُت العقوبتُت(، بينما يف نصوص ادلواد دينار أو بإ

 -لآليت: تضح شلا سبق بأن ادلشرع الّلييّب اذبو يف ربديد عقوبة الغرامة وفقا ي

/ ربديد احلد األعلى واحلد األدىن للغرامة اليت حيكم هبا، ويكون للقاضي اختيار ادلبلغ ادلناسب لعقوبة الغرامة، أوًلً 
 .52ونص ادلادة  51ويةهر ذلك جليا يف نص ادلادة 

جيوز اكتفى ادلشرع بتحديد احلد األقصى فقط لعقوبة الغرامة اليت ديكن النطق هبا من قبل القاضي، واليت ال ثانياً/ 
 55.2ذباوزىا دون أن حيدد احلد األدىن كما ورد يف نص ادلادة 

حدد من خالذلا ادلشرع احلد األدىن وترك تقدير احلد األعلى لقاضي ادلوضوع، حيث ال جيوز للقاضي أن حيكم  ثالثاً/
)وبغرامة ال  53بعقوبة الغرامة دببلغ أقل من احلد األدىن ادلقرر وفقا للنص القانوين، وىذا ما جاء يف نص ادلادة 

 دينار لييب(. 2000تقل عن 

يؤخذ على عقوبة الغرامة ادلنصوص عليها يف بعض النصوص بأهنا ضئيلة وال تتناسب وبناء على ما تقدم فإن ما 
مع اجلرم ادلرتكب، حيث ال يوجد تناسب بُت السلوك ادلرتكب وادلتمقل يف الّتعدي على ادلوقع األثرّي كاذلدم أو 

 العام.لتحقيق الردع تغيَت ادلعامل والذي بدوره ينتج عنو ضرر كبَت وبُت الغرامة كعقوبة مالية ال تكفي 
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ويقصد هبا  العقوبة اليت تتبع عقوبة أصلية، فال ديكن للقاضي النطق هبا استقالال  -ثانياً/ العقوبات التكميلية:

  1وإنزاذلا متوقف على نطق القاضي هبا.
حيكم  )كماالفقرة)ج(  51لقد أورد ادلشرع عقوبة ادلصادرة يف قانون محاية اآلثار بالنص عليها يف ادلادة 

 دبصادرة ادلضبوطات زلل اجلردية(، فادلصادرة ىنا وجوبية حيث ترد على األشياء ادلكتسبة من اجلردية.

الفقرة )ب( من قانون محاية اآلثار على قاضي احملكمة أّن حيكم على ادلخالف برد  51كما أوضحت ادلادة   
ربددىا لو، فإذا مل يقم بذلك أو عجز عنو خالل  الشيء إىل أصلو، ربت إشراف اجلهة ادلختصة، ويف ادلهلة اليت

 ادلدة احملددة جاز للجهة ادلختصة رد الشيء ألصلو على حسابو والرجوع عليو بالنفقات بطريق احلجز اإلداري.

تعد عقوبة رد الشيء ألصلو اليت اوردىا قانون محاية اآلثار من العقوبات التكميلية دبفهومها العام؛ فالعقوبة تقع 
أشياء مادية ذات صلة وتأثَت دبا يرتكبو اجملرم من جرائم، فالغاية من اللجوء إليها ىي ذبريد اجلاين من الوسائل على 

واإلمكانيات ادلادية اليت قد يستخدمها يف ارتكاب اجلردية؛ فللمحكمة أن تصدر حكم على ادلخالف برد الشيء 
يمات الناذبة عن سوء االستعمال، فإذا امتنع أو عجز عن ألصلو، كأن تطلب من مالك العقار األثري القيام بالًتم

 ذلك وفقا للمدة احملددة جاز للجهة ادلختصة أن تقوم برد الشيء ألصلو وعلى نفقتو.

 -األثرية: الفقرة الثانية/ التدابير اًلحترازية لجريمة التعدي على المواقع 
يها القانون ويطبقها القاضي دلواجهة اخلطورة يقصد بالتدابَت االحًتازية رلموعة اإلجراءات اليت ينص عل

 2اإلجرامية الكامنة يف شخص اجلاين، ألجل إزالة ىذه اخلطورة عن اجملتمع.

إّن اللجوء إىل التدابَت االحًتازية يف معةم األحيان يعرب عن قصور العقوبة يف مكافحة اجلردية يف حاالت معينة، 
 العقوبة.يت وجدت يف فتأيت ىذه التدابَت لسد مواطن القصور ال

من قانون محاية اآلثار اللييب إىل رلموعة من التدابَت الوقائية جيب ازباذىا يف زمٍْت السلم  9أشارت ادلادة 
واحلرب باالتفاق مع اجلهات ادلختصة، ففي فًتة النزاعات ادلسلحة جيب على اجلهات ذات العالقة إعداد ادلخابئ 

ل نقلها، كما جيب ادلسارعة يف تسجيل ادلواقع األثرية دولًيا، وكذلك إيداع القطع الضرورية إلنقاذ اآلثار اليت يسه
 ادلصارف.األثرية القمينة يف 
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أّما على الصعيد الدويل فمعةم االتفاقيات وادلعاىدات الدولية يف حالة النزاع ادلسلح جرمت أية أفعال يكون 
ودعات للذخَتة، أو ثكنات عسكرية، حيث اعتربت احملكمة من شأهنا ازباذ ادلواقع األثريّة ساحات حرب، أو مست

( من نةام روما األساسي باعتبارىا سلتصة فيما يتعلق جبرائم احلرب 4الفقرة )أ/ 8اجلنائية الدولية وفقا لنص ادلادة 
جرائم  ( على أن تعترب من9ومنها إحلاق الضرر بادلمتلكات واالستيالء عليها، كما أشارت نفس ادلادة الفقرة )ب/

 احلرب االعتداء على ادلباين ادلخصصة لؤلغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اآلثار التارخيية.

 -الفقرة الثالثة/ تقييم الجزاء الجنائي لجريمة التعدي على المواقع األثرية:
حيمل يف طياتو أن ادلشرع يسعى لتحقيق إّن ذبرًن األفعال اليت تشكل اعتداء على ادلواقع األثرية من قبل ادلشرع، 

 أىداف قوامها زلاربة ىذه األفعال ومنع حدوثها يف ادلستقبل، وذلك من خالل فرض عقوبات وتدابَت رادعة للعامة.

وبناء على ما تقدم من دراسة للعقوبات والتدابَت اليت أقرىا ادلشرع الّلييّب جلردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة وفقا 
 نون محاية اآلثار، يتبُت لنا تقييم العقوبات والتدابَت اليت أقرىا ادلشرع وىي كالتايل:لقا

: لقد أعطى ادلشرع الّلييّب العقوبات السالبة للحرية "احلبس" دورًا  ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية أوًًل/
عقوبة احلبس دلرتكيب جردية الّتعدي على كعقوبة أصلية لبعض صور جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة، حيث قرر 

ساعة إىل  24 ادلواقع األثريّة، وذلك بإيداع اجلاين يف أحد ادلؤسسات العقابية طيلة ادلدة احملكوم هبا، واليت تًتاوح بُت
 من قانون محاية اآلثار. 51سنوات، ويةهر ذلك جلًيا من خالل نص ادلادة  3

حيث نص  األثريّة،ا يتعلق بالعقوبات على مرتكيب جرائم الّتعدي على ادلواقع إن ما يؤخذ على ادلشرع الّلييّب فيم
على عقوبة احلبس كعقوبة زبيَتية بينها وبُت عقوبة الغرامة أو احلكم بكليهما، وذلك يرجع لسلطة القاضي، حيث 

 جيوز للقاضي أّن حيكم بعقوبة احلبس فقط أو بعقوبة الغرامة فقط أو بكليهما مًعا.

فإّن عقوبة احلبس وما يتعلق دبدهتا، وكذلك مسألة جعلها من قبل ادلشرع عقوبة زبيَتيو زلل انتقاد، وذلك  وعليو
شلا جيعلها من العقوبات الضعيفة اليت ال ربقق الغرض من فرضها، وكذلك عدم ربقق التناسب بُت  العقوبة،لضآلة 

، وكذلك عدم ربقق الغرض من فرضها سواء ما يتعلق جسامة اجلردية وبُت مقدار العقوبة ادلفروضة واجبة التطبيق
 بالردع العام، أو الردع اخلاص، أو ارضاء الشعور بالعدالة.

أما على الصعيد الدويل صلد أن نةام روما األساسي للمحكمة اجلنائّية الدولية قد أعترب األفعال الواقعة على 
 وبتها إىل عقوبة جرائم احلرب األخرى السجن ادلؤبد، وذلك ادلواقع األثريّة من ضمن جرائم احلرب واّليت قد تصل عق
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 1نةرًا ألمهية ادلواقع األثريّة وما سبقلو من قيمة تارخيية وحضارية.

سبق وأشرنا بأن معةم االتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف ذبرم األفعال اليت تقع على ادلواقع األثرية 
طراف أن تتضمن يف تشريعاهتا الداخلية ما جيرم ىذه األفعال ويفرض ذلا عقوبات دولًيا، حيث جيب على الدول األ

 من شأهنا ربقيق العدالة وربقيق الردع العام والردع اخلاص.

تعد عقوبة الغرامة اّليت أقرىا ادلشرع الّلييّب وفقا لقانون محاية اآلثار عقوبة زبيَتية مع عقوبة  -ثانياً/ الغرامة:
للمحكمة أن ربكم بالغرامة أو باحلبس أو هبما مًعا، وكذلك قرر ادلشرع وضع عقوبة الغرامة بُت حد احلبس، فيجوز 

أدين و حد أعلى، وأيضا قرر عقوبة الغرامة ذات حد أعلى فقط وأخرى ذات حد أدين فقط ؛ كما أن القيمة ادلالية 
يتناسب  57و54و53و 51يف نصوص ادلواد ادلنصوص عليها لعقوبة الغرامة مقدرة وفقا للنص القانوين، فما ورد 

يف بعض األحيان مع بعض صور جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة، أما من جانب أخر فإن عقوبة الغرامة قد ال 
من ربديد عقوبة  52تتناسب مع جسامة الضرر الواقع نتيجة اجلردية ادلرتكبة، ومقال ذلك ما نصت عليو ادلادة 

االف دينار لييب كعقوبة لطمس معلم أثري أو تشويو معلم أثري، وبذلك ال 5000ار لييب ودين2000الغرامة بُت 
 يكون ىنا تناسب البتة بُت نتيجة الفعل اجملرم والعقوبة ادلطبقة.

من قانون محاية اآلثار  9شرنا بأن ادلشرع اللييب أورد وفقا لنص ادلادة أسبق و  -اًلحترازية: ثالثاً/ التدابير 
التدابَت اليت يلزم ازباذىا يف زمٍت السلم واحلرب باالتفاق مع اجلهات ادلختصة.  أما ما يتعلق بفًتة السلم  رلموعة من

فإن األمر يفتقر إىل قصور كبَت يف النص على التدابَت االحًتازية السابقة جلردية التعدي على ادلواقع األثرية )التدابَت 
 حقة للجردية.ادلانعة(، وكذلك التدابَت االحًتازية الال

أما ما يتعلق يف فًتة النزاعات ادلسلحة، فإن التدابَت مل تكن كافية لتفادي وقوع الضرر، حيث اكتفى ادلشرع 
 دوليا.بالنص على إعداد ادلخابئ، وإيداع القطع األثرية القمينة يف ادلصارف، وتسهيل تسجيل ادلواقع األثرية 

  

                                 
ون للمحكمة أن توقع على الشخص ، يك110رىنا بأحكام ادلادة  -1) الدولية:من نةام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  77ادلادة  - 1

دان بارتكاب جردية مشار إليها يف ادلادة 
ُ
السجن لعدد زلدد من السنوات لفًتة  -التالية: أمن ىذا النةام األساسي إحدى العقوبات  5ادل

دان(.السجن ادلؤبد حيقما تكون ىذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجردية وبالةروف اخلاصة ل -سنة، ب30أقصاىا 
ُ
 لشخص ادل
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 الخاتمة

حبقنا ادلوسوم بأحكام جردية الّتعدي على ادلواقع األثرية  أهنينااحلات، بعد أن احلمد هلل الذي بفضلو تتم الص
م بشأن محاية اآلثار وادلتاحف وادلدن القددية وادلباين التارخيية 1995 لسنة 3دراسة يف ضوء أحكام القانون رقم 

 توصلنا إىل اآليت:

 -النتائج: أوًلً / 
لقانون محاية اآلثار يف ذبرًن الّتعدي على ادلواقع األثريّة، واعتربىا من قبيل اجلرائم العمدية ُوِفَق ادلشرع الّلييّب وفًقا  – 1

 واليت ال يتصور ارتكاهبا عن طريق اخلطأ.

حبس، غرامة، )العقوبات َضمَن ادلشرع الّلييّب وفقا لقانون محاية اآلثار رلموعة من اجلزاءات اجلنائية تشمل  -2
 .والنزاعات ادلسلحة وقائية يف زمٍت السلم مصادرة(، وكذلك تدابَت

توافقت نصوص قانون محاية اآلثار مع االتفاقيات وادلعاىدات الدولية يف ذبرًن الّتعدي على ادلواقع األثرية يف زمن  -3
النزاعات ادلسلحة، واختلف معها خبصوص اجلزاء اجلنائي ادلطبق، سواء ادلتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، أو 

 لتدابَت االحًتازية، اليت تعترب غَت كافية يف زمن احلرب.    با

  -التوصيات: ثانياً / 
هُنيب بادلشرع الّلييّب إضافة نصوص قانونية تعاجل مسألة الّتعدي على ادلواقع األثريّة يف زمن النزاعات ادلسلحة  – 2

( ادلنصوص عليها يف قانون محاية اآلثار، وفرض عقوبات خاصة ذلا، نةراً لضآلة العقوبات السالبة للحرية )احلبس
حيث ضَمنت االتفاقيات الدولية عقوبة السجن ادلؤبد من ضمن العقوبات ادلفروضة على جردية الّتعدي على 

 ادلمتلكات الققافية، واعتبارىا كذلك من ضمن جرائم احلرب.

 ة عن جردية الّتعدي على ادلواقع األثريّة.هُنيب بادلشرع اللييب زيادة القيمة ادلالية ادلقدرة لعقوبة الغرام – 0

ضلث الدولة الليبية على االنضمام لالتفاقيات وادلعاىدات الدولية ذات العالقة حبماية ادلواقع األثرية يف فًتات   -3
 النزاعات ادلسلحة، مع مراعاة عدم ادلساس بسيادة الدولة الليبية.
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Abstract: 

Antiquities have a great importance in introducing human life, as man draws from 
it past experiences with their good and bad, and avoids the mistakes that occurred 
through them, to illuminate his path towards the future. And the crime of 
trespassing on archaeological sites is considered a crime related to damage to the 
archaeological site, and it is also a serious crime. 

This study relies on extrapolating the direction of the Libyan legislator in 
accordance with Law No. 3 of 1995 on the protection of antiquities with regard to 
the crime of encroaching on archaeological sites, and comparing it with the 
provisions of comparative legislation, in order to obtain knowledge of the 
effectiveness of the criminalization and punishment provisions contained in the 
Antiquities Protection Law, as well as the extent of its compliance with international 
agreements and treaties. 

 

 


