ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت
رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠
ﻤﺤﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺸرﯿﻊ
اﻟﻤﺎدة  -١اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺎذ
اﻟﻤﺎدة  -٢اﻟﺘﻌﺎرﯿف
 --اﻟﻛﺘﺎب اﻷول اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔاﻟﺒﺎب اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌﻲ
اﻟﻔﺼل اﻷول اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟزﻤﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٣ﻋدم رﺠﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨون
اﻟﻤﺎدة  -٤ﺘﻌدﯿل اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻤواﻋﯿد واﻟﻤﻬل
اﻟﻤﺎدة  -٥وﺠوب اﻟﻨص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٦ﻋدم ﺘطﺒﯿق اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺸد ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﻛﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٧اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون
اﻟﻤﺎدة  -٨ﺤﺎﻻت ﻋدم ﺴرﯿﺎن اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻻﻗﻠﯿم اﻻردﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٩اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١١ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤوظﻔﻲ اﻟﺴﻠك اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻟﻘﻨﺎﺼل اﻻﺠﺎﻨب
اﻟﻤﺎدة  -١٢ﻤﻔﻌول اﻻﺤﻛﺎم اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٣ﺤﺎﻻت ﻻ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺒﺎت
اﻟﻤﺎدة  -١٤اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة  -١٦اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٧اﻻﻋدام
اﻟﻤﺎدة  -١٨اﻻﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٩اﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻟﻤﺎدة  -٢٠اﻟﺤد اﻻدﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢١اﻟﺤﺒس
اﻟﻤﺎدة  -٢٢اﻟﻐراﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٣اﻟﺤﺒس اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٤اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -٢٥ﺘطﺒﯿق اﺤﻛﺎم اﻟﻐراﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٦اﻟﺤدﯿن اﻻدﻨﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒس واﻟﻐراﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٧اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒوس )ﻋدﻟت(
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارزﯿﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٨اﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارزﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٩اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺤرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٠اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣١ﻤﺼﺎدرة اﻻﺸﯿﺎء ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٢اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٣ﺤﺎﻻت ﺠواز ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٤اﻟﻐﺎء وﺘﺤﺼﯿل اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٥اﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل
اﻟﻤﺎدة  -٣٦وﻗف اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋن اﻟﻌﻤل
اﻟﻤﺎدة  -٣٧ﺤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٨ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت وﻗف وﺤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٩ﺠزاءات
اﻟﻤﺎدة  -٤٠ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻌﻘوﺒﺎت

اﻟﻤﺎدة  -٤١اﺤﺘﺴﺎب ﻤدة اﻟﺘوﻗﯿف ﻤن ﻤدة اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٢اﻨواع اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣اﻟرد
اﻟﻤﺎدة  -٤٤ﺘﺴﻠﯿم اﻟﻤﺎل اﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٥اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٤٦ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻛﺎﻓل واﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓﻲ اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ ﻓﻲ ﺴﻘوط اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٧اﺴﺒﺎب ﺴﻘوط اﻻﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ او ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ او ﺘﺄﺠﯿل ﺼدورﻫﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٤٨ﺘﺄﺜﯿر اﺴﺒﺎب ﺴﻘوط اﻻﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٩وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٥٠اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة  -٥١اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺎدة  -٥٢ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر
اﻟﻤﺎدة  -٥٣أﺤﻛﺎم ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر
اﻟﻤﺎدة  -٥٤اﻟﺘﻘﺎدم
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٥٥اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٥٦ﻋدم ﺘﻐﯿر اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٥٧اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻌﻨوي
اﻟﻤﺎدة  -٥٨ﺘﻔﺎﻗم ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺠرﻤﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٥٩ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق
اﻟﻤﺎدة  -٦٠اﺸﻛﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق
اﻟﻤﺎدة  -٦١ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٦٢اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺠﯿزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨوي
اﻟﻤﺎدة  -٦٣ﺘﻌرﯿف اﻟﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٦٤اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼودة
اﻟﻤﺎدة  -٦٥ﻻ ﻋﺒرة ﺒﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٦٦وﻗوع اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٦٧اﻟداﻓﻊ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎدي
اﻟﻤﺎدة  -٦٨ﺘﻌرﯿف اﻟﺸروع وﻋﻘوﺒﺘﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٦٩اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﺸروﻋﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٧٠اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻨد إﺘﻤﺎم اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ وﻋدم ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٧١اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٧٢اﺠﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘوﺒﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٧٣اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ
 -اﻟﻘﺴم اﻷول ﻓﻲ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺴؤوﻟﯿناﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٧٤اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻟﻠﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك اﻟﺠرﻤﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٧٥ﺘﻌرﯿف ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٧٦اﻟﺸرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٧٧ﺼﺎﺤب اﻟﻛﻼم او اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ واﻟﻨﺎﺸر
اﻟﻤﺎدة  -٧٨ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻟﺼﺤف
اﻟﻤﺎدة  -٧٩ﺴرﯿﺎن اﻟظروف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘردة ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٨٠اﻟﻤﺤرض واﻟﻤﺘدﺨل
اﻟﻤﺎدة  -٨١ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺤرض او اﻟﻤﺘدﺨل
اﻟﻤﺎدة  -٨٢اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘدﺨل ﻓﯿﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة  -٨٣ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ او اﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺎﯿﺔ او ﺠﻨﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٨٤ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء ﺸﺨص ﻋن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ
 -اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤواﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎباﻟﻔﺼل اﻷول اﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون واﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻤﺎدة  -٨٥اﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون ﻟﯿس ﻋذ ار
اﻟﻤﺎدة  -٨٦اﻟﻐﻠط
اﻟﻤﺎدة  -٨٧اﻟﻐﻠط اﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎب
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻤﺎدة  -٨٨اﻟﻘوة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﻹﻛراﻩ اﻟﻤﻌﻨوي
اﻟﻤﺎدة  -٨٩ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة
اﻟﻤﺎدة  -٩٠ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻨﺘﻔﺎء اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٩١اﻓﺘراض ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﻘل
اﻟﻤﺎدة  -٩٢اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺠﺎﻨﯿن ﻤن اﻟﻌﻘﺎب وﺤﺠزﻫم ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻻﻤراض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٩٣اﻟﺴﻛر واﻟﺘﺴﻤم ﺒﺎﻟﻤﺨدرات
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺴن
اﻟﻤﺎدة  -٩٤ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ واﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ )ﻋدﻟت(
 -اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻟث اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ واﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺸددة ﻟﻬﺎاﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻷﻋذار
اﻟﻤﺎدة  -٩٥ﻻ ﻋذر اﻻ ﺒﻨص
اﻟﻤﺎدة  -٩٦آﺜﺎر اﻟﻌذر اﻟﻤﺤل
اﻟﻤﺎدة  -٩٧اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم ﻋﻨد ﺘوﻓر ﻋذر ﻤﺨﻔف
اﻟﻤﺎدة  -٩٨اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدون ﻤن اﻟﻌذر اﻟﻤﺨﻔف )ﻋدﻟت(
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٩٩اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم ﻋﻨد ﺘوﻓر اﺴﺒﺎب ﻤﺨﻔﻔﺔ )ﻋدﻟت(

اﻟﻤﺎدة  -١٠٠ﺘﺄﺜﯿر اﻻﺨذ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺢ .ووﺠوب ﺘﻌﻠﯿل اﻟﻘرار ﻋﻨد اﻷﺨذ
ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺘﻛرار
اﻟﻤﺎدة  - ١٠١اﻟﺘﻛرار ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت
اﻟﻤﺎدة  -١٠٢اﻟﺘﻛرار ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٣اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴرﻗﺔ واﻻﺤﺘﯿﺎل وﺨﯿﺎﻨﺔ اﻻﻤﺎﻨﺔ واﻟﺘزوﯿر ﺠﻨﺤﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ واﻟﺴب واﻟﻘدح واﻟذم
ﺠراﺌم ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٤اﺴﺎس اﻟﺘﻛرار ﺼدور اﻟﺤﻛم ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٥ﺘرﺘﯿب ﺴرﯿﺎن اﺤﻛﺎم اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤﺴﺘردة او اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٦اﺸﺘﻤﺎل اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌول اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤﺴﺘردة او اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
 --اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺠراﺌماﻟﺒﺎب اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٧اﻟﻤؤاﻤرة
اﻟﻤﺎدة  -١٠٨اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻤن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٠٩اﻟﻐدر اﻟﻤﺨﻔف ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻤن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١١٠ﺤﻤل اﻟﺴﻼح واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋدواﻨﯿﺔ ﻀد اﻟدوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌدو
اﻟﻤﺎدة  -١١١ﻋﻘوﺒﺔ دﻓﻊ دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌدوان ﺒدس اﻟدﺴﺎﺌس
اﻟﻤﺎدة  -١١٢ﻋﻘوﺒﺔ دس اﻟدﺴﺎﺌس ﻟدى اﻟﻌدو واﻻﺘﺼﺎل ﺒﻪ
اﻟﻤﺎدة  -١١٣ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻀرار ﺒﺄي ﺸﻲء ذو طﺎﺒﻊ ﻋﺴﻛري أو ﻤﻌد ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﯿش ﺒﻘﺼد ﺸل
اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١١٤ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘطﺎع ﺠزء ﻤن اﻻراﻀﻲ اﻻردﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١١٥ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﺠﻨود اﻻﻋداء وﺠواﺴﯿﺴﻬم وﺘﺴﻬﯿل ﻤزار اﺴرى او رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو
اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿن
اﻟﻤﺎدة  -١١٦ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺤﺎﻟف ﻀد ﻋدد ﻤﺸﺘرك
اﻟﻤﺎدة  -١١٧اﻻﺠﺎﻨب اﻟﻤﻘﯿﻤون ﻓﻲ اﻻردن او ﻟﻬم ﺴﻛن ﻓﻌﻠﻲ ﻓﯿﻪ

اﻟﻤﺎدة  -١١٨ﻋﻘوﺒﺔ ﺨرق ﺘداﺒﯿر اﻟﺤﯿﺎد وﺘﻌﻛﯿر ﺼﻼت اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒدوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١١٩ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﻠب دﺴﺘور دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤواﻟﯿﺔ او ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌم ﻓﯿﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -١٢٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺠﻨﯿد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -١٢١ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤرﯿض ﺠﻨود دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤواﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار او اﻟﻌﺼﯿﺎن
اﻟﻤﺎدة  -١٢٢ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤﻘﯿر دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ وﻗدح او زم او ﻗدح رﺌﯿﺴﻬﺎ او وزراﺌﻬﺎ او ﻤﻤﺜﻠﯿﻬﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن
اﻟﻤﺎدة  - ١٢٣اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل
اﻟﻤﺎدة  -١٢٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻟدﺨول اﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﺤظور ﺒﻘﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻛﺘوﻤﺔ )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -١٢٥ﻋﻘوﺒﺔ ﺴرﻗﺔ او اﺴﺘﺤﺼﺎل وﺜﺎﺌق ﻤﻛﺘوﻤﺔ )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -١٢٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻓﺸﺎء اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻛﺘوﻤﺔ دون ﺴﺒب ﻤﺸروع )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -١٢٧ﻋﻘوﺒﺔ ﻋﻘد او ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻤﻊ اﺤد رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو او ﺴﻛﺎن ﺒﻼد
اﻟﻌدو
اﻟﻤﺎدة  -١٢٨ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗرض او اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٢٩ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء او اﺨﺘﻼس اﻤوال دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ او رﻋﺎﯿﺎﻫﺎ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻀﻌﺎف اﻟﺸﻌور اﻟﻘوﻤﻲ ٕواﯿﻘﺎظ اﻟﺜﻐرات اﻟﻌﻔوﯿﺔ او اﻟﻤذﻫﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٣١ﻋﻘوﺒﺔ اذاﻋﺔ أﻨﺒﺎء ﺘوﺠﯿﻪ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٢ﻋﻘوﺒﺔ اذاﻋﺔ أﻨﺒﺎء ﻛﺎذﺒﺔ ﺘﻨﺎل ﻤن ﻫﯿﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ او اﻟﻤﻠك او وﻟﻲ اﻟﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اﻟﻤﺎدة  -١٣٣ﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻬدﯿن
اﻟﻤﺎدة  -١٣٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﻌﻬدات
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺨﻠﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٥ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻠك او اﻟﻤﻠﻛﺔ او وﻟﻲ اﻟﻌﻬد او اﺤد أوﺼﯿﺎء اﻟﻌرش
او ﺤرﯿﺘﻪ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻟدﺴﺘور ﺒطرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٧ﻋﻘوﺒﺔ اﺜﺎرة ﻋﺼﯿﺎن ﻤﺴﻠﺢ
اﻟﻤﺎدة  -١٣٨ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻋﺘداء ﺒﻘﺼد ﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠطﺎت ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟدﺴﺘور
اﻟﻤﺎدة  -١٣٩ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺂﻤر ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺨﻠﻲ

اﻟﻤﺎدة  -١٤٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻏﺘﺼﺎب ﺴﻠطﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ او ﻤدﻨﯿﺔ او ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻛرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤١ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺄﻟﯿف ﻓﺼﺎﺌل ﻤﺴﻠﺤﺔ او ﻗﯿﺎدة ﺠﻨد وﺘﺠﻬﯿزﻫم ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ دون رﻀﺎ اﻟﺴﻠطﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٢ﻋﻘوﺒﺔ اﺴﺘﻬداف اﺜﺎرة ﺤرب أﻫﻠﯿﺔ او اﻗﺘﺘﺎل طﺎﺌﻔﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٣ﻋﻘوﺒﺔ ﺘرؤس ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻔت ﻹﺜﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٥ﻋﻘوﺒﺔ ﺼﻨﻊ او ﺤﯿﺎزة ﻤواد ﻤﺘﻔﺠرة او ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ او ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺴﺎﻤﺔ او ﻤﺤرﻗﺔ ﺒﻘﺼد
ارﺘﻛﺎب ﺠراﺌم ﻓﺘﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺂﻤر ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠراﺌم اﻟﻔﺘﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٧ﺘﻌرﯿف اﻋﻤﺎل اﻻرﻫﺎب
اﻟﻤﺎدة  -١٤٨ﻋﻘوﺒﺎت اﻟﺠراﺌم اﻻرﻫﺎﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٤٩اﻨﺸﺎء ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺒﻘﺼد ﻛﯿﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ او أوﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٠ﻋﻘوﺒﺔ اﺜﺎرة اﻟﻨﻌرات او اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻨزاع ﺒﯿن اﻟطواﺌف
اﻟﻤﺎدة  -١٥١ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﺠﻤﻌﯿﺔ أﻨﺸﺌت ﻟﻠﻨﯿل ﻤن اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻋزﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻨﻘد اﻟدوﻟﺔ او اﺴﻨﺎدﻫﺎ ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﻤﻠﻔﻘﺔ او
ﻤزاﻋم ﻛﺎذﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٣ﻋﻘوﺒﺔ ﺤض اﻟﺠﻤﻬور ﻋﻠﻰ ﺴﺤب اﻻﻤوال ﻤن اﻟﻤﺼﺎرف او ﺒﯿﻊ اﺴﻨﺎد اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻟذﺨﺎﺌر
اﻟﻤﺎدة  -١٥٤ﺘﻌرﯿف اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٥ﺘﻌرﯿف اﻟﺴﻼح
اﻟﻤﺎدة  -١٥٦ﻋﻘوﺒﺔ ﺤﻤل اﻟﺴﻼح واﻟذﺨﺎﺌر وﺤﯿﺎزﺘﻬﺎ دون اﺠﺎزة
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﺸرار واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٧ﻋﻘوﺒﺔ اﻨﺸﺎء ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت
اﻟﻤﺎدة  -١٥٨ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠب واﻟﺘﻌدي واﻟﻠﺼوﺼﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٥٩اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ

اﻟﻤﺎدة  -١٦٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٦١ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻛﺘﺎﺒﺔ او ﺨطﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻌﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٦٢ﻋﻘوﺒﺔ دﻓﻊ او ﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻻﺸﺘراﻛﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٦٣ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬر ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع وﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة  -١٦٤اﻟﺘﺠﻬﯿز ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع واﻟﺸﻐب
اﻟﻤﺎدة  -١٦٥ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﺠﻬﯿز ﻏﯿر ﻤﺸروع او ﻓﻲ اﻟﺸﻐب
اﻟﻤﺎدة  -١٦٦اﻋﻔﺎء ﻤن ﯿﻤﺘﺜﻠون ﻷواﻤر اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٦٧اﺴﺘﺨدام اﻟﻘوة ﻟﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرﯿن
اﻟﻤﺎدة  -١٦٨ﻋﻘوﺒﺔ ﻋدم ﺘﻔرق اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرﯿن ﺒﺎﻟﻘوة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٦٩ﺘﻌرﯿف اﻟﻤوظف ﻻﻏراض اﻟﺒﺎب
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒواﺠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٧٠ﻗﺒول اﻟرﺸوة
اﻟﻤﺎدة  -١٧١طﻠب اﻟرﺸوة
اﻟﻤﺎدة  -١٧٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻟراﺸﻲ واﻻﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -١٧٣ﻋرض اﻟرﺸوة
اﻟﻤﺎدة  -١٧٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺨﺘﻼس
اﻟﻤﺎدة  -١٧٥ﻋﻘوﺒﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟوظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٧٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺘﺠﺎر ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع
اﻟﻤﺎدة  -١٧٧ﺤﺎﻻت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿض ﻋﻘوﺒﺎت
اﻟﻤﺎدة  -١٧٨ﺘوﻗﯿف او ﺤﺒس اﺸﺨﺎص ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١٧٩ﻗﺒول اﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﺠون واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﺘﺄدﯿﺒﯿﺔ واﻻﺼﻼﺤﯿﺎت ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١٨٠رﻓض ﺘﺄﺨﯿر اﺤﻀﺎر اﻟﻤوﻗوﻓﯿن او اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ او اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨﺘص
اﻟﻤﺎدة  -١٨١دﺨول اﻟﻤﺴﺎﻛن وﺘﺤري اﻻﻤﺎﻛن ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -١٨٢اﻋﺎﻗﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﯿن او اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ او ﺠﺒﺎﯿﺔ اﻟرﺴوم واﻟﻀراﺌب

اﻟﻤﺎدة  -١٨٣ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒواﺠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٨٤اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻠﺒﯿﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠطﺔ اﻻدارﯿﺔ او اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٨٥ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﯿن
اﻟﻤﺎدة  -١٨٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻗف ﻋﻤﻼ ﻤﺸروﻋﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤوظف
اﻟﻤﺎدة  -١٨٧اﻋﻤﺎل اﻟﺸدة
اﻟﻤﺎدة  -١٨٨اﻟذم واﻟﻘدح
اﻟﻤﺎدة  -١٨٩ﺼور اﻟذم واﻟﻘدح اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -١٩٠اﻟﺘﺤﻘﯿر
اﻟﻤﺎدة  -١٩١ﻋﻘوﺒﺔ اﻟذم
اﻟﻤﺎدة  -١٩٢اﻟذم واﻻﻓﺘراء
اﻟﻤﺎدة  -١٩٣ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻘدح
اﻟﻤﺎدة  -١٩٤اﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ اﻟﻘدح
اﻟﻤﺎدة  -١٩٥اﻟﻤس ﺒﻛراﻤﺔ اﻟﻤﻠك او اﻟﻤﻠﻛﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٩٦ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿر
اﻟﻤﺎدة  -١٩٧ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤﻘﯿر اﻟﻌﻠم او اﻟﺸﻌﺎر اﻟوطﻨﻲ او ﻋﻠم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -١٩٨ﺤﺎﻻت ﻤﺸروﻋﯿﺔ ﻨﺸر ﻤواد ذم وﻗدح
اﻟﻤﺎدة  -١٩٩ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟذم واﻟﻘدح
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٠ﺘﻤزﯿق اﻻﻋﻼﻨﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٠١اﻨﺘﺤﺎل اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٢اﻨﺘﺤﺎل اﻟوظﺎﺌف
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٣ﻓض اﻻﺨﺘﺎم
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٤اﺨذ أو ﻨزع أو إﺘﻼف ﻤﺤﻔوظﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٥إﺘﻼف أﺼول ﺼﻛوك اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺴﯿر اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟﻤﺎدة  -٢٠٦ﻋﻘوﺒﺔ ﻛﺘم اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت ﺒﺎﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٧ﻋﻘوﺒﺔ ﻛﺘم اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤوظﻔﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٨اﻨﺘزاع اﻻﻗرار واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٠٩اﺨﺘﻼق اﻟﺠراﺌم
اﻟﻤﺎدة  -٢١٠اﻻﻓﺘراء
اﻟﻤﺎدة  -٢١١اﻟرﺠوع ﻋن اﻻﺨﺒﺎر او اﻻﻓﺘراء
اﻟﻤﺎدة  -٢١٢اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢١٣اﻨﺘﺤﺎل اﺴم اﻟﻐﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٢١٤ﺸﻬﺎدة اﻟزور
اﻟﻤﺎدة  -٢١٥اﻟرﺠوع ﻋن ﺸﻬﺎدة اﻟزور
اﻟﻤﺎدة  -٢١٦اﻻﻋﻔﺎء ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ ﺸﻬﺎدة اﻟزور
اﻟﻤﺎدة  -٢١٧اﻟﺘﺤرﯿض ﻷداء ﺸﻬﺎدة اﻟزور
اﻟﻤﺎدة  -٢١٨ﺘﻘرﯿر اﻟﺨﺒراء اﻟﻛﺎذب
اﻟﻤﺎدة  -٢١٩اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٠ﺤﺎﻻت اﻋﻔﺎء اﻟﺨﺒراء واﻟﻤﺘرﺠﻤﯿن اﻟﻛﺎذﺒﯿن ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢١اﻟﯿﻤﯿن اﻟﻛﺎذﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٢ﻋرﻗﻠﺔ ﺴﯿر اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٣ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺠراءات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٤ﻨﺸر اﺨﺒﺎر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة او اﻟﺸﻬود
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٥اﻟﻤﺤظور ﻨﺸرﻩ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٦ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺘﺎﺒﺎت او اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌﺘرض ﻨﻔﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٧اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس ﻗوة اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٨ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٢٢٩ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٠ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤراس

اﻟﻤﺎدة  -٢٣١ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺒﺈﻤدادﻫم ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٢ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٣اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٤اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٥وﻗف اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ واﻟﺒﻨﻛﻨوت واﻟطواﺒﻊ
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٦ﺘﻘﻠﯿد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ أو إﻤﻀﺎء اﻟﻤﻠك او اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ دون ﺤق
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٧ﺘﻘﻠﯿد اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ او اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﯿر ﻤﺸروع
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٨اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻤﺎدة  -٢٣٩ﺘﻌرﯿف اﻟﺒﻨﻛﻨوت
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٠ﻋﻘوﺒﺔ ﺘزوﯿر ﺒﻨﻛﻨوت وﺤﯿﺎزة وادﺨﺎل ﺒﻨﻛﻨوت ﻤزور
اﻟﻤﺎدة  -٢٤١ﺘﻘﻠﯿد ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٢اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻛﻨوت
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٣اﺼدار أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت دون ﺘﻔوﯿض
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٤ﻤﺼﺎدرة ٕواﺘﻼف أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت اﻟﻤزورة
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٥ﺘﻔﺴﯿر اﺼطﻼﺤﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٦ﺼﻨﻊ ﻤﺴﻛوﻛﺎت زاﺌﻔﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٧ﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وﻋﻘوﺒﺎﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٨اﻨﻘﺎض وزن اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٤٩ﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻨﺎدرة
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٠اﺤراز وﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻤزورة
اﻟﻤﺎدة  -٢٥١ﺘﻛرار اﺤراز وﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻤزورة
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٢ﺘزوﯿر ﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٣ﺘداول وأﺤرز ﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة  -٢٥٤اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﺴن ﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وأوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت اﻟزاﺌﻔﺔ او اﻟﻤﻘﻠدة
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٥رﻓض ﻗﺒول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وأوراق اﻟﻨﻘد اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﺒﻘﯿﻤﺘﻬﺎ اﻻﺴﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٦ﻋﻘوﺒﺔ ﺘزوﯿر اﻟطواﺒﻊ او اﻟدﻤﻐﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٧ﻋﻘوﺒﺔ ﺼﻨﻊ ادوات ﺘزوﺒر اﻟدﻤﻐﺎت واﻟطواﺒﻊ واﻷوراق اﻟرﺴﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٨اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطواﺒﻊ اﻟﻤزورة او اﻟﻤﻘﻠدة او اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٥٩اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘزوﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٠ﺘﻌرﯿف اﻟﺘزوﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٢٦١ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤزور وﻤﺴﺘﻌﻤل اﻟﻤزور
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٢اﻟﺘزوﯿر اﻟﻤﺎدي
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٣اﺤداث ﺘﺸوﯿش ﻓﻲ ﻤوﻀوع او ظروف ﺴﻨد
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٤اﻟﻤوظﻔون اﻟﻌﺎﻤون
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٥اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ اﻻوراق اﻟرﺴﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٦اﻟﻤﺼدﻗﺎت اﻟﻛﺎذﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٧اﻋﺘﺒﺎر أوراق اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻤﺼدﻗﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٨اﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﻬﺎدة ﺤﺴن اﻻﺨﻼق
اﻟﻤﺎدة  -٢٦٩اﻨﺘﺤﺎل اﻟﻬوﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿن ﺒﺎﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ اﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٧١اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ أوراق ﺨﺎﺼﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ اﻟﺸﯿﻛﺎت
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟدﯿن واﻷﺴرة
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟدﯿن واﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ اﻷﻤوات
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٣اطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ارﺒﺎب اﻟﺸراﺌﻊ ﻤن اﻻﻨﺒﯿﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٤اﻻﻓطﺎر اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٥ﺘدﻨﯿس اﻤﺎﻛن اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤؤﺴﺴﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٦اﻟﺘﺸوﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﯿﻨﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة  -٢٧٧اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻤﺎﻛن دﻓن اﻟﻤوﺘﻰ
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٨إﻫﺎﻨﺔ اﻟﺸﻌور اﻟدﯿﻨﻲ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺴرة
اﻟﻤﺎدة  -٢٧٩ﺠراﺌم ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟزواج
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٠ﺘﻛرار اﻟزواج
اﻟﻤﺎدة  -٢٨١ﻋدم ﺘﺴﺠﯿل اﻟطﻼق
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻟزاﻨﯿﺔ وﺸرﯿﻛﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٣ﻋﻘوﺒﺔ اﻟزوج اﻟزاﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٤ﺘوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻌل اﻟزﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٥ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺴﻔﺎح
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٦ﺘوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺴﻔﺎح ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٧ﺨطف اﻷوﻻد او ﺘﺒدﯿﻠﻬم
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٨اﯿداع أوﻻد ﻤﺎوى اﻟﻠﻘطﺎء وﻛﺘم ﻫوﯿﺘﻬم
اﻟﻤﺎدة  -٢٨٩ﺘرك أوﻻد دون ﺴن اﻟﺴﻨﺘﯿن دون ﺴﺒب ﻤﺸروع
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٠ﻋدم اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﻬم
اﻟﻤﺎدة  -٢٩١اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤراﺴﺔ اﻟﻘﺎﺼر
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٣اﻏﺘﺼﺎب أﻨﺜﻰ ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٤ﻋﻘوﺒﺔ ﻤواﻗﻌﺔ أﻨﺜﻰ دون ﺴن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر او اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٥ﻋﻘوﺒﺔ ﻤواﻗﻌﺔ أﻨﺜﻰ ﺒﯿن ﺴن  ١٨ - ١٥ﻤن اﺤد اﻟﻤوﻛﻠﯿن ﺒرﻋﺎﯿﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٦ﻫﺘك اﻟﻌرض ﺒﺎﻟﻌﻨف او اﻟﺘﻬدﯿد
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٧ﻫﺘك ﻋرض إﻨﺴﺎن ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٨ﻫﺘك اﻟﻌرض ﺒدون ﻋﻨف
اﻟﻤﺎدة  -٢٩٩ﻫﺘك ﻋرض ﻤن أﺘم  ١٥وﻟم ﯿﺘم ١٨

اﻟﻤﺎدة  -٣٠٠ظرف ﻤﺸدد
اﻟﻤﺎدة  -٣٠١ظروف ﻤﺸددة
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٢اﻟﺨطف ﺒﺎﻟﺤﯿﻠﺔ واﻹﻛراﻩ
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٣ارﺠﺎع اﻟﻤﺨطوف واﻋﺎدة ﺤرﯿﺘﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٤اﻻﻏواء
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٥اﻟﻤداﻋﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٦ﻋرض اﻻﻋﻤﺎل او ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﯿﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٧دﺨول اﻻﻤﺎﻛن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٨اﯿﻘﺎف اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ واﺴﺘﻌﺎدة اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠور واﻟﺘﻌرض ﻟﻸﺨﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٠٩ﺘﻌرﯿف ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣١٠اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠور
اﻟﻤﺎدة  -٣١١اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻰ اﻟﻔﺠور ﺒﺎﻟﻛرﻩ
اﻟﻤﺎدة  -٣١٢ﻋﻘوﺒﺔ اﻋداد او ادارة او ﻤﻠﻛﯿﺔ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣١٣ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺎﻟك او ﻤﺴﺘﺄﺠر ﻤﻨزل ﻤﻬﯿﺄ ﻟﻠﺒﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣١٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸوﻻد ﺒﯿن ﺴن  ١٦ - ٦ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣١٥اﻻﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴب اﻟﺒﻐﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٣١٦اﻟﻤﺴﺎﻋدة او اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٣١٧ارﻏﺎم اﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٣١٨اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻟﺒﻐﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٣١٩اﻟﺘﻌرض ﻟﻶداب واﻷﺨﻼق اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٠اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻹﺠﻬﺎض
اﻟﻤﺎدة  -٣٢١ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻟﻨﻔس
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٢ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻤرأة ﺒرﻀﺎﻫﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٣ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻤرأة دون رﻀﺎﻫﺎ

اﻟﻤﺎدة  -٣٢٤اﻻﺠﻬﺎض ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرف
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٥ظرف ﻤﺸدد ﻟﻼﺠﻬﺎض
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻤن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن
اﻟﻔﺼل اﻷول
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٦اﻟﻘﺘل اﻟﻘﺼد
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٧اﻟظروف اﻟﻤﺴﺘردة ﻟﻠﻘﺘل اﻟﻘﺼد
اﻟﻤﺎدة  -٣٢٨اﻻﻋدام
اﻟﻤﺎدة  - ٣٢٩ﺘﻌرﯿف اﻻﺼرار اﻟﺴﺎﺒق
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٠اﻟﻘﺘل ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
اﻟﻤﺎدة  -٣٣١ﻗﺘل اﻻم وﻟﯿدﻫﺎ ﻗﺼدا
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٢ﻗﺘل اﻻم وﻟﯿدﻫﺎ ﻤن اﻟﺴﻔﺎح ﻗﺼدا
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٣اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻨﺎﺠم ﻋﻨﻪ ﺘﻌطﯿل اﻛﺜر ﻤن ) (٢٠ﯿوم
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٤اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻨﺎﺠم ﻋﻨﻪ ﺘﻌطﯿل اﻗل ﻤن ) (٣٠ﯿوم
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٥اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤؤدي اﻟﻰ اﻟﺒﺘر او اﻟﺘﻌطﯿل او اﻟﺘﺸوﯿﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٦اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤؤدي اﻟﻰ اﻻﺠﻬﺎض
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٧اﻟظروف اﻟﻤﺸددة اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٨اﻟﻤﺸﺎﺠرة
اﻟﻤﺎدة  -٣٣٩اﻻﻨﺘﺤﺎر
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٠اﻟﻌذر ﻓﻲ اﻟﻘﺘل )ﻋدﻟت(
اﻟﻤﺎدة  -٣٤١اﻓﻌﺎل اﻟدﻓﺎع اﻟﻤﺸروع
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٢اﻟدﻓﺎع اﻟﻤﺸروع ﻋن اﻟﺒﯿوت واﻟﺴﻛﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٣اﻟﻘﺘل ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٤اﻻﯿذاء ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٥اﻟﻘﺘل واﻻﯿذاء اﻟﻨﺎﺠﻤﯿن ﻋن ﺘﻌدد اﻻﺴﺒﺎب
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﯿﺔ واﻟﺸرف
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٦ﺤرﻤﺎن اﻟﺤرﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة  -٣٤٧ﺨرق ﺤرﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎزل
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٨اﻟﺘﺴﻠل اﻟﻰ اﻤﺎﻛن ﺘﺨص اﻟﻐﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٣٤٩اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺎﻟﺴﻼح
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٠اﻟﺘوﻋد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ﺒﺈﺠراء ﻋﻤل او اﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻤل
اﻟﻤﺎدة  -٣٥١اﻟوﻋﯿد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٢اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ اﻗل ﻤن اﻻﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ) (١٥ﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٣اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤن أﻤ ار
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٤اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺈﻨزال ﻀرر ﻏﯿر ﻤﺤق
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٥اﻓﺸﺎء اﻻﺴرار
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٦اﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤن ﻤوظﻔﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒرق واﻟﺒرﯿد وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻬﺎﺘف
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٧ﻓض رﺴﺎﺌل اﻵﺨرﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٨ﻋﻘوﺒﺔ اﻟذم
اﻟﻤﺎدة  -٣٥٩ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻘدح
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٠ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٣٦١إﻟﻘﺎء ﻨﺠﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٢ﻤوﻀوع اﻟذم ﺠرم
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٣ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٤اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟذم واﻟﻘدح واﻟﺘﺤﻘﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٥ﺘﻀﻤﯿن اﻷﻀرار اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻷﻀرار اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
اﻟﻤﺎدة  - ٣٦٦إﻗﺎﻤﺔ اﻟورﺜﺔ ﻟﻠدﻋوى
اﻟﻤﺎدة  - ٣٦٧ﺤﺎﻻت رد دﻋوى اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل ﺨط اًر ﺸﺎﻤﻼً
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤرﯿق
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٨ﺤرق اﻻﺒﻨﯿﺔ وﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻘطﺎرات واﻟﺴﻨد واﻟطﺎﺌرات
اﻟﻤﺎدة  -٣٦٩ﺤرق اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟﻤزروﻋﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٠ﺤرق اﻻﺒﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺴﻛوﻨﺔ او اﻟﻤزروﻋﺎت اﻟﻤﺘروﻛﺔ

اﻟﻤﺎدة  -٣٧١اﻟﺤرق ﺒﻘﺼد اﻹﻀرار
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٢وﻓﺎة إﻨﺴﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤرﯿق
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٣اﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد اﻟﻤﺘﻔﺠرة
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٤اﻟﺘﺴﺒب ﺒﺤرق ﻤﺎل اﻟﻐﯿر ﻋن إﻫﻤﺎل او ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٥ﻨزع او إﺘﻼف اﻻت اطﻔﺎء اﻟﺤراﺌق
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤواﺼﻼت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٦ﺘﺨرﯿب اﻟطرق واﻟﺸوارع واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺼدأ
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٧ﺘﺨرﯿب اﻟﺨطوط اﻟﺤدﯿدﯿﺔ ﺒﻘﺼد اﺤداث اﻟﺘﺼﺎدم ﺒﯿن اﻟﻘطﺎرات
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٨ﺘﺨرﯿب اﻻت اﻻﺸﺎرة ﺒﻘﺼد اﻏراق اﻟﺴﻔن او اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻬواﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٧٩ﻗطﻊ ﺴﯿر اﻟﻤﺨﺎﺒرات اﻟﺒرﻗﯿﺔ او اﻟﻬﺎﺘﻔﯿﺔ او اذاﻋﺎت اﻟرادﯿو
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٠إﺘﻼف أو ﻤﻨﻊ إﺼﻼح ﺨطوط اﻟﻬﺎﺘف أو اﻟﺒرق أو أﺠﻬزة اﻹذاﻋﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ أو
اﻟﻌﺼﯿﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٣٨١اﻟظرف اﻟﻤﺸدد
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٢اﻟﺘﺴﺒب ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺨرﯿب واﻟﺘﻬدﯿم
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٣اﻏﻔﺎل وﻀﻊ اﻻت او اﺴﺘﺸﺎرات ﻤﻨﻊ طوارئ اﻟﻌﻤل
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٤ﺘﻌطﯿل اﺸﺎرات اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋن إﻫﻤﺎل او ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز او ﻋدم ﻤراﻋﺎة
اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ ﻋن ﻏﯿر ﻗﺼد
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٥ﻨزع اﺸﺎرات اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺼدا
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث اﻟﻐش
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٦اﻟﻐش ﻓﻲ ﻤواد ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻐذاء اﻹﻨﺴﺎن او اﻟﺤﯿوان وﻋرﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٧اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ ﻀﺎرة ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن او اﻟﺤﯿوان
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٨ﺤﯿﺎزة طﻌﺎم او ﺸراب ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺸر ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻟﺘﺴول واﻟﺴﻛر واﻟﻤﻘﺎﻤرة
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺴوﻟﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٣٨٩ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺴول
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺴﻛرات واﻟﻤﺨدرات

اﻟﻤﺎدة  -٣٩٠اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻛر واﺤداث ﺸﻐب ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم
اﻟﻤﺎدة  -٣٩١ﺘﻘدﯿم ﻤﺴﻛر ﻟﺴﻛران او ﻟﻤن ﯿﻛﻤل ) (١٨ﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٢ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﻛر ﻤن ﻗﺒل ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺎﻨﺔ او اﺤد ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿﻬﺎ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻤرة
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٣ﻓﺘﺢ وادارة اﻤﺎﻛن ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٤ادارة ﻋﻤل ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٥اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ ﻋﻤل ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٦ﻀﺒط وﻤﺼﺎدرة اﻻت اﻟﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٧اﻟﯿﺎﻨﺼﯿب
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٨ادارة اﻤﺎﻛن ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ واﻟﯿﺎﻨﺼﯿب
اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ أﺨذ ﻤﺎل اﻟﻐﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٣٩٩ﺘﻌرﯿف اﻟﺴرﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٠اﻟظروف اﻟﻤﺸددة ﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٠١ظروف اﺨرى ﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٢اﻟﺴﻠب ﻓﻲ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٣اﻟﺴﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٤اﻟﺴرﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻊ واﻟﻛﺴر
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٥اﻟﺴرﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻌﺼﯿﺎن واﻟﺤرب واﻟﻨواﺌب
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٦ﻋﻘوﺒﺔ اﺤوال ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺴرﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٧اﻟﺴرﻗﺔ ﺒﺎﻻﺨذ او اﻟﻨﺸل
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٨ﺴرﻗﺔ اﻟﺨﯿل واﻟدواب واﻟﻤواﺸﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٤٠٩ﺴرﻗﺔ اﻵﻻت اﻟزراﻋﯿﺔ واﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺎدة  -٤١٠ﺴرﻗﺔ اﻟﻤﺤﺼوﻻت
اﻟﻤﺎدة  -٤١١ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤١٢ﺸراء اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴروق او ﺒﯿﻌﻪ

اﻟﻤﺎدة  -٤١٣اﻻﻋﻔﺎء ﻤن ﺠرﯿﻤﺔ اﺨﻔﺎء اﻻﺸﯿﺎء اﻟﻤﺴروﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤١٤اﻏﺘﺼﺎب ﺘواﻗﯿﻊ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻛوك ذات ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤١٥اﻟﺘﻬوﯿل
اﻟﻤﺎدة  -٤١٦اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺸﯿﺎء اﻟﻐﯿر ﺒدون ﺤق
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﯿﺎل وﺴﺎﺌر ﻀروب اﻟﻐش
اﻟﻤﺎدة  -٤١٧اﻻﺤﺘﯿﺎل
اﻟﻤﺎدة  -٤١٨اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗص او ﻋدﯿم اﻷﻫﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤١٩اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ اﻟداﺌﻨﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٠اﺨﻔﺎء او ﺘزوﯿر ﻤﺴﺘﻨدات ﻤﻠﻛﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٢١اﻋطﺎء ﺸﯿك دون رﺼﯿد )ﻋدﻟت(
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ إﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻻﺨﺘﻼس
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٢اﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٣اﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤن ﻗﺒل اﺸﺨﺎص ﻋدﯿدﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٤اﻟﺘﺼرف او ﻛﺘم ﻤﻨﻘول اﻨﺘﻘﻠت ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﺒﻬﻔوة
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٥اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ وﺘﻛرار اﻟﺠرﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٦ﺠﻨﺢ ﻻ ﺘﻼﺤق اﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٧ﺘﺨﻔﯿض ﻋﻘوﺒﺎت
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٨اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل ﻏﯿر اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ او اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٢٩اﻗﺘﻨﺎء ﻤﻌﺎﯿﯿر او ﻤﻛﺎﯿﯿل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٠اﻟﻐش ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣١اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺴﺒب اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٢ﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل وﻋدة اﻟوزن اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٣اﻟﻐش ﻓﻲ ﻨوع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٤ﻋرﻗﻠﺔ ﺤرﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺒﺎﻟﻤزاﯿدة
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٥رﻓﻊ او ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ او اﻻﺴﻬم ﺒﺎﻟﻐش

اﻟﻤﺎدة  -٤٣٦رﻓﻊ او ﺘﺨﻔﯿض اﺴﻌﺎر اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٧اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٨اﻻﻓﻼس اﻻﺤﺘﯿﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺎدة  -٤٣٩اﻓﻼس اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٠اﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﯿري
اﻟﻤﺎدة  -٤٤١اﻟﻐش إﻀ ار اًر ﺒﺎﻟداﺌﻨﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٢اﻹﻀرار ﺒﺎﻟداﺌﻨﯿن ﺒﺎﺴم ﺸرﻛﺔ او ﻤﺤﺎﺴﺒﻬﺎ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس اﻹﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﺄﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ واﻷﻓراد
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٣اﻟﻬدم واﻟﺘﺨرﯿب ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٤ﻫدم ﺒﻨﺎء اﻟﻐﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٥اﻟﺤﺎق اﻟﻀرر ﺒﻤﺎل اﻟﻐﯿر
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٦ﻨزع اﻟﺘﺨوم واﻟﺤدود
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٧ﻨزع اﻟﺘﺨوم ﺘﺴﻬﯿﻼ ﻟﻐﺼب ارض او ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٨اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺎدة  -٤٤٩اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤزروﻋﺎت ﺒﺎﻟﻘطﻊ او اﻹﺘﻼف
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٠اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤزروﻋﺎت ﺒﺈطﻼق اﻟﺤﯿواﻨﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٤٥١ﺘﻘﻠﯿم اﻟﻤطﺎﻋﯿم او اﻷﺸﺠﺎر او اﻟﻔﺴﺎﺌل
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٢ﻗﺘل ﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻐﯿر ﻗﺼدا
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٣إﺘﻼف اﻷدوات اﻟزراﻋﯿﺔ ﻗﺼدا
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٤اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﯿﺎﻩ
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٥اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﺠرﯿﺎﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٦ﻫدم او ﺘﺨرﯿب اﻨﺸﺎءات اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٧ﺘﻠوﯿث اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٨ﺘﻠوﯿث ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟطرق واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻤﻼك اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺎدة  -٤٥٩ﺘﺨرﯿب اﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٠ازﺤﺎم اﻟطرق
اﻟﻤﺎدة  -٤٦١اطﻼق اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻌﯿﺎرات اﻟﻨﺎرﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻤﺎﻛن اﻟﻤﺄﻫوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٢إﻫﻤﺎل ﻤﺴك اﻟدﻓﺎﺘر ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺤﺎﻨﺎت وﻏرف اﻻﯿﺠﺎر
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٣إﻫﻤﺎل ﺘﻨظﯿف اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٤إﻫﻤﺎل اﻷﻏﺒﺎر ﺒﺎﻟﻤواﻗد واﻟﻤداﺨن واﻟﻤﻌﺎﻤل
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٥دﺨول اراﻀﻲ اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﯿﺠﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻀد اﻵداب واﻟراﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٦اﻟظﻬور ﺒوﻀﻊ ﻤﻐﺎﯿر ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٧ﺴﻠب راﺤﺔ اﻷﻫﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٨اﻟﻨﯿل ﻤن ﻛراﻤﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻻردﻨﯿﯿن
اﻟﻤﺎدة  -٤٦٩ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿرة
اﻟﻤﺎدة  -٤٧٠رﻓض ﻗﺒول اﻟﻨﻘد اﻻردﻨﻲ ﺒﻘﯿﻤﺘﻪ
اﻟﻤﺎدة  -٤٧١ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﺘﻨﺠﯿم ﺒﻘﺼد اﻟرﺒﺢ
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ إﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺤﯿواﻨﺎت
اﻟﻤﺎدة  -٤٧٢اﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻻﻟﯿﻔﺔ واﻟداﺠﻨﺔ
اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٧٣اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﻋن اﻻﻏﺎﺜﺔ
اﻟﻤﺎدة  - ٤٧٤ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﺎﻋدة او اﻻﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ اﺤوال ﻤﻌﯿﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة  -٤٧٥اﻻﻟﻐﺎء
اﻟﻤﺎدة  -٤٧٦اﻟﺘﻨﻔﯿذ
ﻨص اﻟﺘﺸرﯿﻊ ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺼﻠﻲ

ﺘﻌدﯿل ): (١
ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻌ ﱢدل اﻟﻤؤﻗت ]رﻗم  [٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢
ﺘﻌدﯿل ): (٢
اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌ ﱢدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ]رﻗم  [٣٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٣
ﺘﻌدﯿل ): (٣
ﻗﺎﻨون ﻤﻌ ﱢدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ]رﻗم  [٤٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٣
ﺘﻌدﯿل ): (٤
ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٢٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠
ﺘﻌدﯿل ): (٥
ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٤٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠
ﺘﻌدﯿل ): (٦
ﻗﺎﻨون رﻗم ) (١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٦ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت
ﺘﻌدﯿل ): (٧
ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٧ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٦ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠
ﺘﻌدﯿل ): (٨
أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )رﻗم  (٨٩٠ﻟﺴﻨﺔ
١٩٨١
ﺘﻌدﯿل ): (٩
أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٢أﻤر
رﻗم  (٩٥٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١
ﺘﻌدﯿل ): (١٠
أﻤر ﺒﺸﺄن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٣ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( رﻗم )(١٠٠٨
ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٢
ﺘﻌدﯿل ): (١١
أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٤ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( رﻗم
) (١١٤٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥

ﺘﻌدﯿل ): (١٢
أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٥ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )رﻗم
 (١٣٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١
ﺘﻌدﯿل ): (١٣
أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٦ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )رﻗم
 (١٤٢٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٥
ﺘﻌدﯿل ): (١٤
أﻤر ﺒﺸﺎن ﺘﻌدﯿل اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٦٠ﺘﻌدﯿل رﻗم ) (٧ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )رﻗم
 (١٤٣١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٥
ﺘﻌدﯿل ): (١٥
ﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم ) (٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١م ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻨﺎﻓذ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻨﺎﻓذ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ
ﺘﻌدﯿل ): (١٦
ﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم ) (١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤م ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠م١٠
إن ﻫﯿﺄة اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (٣١ﻤن اﻟدﺴﺘور
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗررﻩ ﻤﺠﻠﺴﺎ اﻷﻋﯿﺎن واﻟﻨواب
ً

ﺘﺼﺎدق  -ﺒﺎﻟﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋن ﺠﻼﻟﺘﻪ اﻟﻤﻠك اﻟﻤﻌظم  -ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻵﺘﻲ وﺘﺄﻤر ﺒﺈﺼدارﻩ ٕواﻀﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ
ﻗواﻨﯿن اﻟدوﻟﺔ:
اﻟﻤﺎدة -١
اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺎذ
ﯿﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون )ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ  (١٩٦٠وﯿﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌد ﻤرور ﺸﻬر ﻋﻠﻰ ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ
اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢
اﻟﺘﻌﺎرﯿف
ﯿﻛون ﻟﻠﻌﺒﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ إﻻ إذا دﻟت
اﻟﻘرﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك:
ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻔظﺔ )اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ( اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ.
وﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎرة )اﻹﺠراءات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ( ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذ أﻤﺎم أﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ أو ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﯿق
أو ﻤﺠﻠس ﻗﻀﺎﺌﻲ ،أو ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﯿق أو ﺸﺨص ﯿﺠوز أداء اﻟﺸﻬﺎدة أﻤﺎﻤﻬﺎ أو أﻤﺎﻤﻪ ﺒﻌد ﺤﻠف
اﻟﯿﻤﯿن ﺴواء ﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ذﻟك اﻟﺸﺨص ﺒﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬﺎدة
ﺒﻌد اﻟﯿﻤﯿن أو دون اﻟﯿﻤﯿن.
وﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة )ﺒﯿت اﻟﺴﻛن( اﻟﻤﺤل اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺴﻛﻨﻰ أو أي ﻗﺴم ﻤن ﺒﻨﺎﯿﺔ اﺘﺨذﻩ اﻟﻤﺎﻟك أو
اﻟﺴﺎﻛن إذ ذاك ﻤﺴﻛﻨﺎً ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ وﻀﯿوﻓﻪ وﺨدﻤﻪ أو ﻷي ﻤﻨﻬم ٕوان ﻟم ﯿﻛن ﻤﺴﻛوﻨﺎً ﺒﺎﻟﻔﻌل وﻗت
ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرﯿﻤﺔ ،وﺘﺸﻤل أﯿﻀﺎً ﺘواﺒﻌﻪ وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻤﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﺴور واﺤد.
وﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎرة )اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎم( ﻛل طرﯿق ﯿﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬور اﻟﻤرور ﺒﻪ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﺒﻐﯿر ﻗﯿد ﻓﯿدﺨل
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف اﻟﺠﺴور وﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق اﻟﺘﻲ ﺘﺼل اﻟﻤدن أو اﻟﺒﻼد ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض وﻻ ﯿدﺨل ﻓﯿﻪ
اﻷﺴواق واﻟﻤﯿﺎدﯿن واﻟﺴﺎﺤﺎت واﻟﺸوارع اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ داﺨل اﻟﻤدن أو اﻟﺒﻠدان أو اﻟﻘرى واﻷﻨﻬﺎر.
وﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎرة )ﻤﻛﺎن ﻋﺎم أو ﻤﺤل ﻋﺎم( ﻛل طرﯿق ﻋﺎم وﻛل ﻤﻛﺎن أو ﻤﻤر ﯿﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬور اﻟﻤرور
ﺒﻪ أو اﻟدﺨول إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﺒﻐﯿر ﻗﯿد أو ﻛﺎن ﻤﻘﯿداً ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻨﻘود وﻛل ﺒﻨﺎء أو ﻤﻛﺎن
ﯿﺴﺘﻌﻤل إذ ذاك ﻷي اﺠﺘﻤﺎع أو ﺤﻔل ﻋﻤوﻤﻲ أو دﯿﻨﻲ أو ﻛﺴﺎﺤﺔ ﻤﻛﺸوﻓﺔ.
وﯿﻘﺼد ﺒﻠﻔظﺘﻲ )اﻟﻠﯿل( أو )ﻟﯿﻼً( اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﯿن ﻏروب اﻟﺸﻤس وﺸروﻗﻬﺎ.
وﯿراد ﺒﻠﻔظﺔ )اﻟﺠرح( ﻛل ﺸرط أو ﻗطﻊ ﯿﺸرط أو ﯿﺸق ﻏﺸﺎء ﻤن أﻏﺸﯿﺔ اﻟﺠﺴم اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.

ٕواﯿﻔﺎء ﻟﻠﻐرض ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻔﺴﯿر ،ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻐﺸﺎء ﺨﺎرﺠﯿﺎً إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻤﻛﺎن ﻟﻤﺴﻪ دون ﺸطر أي
ﻏﺸﺎء آﺨر أو ﺸﻘﻪ.

اﻟﻛﺘﺎب اﻷول
اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌﻲ

اﻟﻔﺼل اﻷول
اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟزﻤﺎن
اﻟﻤﺎدة -٣
ﻋدم رﺠﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨون
ﻻ ﯿﻘﻀﻰ ﺒﺄﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺔ ﻟم ﯿﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺤﯿن اﻗﺘراف اﻟﺠرﯿﻤﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ إذا ﺘﻤت
أﻓﻌﺎل ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ دون اﻟﻨظر إﻟﻰ وﻗت ﺤﺼول اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤
ﺘﻌدﯿل اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻤواﻋﯿد واﻟﻤﻬل

 -١ﻛل ﻗﺎﻨون ﯿﻌدل ﺸروط اﻟﺘﺠرﯿم ﺘﻌدﯿﻼً ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺴري ﺤﻛﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﻗﺒل ﻨﻔﺎذﻩ ،ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن ﻗد ﺼدر ﺒﺸﺄن ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺤﻛم ﻤﺒرم.
 -٢ﻛل ﻗﺎﻨون ﯿﻌدل ﺤق اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﯿطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺜر ﻤراﻋﺎة ﻟﻠﻤدﻋﻰ
ﻋﻠﯿﻪ.
 -٣إذا ﻋﯿن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠدﯿد ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻼ ﺘﺠري ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻠﺔ إﻻ ﻤن ﯿوم ﻨﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻨونٕ .واذا ﻋدل اﻟﻘﺎﻨون ﻤﻬﻠﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻓﻬﻲ ﺘﺠري وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻘدﯿم ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﯿﺘﺠﺎوز ﻤداﻫﺎ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠدﯿد ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻤن ﯿوم ﻨﻔﺎذﻩ.
 -٤إذا ﻋدل ﻗﺎﻨون ﻤﯿﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺠرم أو ﻋﻘوﺒﺔ ﺴرى ﻫذا اﻟﻤﯿﻌﺎد وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻘدﯿم .ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﻤداﻩ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟذي ﻋﯿﻨﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠدﯿد ﻤﺤﺴوﺒﺎً ﻤن ﯿوم ﻨﻔﺎذﻩ.

اﻟﻤﺎدة -٥
وﺠوب اﻟﻨص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺎﻤﺔ
ﻛل ﻗﺎﻨون ﺠدﯿد ﯿﻠﻐﻲ ﻋﻘوﺒﺔ أو ﯿﻔرض ﻋﻘوﺒﺔ أﺨف ﯿﺠب أن ﯿطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﻗﺒل
ﻨﻔﺎذﻩ ٕواذا ﺼدر ﻗﺎﻨون ﺠدﯿد ﺒﻌد ﺤﻛم ﻤﺒرم ﯿﺠﻌل اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤن أﺠﻠﻪ ﻏﯿر
ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﯿوﻗف ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺤﻛم وﺘﻨﺘﻬﻲ آﺜﺎرﻩ اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٦
ﻋدم ﺘطﺒﯿق اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺸد ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻛل ﻗﺎﻨون ﯿﻔرض ﻋﻘوﺒﺎت أﺸد ﻻ ﯿطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﻗﺒل ﻨﻔﺎذﻩ.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﻛﺎن

اﻟﻤﺎدة -٧
اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون
 -١ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﯿرﺘﻛب داﺨل اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص
ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﯿﻪ.
 -٢ﺘﻌد اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ،إذا ﺘم ﻋﻠﻰ أرض ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أﺤد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘؤﻟف
اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﻓﻌل ﻤن أﻓﻌﺎل ﺠرﯿﻤﺔ ﻏﯿر ﻤﺘﺠزﺌﺔ أو ﻓﻌل اﺸﺘراك أﺼﻠﻲ أو ﻓرﻋﻲ:
 -٣ﺘﺸﻤل أراﻀﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ طﺒﻘﺔ اﻟﻬواء اﻟﺘﻲ ﺘﻐطﯿﻬﺎ ،واﻟﺒﺤر اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺨﻤﺴﺔ
ﻛﯿﻠوﻤﺘرات ﻤن اﻟﺸﺎطﺊ واﻟﻤدى اﻟﺠوي اﻟذي ﯿﻐطﻲ اﻟﺒﺤر اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺴﻔن واﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻬواﺌﯿﺔ
اﻷردﻨﯿﺔ.
 -٤واﻷراﻀﻲ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﺠﯿش اﻷردﻨﻲ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺘﻨﺎل ﻤن ﺴﻼﻤﺔ
اﻟﺠﯿش أو ﻤن ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٨
ﺤﺎﻻت ﻋدم ﺴرﯿﺎن اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻻﻗﻠﯿم اﻻردﻨﻲ
ﻻ ﯿﺴري اﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ:
 -١ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿم اﻟﺠوي اﻷردﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﻤرﻛﺒﺔ ﻫواﺌﯿﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ إذا ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز
اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺸﻔﯿر اﻟﻤرﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺸﻔﯿر اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨون
اﻷردﻨﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ أردﻨﯿﺎ أو إذا ﺤطت اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ ﺒﻌد اﻗﺘراف اﻟﺠرﯿﻤﺔ.
 -٢ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤر اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻷردﻨﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﺠوي اﻟذي ﯿﻐطﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘن
ﺴﻔﯿﻨﺔ أو ﻤرﻛﺒﺔ ﻫواﺌﯿﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ إذا ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺸﻔﯿر اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ أو اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٩
اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ
ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻛل أردﻨﻲ أو أﺠﻨﺒﻲ  -ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﺸرﯿﻛﺎً ﻤﺤرﻀﺎً أو ﻤﺘدﺨﻼً -
ارﺘﻛب ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺄﻤن اﻟدوﻟﺔ أو ﻗﻠد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ أو ﻗﻠد ﻨﻘوداً أو زور
أوراق اﻟﻨﻘد أو اﻟﺴﻨدات اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ اﻷردﻨﯿﺔ أو اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎً أو ﺘﻌﺎﻤﻼً ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٠
اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون:
 -١ﻋﻠﻰ ﻛل أردﻨﻲ -ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﺸرﯿﻛﺎً ﻤﺤرﻀﺎً أو ﻤﺘدﺨﻼً  -ارﺘﻛب ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو
ﺠﻨﺤﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺘﺴري اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤذﻛورة ﻋﻠﻰ ﻤن ذﻛر وﻟو ﻓﻘد اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
اﻷردﻨﯿﺔ أو اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒﻌد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.
 -٢ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﻛﺒﻬﺎ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أي ﻤوظف أردﻨﻲ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ وظﯿﻔﺘﻪ أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ إﯿﺎﻫﺎ.
 -٣ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﻛﺒﻬﺎ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻤوظﻔو اﻟﺴﻠك اﻟﺨﺎرﺠﻲ ،واﻟﻘﻨﺎﺼل اﻷردﻨﯿون ﻤﺎ
ﺘﻤﺘﻌوا ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺨوﻟﻬم إﯿﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
 -٤ﻋﻠﻰ ﻛل أﺠﻨﺒﻲ ﻤﻘﯿم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ ،ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﺸرﯿﻛﺎً ﻤﺤرﻀﺎً أو
ﻤﺘدﺨﻼً ،ارﺘﻛب ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ.
إذا ﻟم ﯿﻛن اﺴﺘردادﻩ ﻗد طﻠب أو ﻗﺒل.
اﻟﻤﺎدة -١١
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤوظﻔﻲ اﻟﺴﻠك اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻟﻘﻨﺎﺼل اﻻﺠﺎﻨب

ﻻ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﯿرﺘﻛﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻤوظﻔو اﻟﺴﻠك اﻟﺨﺎرﺠﻲ
واﻟﻘﻨﺎﺼل اﻷﺠﺎﻨب ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻌوا ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺨوﻟﻬم إﯿﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة -١٢
ﻤﻔﻌول اﻻﺤﻛﺎم اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﺨﻼ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٩واﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ارﺘﻛﺒت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻻ ﯿﻼﺤق
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أردﻨﻲ أو أﺠﻨﺒﻲ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺠرت ﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻛم
ﻋﻠﯿﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻛم ﻗد ﻨﻔذ ﻓﯿﻪ أو ﺴﻘط ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺒﺎﻟﻌﻔو.

اﻟﻤﺎدة -١٣
ﺤﺎﻻت ﻻ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
 -١ﻻ ﺘﺤول دون اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ:
أ -اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ أﯿﺔ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٩
ب -اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ اﻗﺘرﻓت داﺨل اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ.
 -٢وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن ﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ إذا ﻛﺎن ﺤﻛم اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗد ﺼدر ﻋﻠﻰ
أﺜر إﺨﺒﺎر رﺴﻤﻲ ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت اﻷردﻨﯿﺔ.
 -٣إن اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻗد ﻗﻀﺎﻫﺎ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﻛم ﻨﻔذ ﻓﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺘﻨزل ﻤن أﺼل
اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول

ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺒﺎت

اﻟﻤﺎدة -١٤
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﻫﻲ:
 -١اﻹﻋدام.
 -٢اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
 -٣اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد.
 -٤اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٥اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت.

اﻟﻤﺎدة -١٥
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ ﻫﻲ:
 -١اﻟﺤﺒس.
 -٢اﻟﻐراﻤﺔ.
 -٣اﻟرﺒط ﺒﻛﻔﺎﻟﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٦
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ

اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ:
 -١اﻟﺤﺒس اﻟﺘﻛدﯿري.
 -٢اﻟﻐراﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٧
اﻻﻋدام
 -١اﻹﻋدام ،ﻫو ﺸﻨق اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ.
 -٢ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒوت ﻛون اﻟﻤرأة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺤﺎﻤﻼً ،ﯿﺒدل ﺤﻛم اﻹﻋدام ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.

اﻟﻤﺎدة -١٨
اﻻﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ،ﻫﻲ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤﺠﻬدة اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب وﺼﺤﺘﻪ وﺴﻨﻪ،
ﺴواء ﻓﻲ داﺨل اﻟﺴﺠن أو ﺨﺎرﺠﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٩
اﻻﻋﺘﻘﺎل

اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻫو وﻀﻊ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ أﺤد ﺴﺠون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤدة اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻪ
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻋدم إﻟزاﻤﻪ ﺒﺎرﺘداء زي اﻟﺴﺠﻨﺎء وﻋدم ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﺒﺄي ﻋﻤل داﺨل اﻟﺴﺠن أو ﺨﺎرﺠﻪ
إﻻ ﺒرﻀﺎﻩ.

اﻟﻤﺎدة -٢٠
اﻟﺤد اﻻدﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ
إذا ﻟم ﯿرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻨص ﺨﺎص ،ﻛﺎن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠﺤﻛم ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ
واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت ﺜﻼث ﺴﻨوات ،واﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٢١
اﻟﺤﺒس
اﻟﺤﺒس ،ﻫو وﻀﻊ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ أﺤد ﺴﺠون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤدة اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ وﻫﻲ ﺘﺘراوح ﺒﯿن
أﺴﺒوع وﺜﻼث ﺴﻨوات إﻻ إذا ﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك.
اﻟﻤﺎدة -٢٢
اﻟﻐراﻤﺔ
اﻟﻐراﻤﺔ ،ﻫﻲ إﻟزام اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺄن ﯿدﻓﻊ إﻟﻰ ﺨزﯿﻨﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘدر ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ،وﻫﻲ
ﺘﺘراوح ﺒﯿن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر وﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر إﻻ إذا ﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك:
 -١إذا ﻟم ِ
ﯿؤد اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،ﯿﺤﺒس ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻛل ) (٥٠٠ﻓﻠس
أو ﻛﺴورﻫﺎ ﯿوﻤﺎً واﺤداً ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة اﻟﺤﺒس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﺔ واﺤدة.

 -٢ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼدر اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻗ ار اًر ﺒﻔرض ﻏراﻤﺔ ﯿﻨص ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻤذﻛور ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠوب ﺤﺒس
اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨد ﻋدم
ﺘﺄدﯿﺘﻬﺎ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻨص ﺘﺴﺘﺒدل اﻟﻐراﻤﺔ ﺒﻘرار ﺨﺎص ﺘﺼدرﻩ اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٣ﯿﺤﺴم ﻤن أﺼل ﻫذﻩ اﻟﻐراﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻟﺤﻛم ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻫذﻩ
اﻟﻤﺎدة ،ﻛل أداء ﺠزﺌﻲ ﻗﺒل اﻟﺤﺒس أو ﻓﻲ أﺜﻨﺎﺌﻪ وﻛل ﻤﺒﻠﻎ ﺘم ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة -٢٣
اﻟﺤﺒس اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
ﺘﺘراوح ﻤدة اﻟﺤﺒس اﻟﺘﻛدﯿري ﺒﯿن أرﺒﻊ وﻋﺸرﯿن ﺴﺎﻋﺔ وأﺴﺒوع ،وﺘﻨﻔذ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ أﻤﺎﻛن
ﻏﯿر اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻌﻘوﺒﺎت ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﯿﺔ ﻤﺎ أﻤﻛن.
اﻟﻤﺎدة -٢٤
اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
ﺘﺘراوح اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﺼف دﯿﻨﺎر وﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر.

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ) (٢ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم ) (١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٦ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون
اﻟﻌﻘوﺒﺎت .
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٦/١/١٠ :
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﺴﺎﺒق .
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -٢٥
ﺘطﺒﯿق اﺤﻛﺎم اﻟﻐراﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ
ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (٢٢ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -٢٦
اﻟﺤدﯿن اﻻدﻨﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒس واﻟﻐراﻤﺔ
اﻟﺤﺒس واﻟﻐراﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤواد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر دون أن ﯿﺒﯿن
ﺤداﻫﻤﺎ اﻷدﻨﻰ واﻷﻗﺼﻰ أو ﺒﯿن اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ أﻛﺜر ﻤن أﺴﺒوع أو أﻛﺜر ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر .ﯿﻌﺘﺒر
اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠﺤﺒس أﺴﺒوﻋﺎً وﻟﻠﻐراﻤﺔ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻛﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒس ﺜﻼث ﺴﻨوات
وﻟﻠﻐراﻤﺔ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﯿﻌﯿن ﺤداﻫﻤﺎ اﻷﻗﺼﻰ.

اﻟﻤﺎدة -٢٧
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺒوس
ﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺄﻤر ﺒﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻌﯿن ﻓﻲ
ﻗﺎﻨون اﻟﺴﺠون
 -٢إذا ﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرت
اﻟﺤﻛم أن ﺘﺤول ﻤدة اﻟﺤﺒس إﻟﻰ اﻟﻐراﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨﺼف دﯿﻨﺎر ﻋن ﻛل ﯿوم وذﻟك إذا اﻗﺘﻨﻌت
ﺒﺄن اﻟﻐراﻤﺔ ﻋﻘوﺒﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدﯿن ﺒﻬﺎ ذﻟك اﻟﺸﺨص.

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب

اﻟﻤﺎدة  -٢ﻤن ﻗﺎﻨون ﻤﻌ ﱢدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ]رﻗم  [٤٠ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٦٣
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٣/١٢/١٦ :
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﺴﺎﺒق .
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻼﺤق .
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘرازﯿﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة -٢٨
اﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارزﯿﺔ
اﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارزﯿﺔ ﻫﻲ:
 -١اﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺤرﯿﺔ.
 -٢اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ.
 -٣اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ.
 -٤إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل.
 -٥وﻗف ﻫﯿﺌﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋن اﻟﻌﻤل أو ﺤﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -٢٩
) (١اﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﺤرﯿﺔ
ﻤن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠز ﻓﻲ ﻤﺄوى اﺤﺘرازي أوﻗف ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺨﺎص وﯿﻌﻨﻰ ﺒﻪ اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺘدﻋو إﻟﯿﻬﺎ ﺤﺎﻟﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة -٣٠
اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ

ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺤﻘوق اﻟﻐﯿر ذي اﻟﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﯿﺠوز ﻤﺼﺎدرة ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻨﺘﯿﺠﺔ
ﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻘﺼودة أو اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ أو ﻛﺎﻨت ﻤﻌدة ﻻﻗﺘراﻓﻬﺎ أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ
ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼودة أو ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻼ ﯿﺠوز ﻤﺼﺎدرة ﻫذﻩ اﻷﺸﯿﺎء إﻻ إذا ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﻨص ﻋﻠﻰ
ذﻟك.
اﻟﻤﺎدة -٣١
ﻤﺼﺎدرة اﻻﺸﯿﺎء ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﯿﺼﺎدر ﻤن اﻷﺸﯿﺎء ﻤﺎ ﻛﺎن ﺼﻨﻌﻪ أو اﻗﺘﻨﺎؤﻩ أو ﺒﯿﻌﻪ أو اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﯿر ﻤﺸروع ٕوان ﻟم ﯿﻛن ﻤﻠﻛﺎً

ِ
ﺘﻔض اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﺤﻛم.
ﻟﻠﻤﺘﻬم أو ﻟم

اﻟﻤﺎدة -٣٢
اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ
 -١اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ ،ﻫﻲ إﯿداع ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻤﺎل أو ﺴﻨدات ﻋﻤوﻤﯿﺔ أو ﺘﻘدﯿم ﻛﻔﯿل ﻤﻠﻲء أو
ﻋﻘد ﺘﺄﻤﯿن ﻀﻤﺎﻨﺎً ﻟﺤﺴن ﺴﻠوك اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ﺘﻼﻓﯿﺎً ﻷﯿﺔ ﺠرﯿﻤﺔ.
 -٢ﯿﺠوز أن ﺘﻔرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻟﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ﻤﺎ ﻟم ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون
ﻨﺼﺎً ﺨﺎﺼﺎً.
 -٣ﺘﻌﯿن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ﻤﻘدار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟواﺠب إﯿداﻋﻪ أو ﻤﻘدار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﯿﺠب أن ﯿﻀﻤﻨﻪ
ﻋﻘد اﻟﺘﺄﻤﯿن أو اﻟﻛﻔﯿل ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯿﻨﻘص ﻋن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر أو ﯿزﯿد ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة -٣٣
ﺤﺎﻻت ﺠواز ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ
ﯿﺠوز ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ:
 -١ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻛم ﻤن أﺠل ﺘﻬدﯿد أو ﺘﻬوﯿل.
 -٢ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻛم ﻤن أﺠل ﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﯿﺔ ﻟم ﺘﻔض إﻟﻰ ﻨﺘﯿﺠﺔ.
 -٣إذا ﻛﺎن ﺜﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨوف ﻤن أن ﯿﻌود اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ إﻟﻰ إﯿذاء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ أو أﺤد أﻓراد
أﺴرﺘﻪ أو اﻹﻀرار ﺒﺄﻤواﻟﻬم.

اﻟﻤﺎدة -٣٤
اﻟﻐﺎء وﺘﺤﺼﯿل اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
 -١ﺘﻠﻐﻰ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﯿرد اﻟﺘﺄﻤﯿن وﯿﺒ أر اﻟﻛﻔﯿل إذا ﻟم ﯿرﺘﻛب ﺨﻼل ﻤدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻔﻌل اﻟذي أرﯿد
ﺘﻼﻓﯿﻪ.
 -٢وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛس ﺘﺤﺼل اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﺘﺨﺼص ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﺒﺎﻟرﺴوم،
ﻓﺒﺎﻟﻐراﻤﺎت ،وﯿﺼﺎدر ﻤﺎ ﯿﻘﺒض ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٣٥
اﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل
 -١ﯿﺠوز اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل اﻟذي ارﺘﻛﺒت ﻓﯿﻪ ﺠرﯿﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﺼﺎﺤﺒﻪ أو ﺒرﻀﺎﻩ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن
ﺸﻬر وﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ إذا أﺠﺎز اﻟﻘﺎﻨون ذﻟك ﺒﻨص ﺼرﯿﺢ.
 -٢إن إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻪ ﻤن أﺠل أﻓﻌﺎل ﺠرﻤﯿﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵداب ﯿﺴﺘﻠزم ﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ
أو أي ﻤن أﻓراد أﺴرﺘﻪ أو أي ﺸﺨص ﺘﻤﻠك اﻟﻤﺤل أو اﺴﺘﺄﺠرﻩ وﻫو ﯿﻌﻠم أﻤرﻩ ﻤن أن ﯿزاول ﻓﯿﻪ
اﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ.
 -٣إن ﻫذا اﻟﻤﻨﻊ ﻻ ﯿﺘﻨﺎول ﻤﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر ،وﺠﻤﯿﻊ ﻤن ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤل ﺤق اﻤﺘﯿﺎز أو دﯿن إذا ظﻠوا
ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻟﺠرﯿﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٣٦
وﻗف اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋن اﻟﻌﻤل
ﯿﻤﻛن وﻗف ﻛل ﻨﻘﺎﺒﺔ وﻛل ﺸرﻛﺔ أو ﺠﻤﻌﯿﺔ وﻛل ﻫﯿﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ ﻤﺎ ﺨﻼ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻤﺔ إذا اﻗﺘرف
ﻤدﯿروﻫﺎ أو أﻋﻀﺎء إدارﺘﻬﺎ أو ﻤﻤﺜﻠوﻫﺎ أو ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ أو ﺒﺈﺤدى وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ
ﻤﻘﺼودة ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺴﻨﺘﻲ ﺤﺒس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

اﻟﻤﺎدة -٣٧
ﺤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
ﯿﻤﻛن ﺤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺸﺎرت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
أ -إذا ﻟم ﺘﺘﻘﯿد ﺒﻤوﺠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺴﯿس اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ.
ب -إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻐﺎﯿﺔ ﻤن ﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻨﯿن أو ﻛﺎﻨت ﺘﺴﺘﻬدف ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯿﺎت.
ج -إذا ﺨﺎﻟﻔت اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟﺤل .
د -إذا ﻛﺎﻨت ﻗد وﻗﻔت ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤﺒرم ﻟم ﺘﻤر ﻋﻠﯿﻪ ﺨﻤس ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٣٨
ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت وﻗف وﺤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
 -١ﯿﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟوﻗف ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺴﻨﺘﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر وﻫو ﯿوﺠب وﻗف أﻋﻤﺎل اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ وأن
ﺘﺒدل اﻻﺴم واﺨﺘﻠف اﻟﻤدﯿرون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﯿﺤول دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋن اﻟﻤﺤل ﺒﺸرط اﻻﺤﺘﻔﺎظ
ﺒﺤﻘوق اﻟﻐﯿر ذي اﻟﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ.
 -٢وﯿوﺠب اﻟﺤل ﺘﺼﻔﯿﺔ أﻤوال اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ ،وﯿﻔﻘد اﻟﻤدﯿرون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﻛل ﻤﺴؤول
ﺸﺨﺼﯿﺎً ﻋن اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻷﻫﻠﯿﺔ ﻟﺘﺄﺴﯿس ﻫﯿﺌﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ أو إدارﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -٣٩
ﺠزاءات
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن
ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر وﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة -٤٠
ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻌﻘوﺒﺎت
 -١ﯿوم اﻟﻌﻘوﺒﺔ أرﺒﻊ وﻋﺸرون ﺴﺎﻋﺔ ،واﻟﺸﻬر ﺜﻼﺜون ﯿوﻤﺎً ،وﻤﺎ ﺠﺎوز اﻟﺸﻬر ﺤﺴب ﻤن ﯿوم إﻟﻰ
ﻤﺜﻠﻪ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﺘﻘوﯿم اﻟﻐرﯿﻐوري.
 -٢ﻓﯿﻤﺎ ﺨﻼ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻛم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗوف ﻟﻤدة أرﺒﻊ وﻋﺸرﯿن ﺴﺎﻋﺔ ﯿطﻠق ﺴراﺤﻪ ﻗﺒل
ظﻬر اﻟﯿوم اﻷﺨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٤١
اﺤﺘﺴﺎب ﻤدة اﻟﺘوﻗﯿف ﻤن ﻤدة اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﺘﺤﺴب داﺌﻤﺎً ﻤدة اﻟﺘوﻗﯿف ﻤن ﻤدد اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة -٤٢
اﻨواع اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ ﻫﻲ:
 -١اﻟرد.
 -٢اﻟﻌطل واﻟﻀرر.
 -٣اﻟﻤﺼﺎدرة.
 -٤اﻟﻨﻔﻘﺎت.
اﻟﻤﺎدة -٤٣
اﻟرد
 -١اﻟرد ﻋﺒﺎرة ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ،وﺘﺤﻛم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎﻟرد ﻤن ﺘﻠﻘﺎء
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟرد ﻓﻲ اﻹﻤﻛﺎن.
 -٢ﺘﺠري اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ رد ﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺤﯿﺎزة اﻟﻐﯿر.
 -٣ﺘﺴري اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌطل واﻟﻀرر وﯿﺤﻛم ﺒﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ
وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒراءة ﯿﻤﻛن أن ﯿﺤﻛم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ ﻋﻠﯿﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٤٤
ﺘﺴﻠﯿم اﻟﻤﺎل اﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﺔ
إذا وﺼل إﻟﻰ ﺤوزة اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ أي ﻤﺎل ﻤن اﻷﻤوال ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄﯿﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠزاﺌﯿﺔ ﻓﯿﺠوز ﻟﻠﻨﯿﺎﺒﺔ أﺜﻨﺎء
وﺠود اﻟدﻋوى ﻟدﯿﻬﺎ أو ﻷﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻨظرت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻬﻤﺔ أن ﺘﺼدر إﻤﺎ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻨﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻤدﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻗ ار اًر ﺒﺘﺴﻠﯿم ذﻟك اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺸﺨص اﻟذي ﯿﻠوح ﻟﻬﺎ أﻨﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪٕ ،واذا ﻟم
ﯿﻛن ﻓﻲ اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﺼﺎﺤب اﻟﻤﺎل ﻓﯿﺠوز إﺼدار اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺒﺸﺄﻨﻪ.
اﻟﻤﺎدة -٤٥
اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛﺒدﻫﺎ اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﻔرﯿق اﻟﺨﺎﺴر:
 -١إذا ﺘﻌدد اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬم وﺠﺒت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﯿﻬم أﻗﺴﺎﻤﺎً ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ إﻻ أن ﯿﻘرر اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺨﻼف
ذﻟك.

 -٢ﺘﺒﻘﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﯿد اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻤن ﺴﺒﺒﻬﺎ دون ﺴواﻫﺎ ٕوان ﻟم ﯿﻛن
ﺨﺎﺴ اًر,
 -٣ﻋﻠﻰ أن ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻻ ﯿﻤس أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒدﻋوى اﻹﻓﻼس.

 -٤ﯿﺤﻛم ﺒﺈﻋﻔﺎء اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﻟﻤدﻋﻲ ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒت اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻗد وﻗﻌت
ﻓﻌﻼً وﻟﻛن اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟم ﯿﺘﻤﻛن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
 -٥ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ﻏﯿﺒﺘﻪ أو ﻗﺼرﻩ ﺘﺤﺼل اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺒﻤﻌرﻓﺔ داﺌرة اﻹﺠراء وﻓﺎﻗﺎً
ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻹﺠراء.
اﻟﻤﺎدة -٤٦
ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻛﺎﻓل واﻟﺘﻀﺎﻤن ﻓﻲ اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ
 -١ﺘﺤﺼل اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﺎﻓل واﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻬم ﻤن أﺠل
ﺠرﯿﻤﺔ واﺤدة.

 -٢ﻻ ﯿﺸﻤل اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻼزﻤﺔ إﻻ إذا ارﺘﻛﺒت ﻟﻐرض ﻤﺸﺘرك.
 -٣ﻻ ﯿﺸﻤل اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬم ﻤن أﺠل ﺠرﯿﻤﺔ واﺤدة ﻗد
ﺤوﻛﻤوا ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻨﻔﺴﻬﺎ.
 -٤ﯿدﻋﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟون ﻤدﻨﯿﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﯿﻠزﻤون ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﯿن ﻤﻊ ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺒﺎﻟردود واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻤﺘوﺠﺒﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯿﺤﻛم ﻋﻠﯿﻬم ﺒﺴﺎﺌر اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ إذا طﻠب اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ذﻟك.

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ
ﻓﻲ ﺴﻘوط اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة -٤٧
اﺴﺒﺎب ﺴﻘوط اﻻﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ او ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ او ﺘﺄﺠﯿل ﺼدورﻫﺎ
اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘط اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ أو ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ أو ﺘؤﺠل ﺼدورﻫﺎ ﻫﻲ:
 -١وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ.
 -٢اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم.
 -٣اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص.
 -٤ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر.
 -٥اﻟﺘﻘﺎدم.

اﻟﻤﺎدة -٤٨
ﺘﺄﺜﯿر اﺴﺒﺎب ﺴﻘوط اﻻﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ

إن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘط اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزاﺌﯿﺔ أو ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ أو ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺜﯿر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻟزاﻤﺎت
اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘظل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﺤﻘوﻗﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٤٩
وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ
 -١ﺘزول ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻟﻠﺤﻛم ﺒوﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ.
 -٢ﺘﺤول اﻟوﻓﺎة دون اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﻐراﻤﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ واﻟرﺴوم.
 -٣ﻻ ﺘﺄﺜﯿر ﻟﻠوﻓﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ وﻋﻠﻰ إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل.

اﻟﻤﺎدة -٥٠
) (٢اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم
 -١ﯿﺼدر اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ.
 -٢ﯿزﯿل اﻟﻌﻔو ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺠرام ﻤن أﺴﺎﺴﻬﺎ ،وﯿﺼدر ﺒﺎﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻗﺒل اﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﺤﻛم وﺒﻌد
اﻟﺤﻛم ﺒﻬﺎ ﺒﺤﯿث ﯿﺴﻘط ﻛل ﻋﻘوﺒﺔ أﺼﻠﯿﺔ ﻛﺎﻨت أم ﻓرﻋﯿﺔ وﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﯿﻤﻨﻊ ﻤن اﻟﺤﻛم ﻟﻠﻤدﻋﻲ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺎﻹﻟزاﻤﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ وﻻ ﻤن إﻨﻔﺎذ اﻟﺤﻛم اﻟﺼﺎدر ﺒﻬﺎ.
 -٣ﻻ ﺘرد اﻟﻐراﻤﺎت واﻟرﺴوم اﻟﻤﺴﺘوﻓﺎة واﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﺼﺎدرة.

اﻟﻤﺎدة -٥١
) (٣اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص
 -١ﯿﻤﻨﺢ ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﯿب ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﻤﺸﻔوﻋﺎً ﺒﺒﯿﺎن رأﯿﻪ.
 -٢ﻻ ﯿﺼدر اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص ﻋﻤن ﻟم ﯿﻛن ﻗد ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺤﻛﻤﺎً ﻤﺒرﻤﺎً.

 -٣اﻟﻌﻔو اﻟﺨﺎص ﺸﺨﺼﻲ وﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﺒﺈﺴﻘﺎط اﻟﻌﻘوﺒﺔ أو إﺒداﻟﻬﺎ أو ﺒﺘﺨﻔﯿﻔﻬﺎ ﻛﻠﯿﺎً أو ﺠزﺌﯿﺎً.

اﻟﻤﺎدة -٥٢
ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر
إن ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﯿوﻗف اﻟدﻋوى وﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛﺘﺴب
اﻟدرﺠﺔ اﻟﻘطﻌﯿﺔ إذا ﻛﺎﻨت إﻗﺎﻤﺔ اﻟدﻋوى ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﺼﻔﺔ اﻹدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ.

اﻟﻤﺎدة -٥٣
أﺤﻛﺎم ﺼﻔﺢ اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر
 -١اﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﯿﻨﻘض ،وﻻ ﯿﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط.
 -٢اﻟﺼﻔﺢ ﻋن أﺤد اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬم ﯿﺸﻤل اﻵﺨرﯿن.
 -٣ﻻ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺼﻔﺢ إذا ﺘﻌدد اﻟﻤدﻋون ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺎ ﻟم ﯿﺼدر ﻋﻨﻬم ﺠﻤﯿﻌﻬم.

اﻟﻤﺎدة -٥٤
اﻟﺘﻘﺎدم
إن أﺤﻛﺎم اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون أﺼول اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﺘﺤول دون ﺘﻨﻔﯿذ
اﻟﻌﻘوﺒﺎت.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟﻤﺎدة -٥٥
اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ
 -١ﺘﻛون اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﯿﺔ أو
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 -٢ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸد اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً.

اﻟﻤﺎدة -٥٦
ﻋدم ﺘﻐﯿر اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﻻ ﯿﺘﻐﯿر اﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ إذا أﺒدﻟت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ أﺨف ﻋﻨد اﻷﺨذ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٥٧
اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻌﻨوي
 -١إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻌل ﻋدة أوﺼﺎف ذﻛرت ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺤﻛم ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻷﺸد.
 -٢ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا اﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل وﺼف ﻋﺎم ووﺼف ﺨﺎص أﺨذ ﺒﺎﻟوﺼف اﻟﺨﺎص.

اﻟﻤﺎدة -٥٨
ﺘﻔﺎﻗم ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺠرﻤﻲ
 -١ﻻ ﯿﻼﺤق اﻟﻔﻌل اﻟواﺤد إﻻ ﻤرة واﺤدة.
 -٢ﻏﯿر أﻨﻪ ﺘﻔﺎﻗﻤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌل اﻟﺠرﻤﯿﺔ ﺒﻌد اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻼً أﺸد ﻟوﺤق ﺒﻬذا
اﻟوﺼف ،وأوﻗﻌت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸد دون ﺴواﻫﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻗد ﻨﻔذت
أﺴﻘطت ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺠدﯿدة.

اﻟﻤﺎدة -٥٩
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق
اﻟﻔﻌل اﻟﻤرﺘﻛب ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق دون إﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﯿﻌد ﺠرﯿﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٦٠
اﺸﻛﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق
 -١ﯿﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻠﺤق :ﻛل ﻓﻌل ﻗﻀت ﺒﻪ ﻀرورة ﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟدﻓﻊ ﺘﻌرض ﻏﯿر ﻤﺤق وﻻ ﻤﺜﺎر ﻋن
اﻟﻨﻔس أو اﻟﻤﺎل أو ﻨﻔس اﻟﻐﯿر أو ﻤﺎﻟﻪ.
 -٢ﯿﺴﺘوي ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸﺨص اﻟطﺒﯿﻌﻲ واﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﻨوي.
 -٣إذا وﻗﻊ ﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع أﻤﻛن إﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸروط اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ).(٨٩

اﻟﻤﺎدة -٦١
ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
ﻻ ﯿﻌﺘﺒر اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺴؤوﻻً ﺠزاﺌﯿﺎً ﻋن أي ﻓﻌل إذا ﻛﺎن ﻗد أﺘﻰ ذﻟك اﻟﻔﻌل ﻓﻲ أي ﻤن اﻷﺤوال
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -١ﺘﻨﻔﯿذاً ﻟﻠﻘﺎﻨون
 -٢إطﺎﻋﺔ ﻷﻤر ﺼدر إﻟﯿﻪ ﻤن ﻤرﺠﻊ ذي اﺨﺘﺼﺎص ﯿوﺠب ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻨون إطﺎﻋﺘﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن
اﻷﻤر ﻏﯿر ﻤﺸروع.

اﻟﻤﺎدة -٦٢
اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺠﯿزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون
 -١ﻻ ﯿﻌد اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯿﺠﯿزﻩ اﻟﻘﺎﻨون ﺠرﯿﻤﺔ.
 -٢ﯿﺠﯿز اﻟﻘﺎﻨون:
أ -ﻀروب اﻟﺘﺄدﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﻨزﻟﻬﺎ ﺒﺎﻷوﻻد آﺒﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﯿﺒﯿﺤﻪ اﻟﻌرف اﻟﻌﺎم.

ب -أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﺜﻨﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ إذا روﻋﯿت ﻗواﻋد اﻟﻠﻌب.
ج -اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠراﺤﯿﺔ واﻟﻌﻼﺠﺎت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺼول اﻟﻔن ﺸرط أن ﺘﺠري ﺒرﻀﻰ
اﻟﻌﻠﯿل أو رﻀﻰ ﻤﻤﺜﻠﯿﻪ اﻟﺸرﻋﯿﯿن أو ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻀرورة اﻟﻤﺎﺴﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨوي

اﻟﻤﺎدة -٦٣
ﺘﻌرﯿف اﻟﻨﯿﺔ
اﻟﻨﯿﺔ :ﻫﻲ إرادة ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون.
اﻟﻤﺎدة -٦٤
اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼودة
ﺘﻌد اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻤﻘﺼودة ٕوان ﺘﺠﺎوزت اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠرﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل ﻗﺼد اﻟﻔﺎﻋل إذا ﻛﺎن ﻗد
ﺘوﻗﻊ ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﻓﻘﺒل ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرة ،وﯿﻛون اﻟﺨطﺄ إذا ﻨﺠم اﻟﻔﻌل اﻟﻀﺎر ﻋن اﻹﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺤﺘراز
أو ﻋدم ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٦٥
ﻻ ﻋﺒرة ﺒﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ

ﻻ ﻋﺒرة ﻟﻠﻨﺘﯿﺠﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼد أن ﯿؤدي إﻟﯿﻬﺎ ارﺘﻛﺎب ﻓﻌل إﻻ إذا ورد ﻨص ﺼرﯿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻨﯿﺔ
اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘؤﻟف ﻋﻨﺼ اًر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺠرم اﻟذي ﯿﺘﻛون ﻛﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ﻤن ذﻟك
اﻟﻔﻌل.

اﻟﻤﺎدة -٦٦
وﻗوع اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ
إذا وﻗﻌت اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿر اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ،ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻗﺘرف اﻟﻔﻌل
ﺒﺤق ﻤن ﻛﺎن ﯿﻘﺼد.
اﻟﻤﺎدة -٦٧
اﻟداﻓﻊ
 -١اﻟداﻓﻊ :ﻫو اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ،أو اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻟﻘﺼوى اﻟﺘﻲ ﯿﺘوﺨﺎﻫﺎ.
 -٢ﻻ ﯿﻛون اﻟداﻓﻊ ﻋﻨﺼ اًر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﺠرﯿم إﻻ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎدي

اﻟﻤﺎدة -٦٨
ﺘﻌرﯿف اﻟﺸروع وﻋﻘوﺒﺘﻪ

اﻟﺸروع :ﻫو اﻟﺒدء ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ ﻓﻌل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻟظﺎﻫرة اﻟﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم
ﯿﺘﻤﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﻤن إﺘﻤﺎم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺤﺼول ﺘﻠك اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻟﺤﯿﻠوﻟﺔ أﺴﺒﺎب ﻻ دﺨل
ﻹرادﺘﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻋوﻗب ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺘﻲ إﻻ إذا ﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك:
 -١اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺸرع ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠزم اﻹﻋدام ،وﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤن ذات اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد.
 -٢أن ﯿﺤط ﻤن أﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺔ أﺨرى ﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن اﻟﻨﺼف إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٦٩
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﺸروﻋﺎ
ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﺸروﻋﺎً ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺠرد اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ وﻻ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿرﯿﺔ ،وﻛل ﻤن ﺸرع ﻓﻲ
ﻓﻌل ورﺠﻊ ﺒﺎﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻋن أﻓﻌﺎل اﻟﺠرم اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻻ ﯿﻌﺎﻗب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ اﻗﺘرﻓﻬﺎ
إذا ﻛﺎﻨت ﺘﺸﻛل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺠرﯿﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٧٠
اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻨد إﺘﻤﺎم اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ وﻋدم ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ
إذا ﻛﺎﻨت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻗد ﺘﻤت وﻟﻛن ﻟﺤﯿﻠوﻟﺔ أﺴﺒﺎب ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻻ دﺨل ﻹرادة
ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻟم ﺘﺘم اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼودة ،ﻋوﻗب ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -١اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﻋﺸر ﺴﻨوات إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ
اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺸرع ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠزم اﻹﻋدام ،وﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ ﻤن ذات اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا ﻛﺎﻨت
اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد.
 -٢أن ﯿﻨزل ﻤن أﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺔ أﺨرى ﻤن اﻟﺜﻠث إﻟﻰ اﻟﻨﺼف.

 -٣ﺘﺨﻔض اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺤﺘﻰ اﻟﺜﻠﺜﯿن إذا ﻋدل اﻟﻔﺎﻋل ﺒﻤﺤض إرادﺘﻪ دون
إﺘﻤﺎم اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘزﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٧١
اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ
ﻻ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻨص ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﺼراﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٧٢
) (٢اﺠﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘوﺒﺎت
إذا ﺜﺒﺘت ﻋدة ﺠﻨﺎﯿﺎت أو ﺠﻨﺢ ﻗﻀﻲ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻟﻛل ﺠرﯿﻤﺔ وﻨﻔذت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸد دون ﺴواﻫﺎ.
 -٢ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿزﯿد ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤؤﻗﺘﺔ
ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ اﻷﺸد إﻻ ﺒﻤﻘدار ﻨﺼﻔﻬﺎ.
 -٣إذا ﻟم ﯿﻛن ﻗد ﻗﻀﻲ ﺒﺈدﻏﺎم اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ أو ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ أﺤﯿل اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ
ﻟﺘﻔﺼﻠﻪ.
ﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ ﺤﺘﻤﺎً.
اﻟﻤﺎدة -٧٣
) (٣اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ
ﺘﻌد وﺴﺎﺌل ﻟﻠﻌﻠﻨﯿﺔ:

 -١اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤرﻛﺎت إذا ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم أو ﻤﻛﺎن ﻤﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬور أو ﻤﻌرض ﻟﻸﻨظﺎر أو
ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻟﯿس ﻤن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤذﻛورة ﻏﯿر أﻨﻬﺎ ﺠرت ﻋﻠﻰ ﺼورة ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻤﻌﻬﺎ أن
ﯿﺸﺎﻫدﻫﺎ أي ﺸﺨص ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤذﻛور.
 -٢اﻟﻛﻼم أو اﻟﺼراخ ﺴواء ﺠﻬر ﺒﻬﻤﺎ أو ﻨﻘﻼ ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻵﻟﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﺴﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن
ﻤن ﻻ دﺨل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل.
 -٣اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ واﻟرﺴوم واﻟﺼور اﻟﯿدوﯿﺔ واﻟﺸﻤﺴﯿﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺸﺎرات واﻟﺘﺼﺎوﯿر ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ إذا
ﻋرﻀت ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم أو ﻤﻛﺎن ﻤﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬور ،أو ﻤﻌرض ﻟﻸﻨظﺎر أو ﺒﯿﻌت أو ﻋرﻀت ﻟﻠﺒﯿﻊ
أو وزﻋت ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺸﺨص.

اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

اﻟﻘﺴم اﻷول
ﻓﻲ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ

اﻟﻤﺎدة -٧٤
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻟﻠﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
 -١ﻻ ﯿﺤﻛم ﻋﻠﻰ أﺤد ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن ﻗد أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﻋن وﻋﻲ ٕوارادة.
 -٢إن اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﺠزاﺌﯿﺎً ﻋن أﻋﻤﺎل ﻤدﯿرﯿﻬﺎ وأﻋﻀﺎء إدارﺘﻬﺎ وﻤﻤﺜﻠﯿﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺄﺘون ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﺴم اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤذﻛورة أو ﺒﺈﺤدى وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎً ﻤﻌﻨوﯿﺎً.
 -٣ﻻ ﯿﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﯿﯿن إﻻ ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة.
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻨون ﯿﻨص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ أﺼﻠﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻐراﻤﺔ اﺴﺘﻌﯿض ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻋن اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤذﻛورة
وأﻨزﻟت ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﯿﯿن ﻓﻲ اﻟﺤدود اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد ﻤن  ٢٢إﻟﻰ .٢٤

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك اﻟﺠرﻤﻲ

اﻟﻤﺎدة -٧٥
ﺘﻌرﯿف ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ
ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻫو ﻤن أﺒرز إﻟﻰ ﺤﯿن اﻟوﺠود اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘؤﻟف اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﺴﺎﻫم ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ
ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة -٧٦
اﻟﺸرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ

إذا ارﺘﻛب ﻋدة أﺸﺨﺎص ﻤﺘﺤدﯿن ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ،أو ﻛﺎﻨت اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﻋدة
أﻓﻌﺎل ﻓﺄﺘﻰ ﻛل واﺤد ﻤﻨﻬم ﻓﻌﻼً أو أﻛﺜر ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺒﻘﺼد ﺤﺼول ﺘﻠك اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ
أو اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻋﺘﺒروا ﺠﻤﯿﻌﻬم ﺸرﻛﺎء ﻓﯿﻬﺎ وﻋوﻗب ﻛل واﺤد ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون،
ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼً ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٧٧
ﺼﺎﺤب اﻟﻛﻼم او اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ واﻟﻨﺎﺸر
اﻟﺸرﯿﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺒﺎﻟﻛﻼم اﻟﻤﻨﻘول ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل اﻵﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤن
اﻟﻤﺎدة ) (٧٣أو ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻟﻛﻼم أو اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ واﻟﻨﺎﺸر إﻻ أن ﯿﺜﺒت اﻷول أن اﻟﻨﺸر ﺘم دون رﻀﺎﻩ.

اﻟﻤﺎدة -٧٨
ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻟﺼﺤف
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﺘرف اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻟﺼﺤف ﯿﻌد ﻨﺎﺸ اًر ﻤدﯿر اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴؤول ،ﻓﺈذا ﻟم ﯿﻛن ﻤن
ﻤدﯿر ،ﻓﺎﻟﻤﺤرر أو رﺌﯿس ﺘﺤرﯿر اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٧٩
ﺴرﯿﺎن اﻟظروف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺴﺘردة ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺎء
 -١ﻤﻔﺎﻋﯿل اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸدﯿد اﻟﻌﻘوﺒﺔ أو ﺘﺨﻔﯿﻔﻬﺎ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴري
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن اﻟﺸرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ واﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ.

 -٢وﺘﺴري ﻋﻠﯿﻬم أﯿﻀﺎً ﻤﻔﺎﻋﯿل اﻟظروف اﻟﻤﺸددة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﻟﻤزدوﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺒب اﻗﺘراف
اﻟﺠرﯿﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٨٠
اﻟﻤﺤرض واﻟﻤﺘدﺨل
 -١ﯿﻌد ﻤﺤرﻀﺎً ﻤن ﺤﻤل ﻏﯿرﻩ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرﯿﻤﺔ ﺒﺈﻋطﺎﺌﻪ ﻨﻘوداً أو ﺒﺘﻘدﯿم ﻫدﯿﺔ ﻟﻪ أو ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر
ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد أو ﺒﺎﻟﺤﯿﻠﺔ واﻟدﺴﯿﺴﺔ أو ﺒﺼرف اﻟﻨﻘود أو ﺒﺈﺴﺎءة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻛم اﻟوظﯿﻔﺔ.
 -٢ﯿﻌد ﻤﺘدﺨﻼً ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ:
أ -ﻤن ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﻗوع ﺠرﯿﻤﺔ ﺒﺈرﺸﺎداﺘﻪ اﻟﺨﺎدﻤﺔ ﻟوﻗوﻋﻬﺎ.
ب -ﻤن أﻋطﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﺴﻼﺤﺎً أو أدوات أو أي ﺸﻲء آﺨر ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﯿﻘﺎع اﻟﺠرﯿﻤﺔ.
ج -ﻤن ﻛﺎن ﻤوﺠوداً ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ارﺘﻛب ﻓﯿﻪ اﻟﺠرم ﺒﻘﺼد إرﻫﺎب اﻟﻤﻘﺎوﻤﯿن أو ﺘﻘوﯿﺔ ﺘﺼﻤﯿم
اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺼﻠﻲ أو ﻀﻤﺎن ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرم اﻟﻤﻘﺼود.
د -ﻤن ﺴﺎﻋد اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﯿﺄت اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﺴﻬﻠﺘﻬﺎ أو أﺘﻤت ارﺘﻛﺎﺒﻬﺎ.
ﻫـ -ﻤن ﻛﺎن ﻤﺘﻔﻘﺎً ﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋل أو اﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن ﻗﺒل ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرﯿﻤﺔ وﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺨﻔﺎء ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ أو
ﺘﺨﺒﺌﺔ أو ﺘﺼرﯿف اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎرﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ أو إﺨﻔﺎء ﺸﺨص أو أﻛﺜر ﻤن
اﻟذﯿن اﺸﺘرﻛوا ﻓﯿﻬﺎ ﻋن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ.
و -ﻤن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺒﺴﯿرة اﻷﺸرار اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟذﯿن دأﺒﻬم ﻗطﻊ اﻟطرق وارﺘﻛﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻀد
أﻤن اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،أو ﻀد اﻷﺸﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت وﻗدم ﻟﻬم طﻌﺎﻤﺎً أو ﻤﺄوى أو
ﻤﺨﺘﺒﺌﺎً أو ﻤﻛﺎﻨﺎً ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع.

اﻟﻤﺎدة -٨١
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺤرض او اﻟﻤﺘدﺨل

 -١ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻤﺤرض أو اﻟﻤﺘدﺨل:
أ -ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋل
اﻹﻋدام.
ب -ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إﻟﻰ ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋل
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد.
 -٢ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺨرى ،ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻤﺤرض واﻟﻤﺘدﺨل ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺒﻌد أن ﺘﺨﻔض ﻤدﺘﻬﺎ ﻤن
اﻟﺴدس إﻟﻰ اﻟﺜﻠث.

اﻟﻤﺎدة -٨٢
اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘدﺨل ﻓﯿﻬﺎ
اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘدﺨل ﻓﯿﻬﺎ ﻻ ﯿﺴﺘﻠزم اﻟﻌﻘﺎب.

اﻟﻤﺎدة -٨٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ او اﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺎﯿﺔ او ﺠﻨﺤﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﺨﻼ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ﻫـ( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) (٨٠ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻤن أﻗدم وﻫو
ﻋﺎﻟم ﺒﺎﻷﻤر ﻋﻠﻰ إﺨﻔﺎء اﻷﺸﯿﺎء اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻐﯿر اﻟﺘﻲ ﻨزﻋت أو اﺨﺘﻠﺴت أو ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﺒﺎرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٨٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء ﺸﺨص ﻋن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ

 -١ﻓﯿﻤﺎ ﺨﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﯿن )ﻫـ( و )و( ﻤن اﻟﻤﺎدة ) (٨٠ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ
إﺨﻔﺎء ﺸﺨص ﯿﻌرف أﻨﻪ اﻗﺘرف ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواري ﻋن وﺠﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ أﺼول اﻟﺠﻨﺎة اﻟﻤﺨﺘﺒﺌﯿن وﻓروﻋﻬم وأزواﺠﻬم وزوﺠﺎﺘﻬم وأﺸﻘﺎؤﻫم وﺸﻘﯿﻘﺎﺘﻬم.

اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻤواﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب

اﻟﻔﺼل اﻷول
اﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون واﻟوﻗﺎﺌﻊ

اﻟﻤﺎدة -٨٥
اﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون ﻟﯿس ﻋذ ار
ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﺠﻬل اﻟﻘﺎﻨون ﻋذ اًر ﻟﻤن ﯿرﺘﻛب أي ﺠرم.

اﻟﻤﺎدة -٨٦
اﻟﻐﻠط

 -١ﻻ ﯿﻌﺎﻗب ﻛﻔﺎﻋل أو ﻤﺤرض أو ﻤﺘدﺨل ﻛل ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﻘﺼودة ﺒﻌﺎﻤل
ﻏﻠط ﻤﺎدي واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺤد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ.
 -٢إذا وﻗﻊ اﻟﻐﻠط ﻋﻠﻰ أﺤد اﻟظروف اﻟﻤﺸددة ﻻ ﯿﻛون اﻟﻤﺠرم ﻤﺴؤوﻻً ﻋن ﻫذا اﻟظرف.

اﻟﻤﺎدة -٨٧
اﻟﻐﻠط اﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎب
ﯿﻛون اﻟﻐﻠط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤؤﻟف ﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻏﯿر ﻤﻘﺼودة ﻤﺎﻨﻌﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎب إذا ﻟم ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺨطﺄ
اﻟﻔﺎﻋل.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة

اﻟﻤﺎدة -٨٨
اﻟﻘوة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﻹﻛراﻩ اﻟﻤﻌﻨوي
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرم ﻤﻛرﻫﺎً ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟﺘﻬدﯿد وﻛﺎن ﯿﺘوﻗﻊ ﺤﯿن ارﺘﻛﺎﺒﻪ
ذﻟك اﻟﺠرم ﻀﻤن داﺌرة اﻟﻤﻌﻘول اﻟﻤوت اﻟﻌﺎﺠل ،أو أي ﻀرر ﺒﻠﯿﻎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺸوﯿﻪ أو ﺘﻌطﯿل
أي ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘدﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻟو اﻤﺘﻨﻊ ﻋن ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرم اﻟﻤﻛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺘراﻓﻪ
وﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻟك ﺠراﺌم اﻟﻘﺘل ،ﻛﻤﺎ ﯿﺸﺘرط أن ﻻ ﯿﻛون ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻗد ﻋرض ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻬذا اﻹﻛراﻩ
ﺒﻤﺤض إرادﺘﻪ أو ﻟم ﯿﺴﺘطﻊ إﻟﻰ دﻓﻌﻪ ﺴﺒﯿﻼً.

اﻟﻤﺎدة -٨٩
ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة
ﻻ ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل أﻟﺠﺄﺘﻪ اﻟﻀرورة إﻟﻰ أن ﯿدﻓﻊ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻏﯿرﻩ أو ﻋن
ﻤﻠﻛﻪ أو ﻤﻠك ﻏﯿرﻩ ،ﺨط اًر ﺠﺴﯿﻤﺎً ﻤﺤدﻗﺎً ﻟم ﯿﺘﺴﺒب ﻫو ﻓﯿﻪ ﻗﺼداً ﺸرط أن ﯿﻛون اﻟﻔﻌل ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎً
واﻟﺨطر.

اﻟﻤﺎدة -٩٠
ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة
ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀرورة ﻤن وﺠب ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً أن ﯿﺘﻌرض ﻟﻠﺨطر.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻨﺘﻔﺎء اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ

اﻟﻤﺎدة -٩١
اﻓﺘراض ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﻘل
ﯿﻔﺘرض ﻓﻲ ﻛل إﻨﺴﺎن ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠﯿم اﻟﻌﻘل أو ﺒﺄﻨﻪ ﻛﺎن ﺴﻠﯿم اﻟﻌﻘل ﺤﯿن ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﺜﺒت
اﻟﻌﻛس.

اﻟﻤﺎدة -٩٢
اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺠﺎﻨﯿن ﻤن اﻟﻌﻘﺎب وﺤﺠزﻫم ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻻﻤراض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﻛل ﻤن ارﺘﻛب ﻓﻌﻼً أو ﺘرﻛﺎً إذا ﻛﺎن ﺤﯿن إﯿﺎﻩ ﻋﺎﺠ اًز ﻋن إدراك ﻛﻨﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪ
أو ﻋﺎﺠ اًز ﻋن اﻟﻌﻠم ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤظور ﻋﻠﯿﻪ ارﺘﻛﺎب ذﻟك اﻟﻔﻌل أو اﻟﺘرك ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ.
 -٢ﻛل ﻤن أﻋﻔﻲ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﺤﺠز ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻤراض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ إﻟﻰ
أن ﯿﺜﺒت ﺒﺘﻘرﯿر ﻟﺠﻨﺔ طﺒﯿﺔ ﺸﻔﺎؤﻩ وأﻨﻪ ﻟم ﯿﻌد ﺨط اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٩٣
اﻟﺴﻛر واﻟﺘﺴﻤم ﺒﺎﻟﻤﺨدرات
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﻛون ﻓﺎﻗد اﻟﺸﻌور أو اﻻﺨﺘﯿﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻗت ارﺘﻛﺎب اﻟﻔﻌل ﻟﻐﯿﺒوﺒﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن
اﻟﻛﺤول أو ﻋﻘﺎﻗﯿر ﻤﺨدرة أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ إذا أﺨذﻫﺎ ﻤن دون رﻀﺎﻩ أو ﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﺒﻬﺎ.

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ
ﻓﻲ اﻟﺴن

اﻟﻤﺎدة -٩٤
ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ واﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ
ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ
ﻗﺎﻨون إﺼﻼح اﻷﺤداث
:

 -١ﻻ ﯿﻼﺤق ﺠزاﺌﯿﺎً ﻛل ﻤن ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
ﻤن ﻋﻤرﻩ.
 -٢وﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻛل ﻤن ﻟم ﯿﺘم اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ،إﻻ إذا ﺜﺒت أﻨﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ
ﻤﻘدورﻩ ﻋﻨد ارﺘﻛﺎﺒﻪ اﻟﻔﻌل أن ﯿﻌﻠم أﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز ﻟﻪ أن ﯿﺄﺘﻲ ذﻟك اﻟﻔﻌل.
ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة  -٢ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻌ ﱢدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ]رﻗم  [٣٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٣
.
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٣/١٢/١٦ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻟث
اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ واﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺸددة ﻟﻬﺎ

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻷﻋذار
اﻟﻤﺎدة -٩٥
ﻻ ﻋذر اﻻ ﺒﻨص
ﻻ ﻋذر ﻋﻠﻰ ﺠرﯿﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون.

اﻟﻤﺎدة -٩٦
آﺜﺎر اﻟﻌذر اﻟﻤﺤل
إن اﻟﻌذر اﻟﻤﺤل ﯿﻌﻔﻲ اﻟﻤﺠرم ﻤن ﻛل ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﯿﺠوز أن ﺘﻨزل ﺒﻪ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺘداﺒﯿر
اﻻﺤﺘراز ﻛﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻤﺜﻼً.

اﻟﻤﺎدة -٩٧
اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم ﻋﻨد ﺘوﻓر ﻋذر ﻤﺨﻔف
ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻋذر ﻤﺨﻔف:
 -١إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﺠﻨﺎﯿﺔ ﺘوﺠب اﻹﻋدام أو اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد ﺤوﻟت
اﻟﻌﻘوﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒس ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﯿؤﻟف إﺤدى اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻷﺨرى ﻛﺎن اﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
ٕ -٣واذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو اﻟﻐراﻤﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٩٨
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدون ﻤن اﻟﻌذر اﻟﻤﺨﻔف

ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤن اﻟﻌذر اﻟﻤﺨﻔف ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟذي أﻗدم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺴورة ﻏﻀب ﺸدﯿد ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻤل
ﻏﯿر ﻤﺤق وﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﺨطورة أﺘﺎﻩ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ،وﻻ ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻓﺎﻋل اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻤن ﻫذا اﻟﻌذر
اﻟﻤﺨﻔف إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ أﻨﺜﻰ ﺒدواﻋﻲ اﻟﺸرف
.

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب ﻤﺎدة )(١

ﻤن ﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم ) (١٠ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤م ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل

ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠م. ١٠
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.٢٠١٤/٠٧/١٥ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ

اﻟﻤﺎدة -٩٩
اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم ﻋﻨد ﺘوﻓر اﺴﺒﺎب ﻤﺨﻔﻔﺔ
إذا وﺠدت ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺴﺒﺎب ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ:
 -١ﺒدﻻً ﻤن اﻹﻋدام ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﻋﺸر ﺴﻨﯿن إﻟﻰ
ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ.
 -٢ﺒدﻻً ﻤن اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﺨﻤس ﺴﻨوات إﻟﻰ ﺨﻤس ﻋﺸرة
ﺴﻨﺔ وﺒدﻻً ﻤن اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﺒد ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.
 -٣وﻟﻬﺎ أن ﺘﺨﻔض ﻛل ﻋﻘوﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ أﺨرى إﻟﻰ اﻟﻨﺼف
 -٤وﻟﻬﺎ أﯿﻀﺎً ﻤﺎ ﺨﻼ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻛرار ،أن ﺘﺨﻔض أﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺔ ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﺤدﻫﺎ اﻷدﻨﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات
إﻟﻰ اﻟﺤﺒس ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة  -٣ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻌ ﱢدل اﻟﻤؤﻗت ]رﻗم  [٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٢/٨/١ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -١٠٠
ﺘﺄﺜﯿر اﻻﺨذ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺢ .ووﺠوب ﺘﻌﻠﯿل اﻟﻘرار ﻋﻨد اﻷﺨذ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
 -١إذا أﺨذت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن ارﺘﻛب ﺠﻨﺤﺔ ،ﻓﻠﻬﺎ أن ﺘﺨﻔض اﻟﻌﻘوﺒﺔ
إﻟﻰ ﺤدﻫﺎ اﻷدﻨﻰ اﻟﻤﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ٢١و  (٢٢ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 -٢وﻟﻬﺎ أن ﺘﺤول اﻟﺤﺒس إﻟﻰ ﻏراﻤﺔ أو أن ﺘﺤول  -ﻓﯿﻤﺎ ﺨﻼ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻛرار  -اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ
إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 -٣ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﻘرار اﻟﻤﺎﻨﺢ ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻤﻌﻠﻼً ﺘﻌﻠﯿﻼً واﻓﯿﺎً ﺴواء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت أو
اﻟﺠﻨﺢ.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﺘﻛرار

اﻟﻤﺎدة - ١٠١
اﻟﺘﻛرار ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت
ﻤن ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺈﺤدى اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﺤﻛﻤﺎً ﻤﺒرﻤﺎً ﺜم ارﺘﻛب ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤدة ﻋﻘوﺒﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺨﻼل
ﻋﺸر ﺴﻨوات ﺒﻌد أن ﻗﻀﺎﻫﺎ أو ﺒﻌد ﺴﻘوطﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ  -ﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺴﺘﻠزم ﻋﻘوﺒﺔ
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت  -ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻀﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺠرﯿﻤﺘﻪ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻟﺘﻀﻌﯿف ﻋﺸرﯿن ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٠٢
اﻟﺘﻛرار ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
ﻤن ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﻛﻤﺎً ﻤﺒرﻤﺎً ﺜم ارﺘﻛب ﻗﺒل إﻨﻔﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻓﯿﻪ أو ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤدة ﻋﻘوﺒﺘﻪ
أو ﻓﻲ ﺨﻼل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻌد أن ﻗﻀﺎﻫﺎ أو ﺒﻌد ﺴﻘوطﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ  -ﺠﻨﺤﺔ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ اﻷوﻟﻰ  -ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻀﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺠرﯿﻤﺘﻪ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻻ أن ﯿﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻟﺘﻀﻌﯿف ﺨﻤس ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -١٠٣
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴرﻗﺔ واﻻﺤﺘﯿﺎل وﺨﯿﺎﻨﺔ اﻻﻤﺎﻨﺔ واﻟﺘزوﯿر ﺠﻨﺤﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ واﻟﺴب واﻟﻘدح واﻟذم ﺠراﺌم ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺴرﻗﺔ واﻻﺤﺘﯿﺎل وﺨﯿﺎﻨﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ واﻟﺘزوﯿر ﺠﻨﺤﺎً ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻛرار ،وﻛذﻟك ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺴب
واﻟﻘدح واﻟذم ﺠراﺌم ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٠٤
اﺴﺎس اﻟﺘﻛرار ﺼدور اﻟﺤﻛم ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯿﺔ
ﻻ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛم اﻟﺴﺎﺒق أﺴﺎﺴﺎً ﻟﻠﺘﻛرار ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن ﺼﺎد اًر ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٠٥
ﺘرﺘﯿب ﺴرﯿﺎن اﺤﻛﺎم اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤﺴﺘردة او اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺘﺴري أﺤﻛﺎم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸددة أو اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -١اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸددة اﻟﻤﺎدﯿﺔ.
 -٢اﻷﻋذار.
 -٣اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸددة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
 -٤اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٠٦
اﺸﺘﻤﺎل اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌول اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤﺴﺘردة او اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺘﻌﯿن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ﻤﻔﻌول ﻛل ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸددة أو اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ
ﺒﻬﺎ.

اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﺠراﺌم
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة -١٠٧
اﻟﻤؤاﻤرة
اﻟﻤؤاﻤرة ﻫﻲ ﻛل اﺘﻔﺎق ﺘم ﺒﯿن ﺸﺨﺼﯿن أو أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرﯿﻤﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﻤﻌﯿﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٠٨
اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻤن اﻟدوﻟﺔ
ﯿﻌﺘﺒر اﻻﻋﺘداء ﻋل أﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺘﺎﻤﺎً ﺴواء أﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻤؤﻟف ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺎﻤﺎً أو ﻨﺎﻗﺼﺎً أو ﻤﺸروﻋﺎً
ﻓﯿﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٠٩
اﻟﻐدر اﻟﻤﺨﻔف ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻤن اﻟدوﻟﺔ
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن اﺸﺘرك ﻓﻲ ﻤؤاﻤرة ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ وأﺨﺒر اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل اﻟﺒدء ﺒﺄي
ﻓﻌل ﻤﻬﯿﺊ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿذ.
 -٢إذا ارﺘﻛب ﻓﻌل ﻛﻬذا أو ﺒدء ﺒﻪ ﻻ ﯿﻛون اﻟﻌذر إﻻ ﻤﺨﻔﻔﺎً.
 -٣ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤن اﻟﻌذر اﻟﻤﺨﻔف ،اﻟﻤﺘﻬم اﻟذي أﺨﺒر اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻤؤاﻤرة أو ﺒﺠرﯿﻤﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ أﻤن
اﻟدوﻟﺔ ﻗﺒل إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ أو أﺘﺎح اﻟﻘﺒض  -وﻟو ﺒﻌد ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻤﻼﺤﻘﺎت  -ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن اﻵﺨرﯿن أو
ﻋﻠﻰ اﻟذﯿن ﯿﻌرف ﻤﺨﺘﺒﺄﻫم.
 -٤ﻻ ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤرض.

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻲ

اﻟﻤﺎدة -١١٠
ﺤﻤل اﻟﺴﻼح واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋدواﻨﯿﺔ ﻀد اﻟدوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌدو
 -١ﻛل أردﻨﻲ ﺤﻤل اﻟﺴﻼح ﻀد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﻌدو ﻋوﻗب ﺒﺎﻹﻋدام.
ﯿﻨﺘم إﻟﻰ ﺠﯿش ٍ
 -٢ﻛل أردﻨﻲ ٕ -وان ﻟم ِ
ﻤﻌﺎد  -أﻗدم ﻓﻲ زﻤن اﻟﺤرب ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻋدواﻨﻲ ﻀد
اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
 -٣ﻛل أردﻨﻲ ﺘﺠﻨد ﺒﺄﯿﺔ ﺼﻔﺔ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺠﯿش ٍ
ﻤﻌﺎد ،وﻟم ﯿﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ ﻗﺒل أي ﻋﻤل ﻋدواﻨﻲ ﻀد
اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ٕوان ﯿﻛن ﻗد اﻛﺘﺴب ﺒﺘﺠﻨﯿدﻩ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١١١
ﻋﻘوﺒﺔ دﻓﻊ دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌدوان ﺒدس اﻟدﺴﺎﺌس
ﻛل أردﻨﻲ دس اﻟدﺴﺎﺌس ﻟدى دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ أو اﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻟﯿدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻀد اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﯿوﻓر
اﻟوﺴﺎﺌل إﻟﻰ ذﻟك ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ٕواذا أﻓﻀﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻹﻋدام.

اﻟﻤﺎدة -١١٢
ﻋﻘوﺒﺔ دس اﻟدﺴﺎﺌس ﻟدى اﻟﻌدو واﻻﺘﺼﺎل ﺒﻪ
ﻛل أردﻨﻲ دس اﻟدﺴﺎﺌس ﻟدى اﻟﻌدو أو اﺘﺼل ﺒﻪ ﻟﯿﻌﺎوﻨﻪ ﺒﺄي وﺠﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓوز ﻗواﺘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻹﻋدام.
اﻟﻤﺎدة -١١٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻀرار ﺒﺄي ﺸﻲء ذو طﺎﺒﻊ ﻋﺴﻛري أو ﻤﻌد ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﯿش ﺒﻘﺼد ﺸل اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﻛل أردﻨﻲ أﻗدم ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻛﺎﻨت ﺒﻘﺼد ﺸل اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﻀرار ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺼﺎﻨﻊ واﻟﺒواﺨر واﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻬواﺌﯿﺔ واﻷدوات واﻟذﺨﺎﺌر واﻷرزاق وﺴﺒل
اﻟﻤواﺼﻼت وﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺄي ﺸﻲء ذي طﺎﺒﻊ ﻋﺴﻛري أو ﻤﻌد ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﯿش أو اﻟﻘوات
اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ.
 -٢ﯿﺤﻛم ﺒﺎﻹﻋدام إذا ﺤدث اﻟﻔﻌل زﻤن اﻟﺤرب أو ﻋﻨد ﺘوﻗﻊ ﻨﺸوﺒﻬﺎ أو أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺘﻠف ﻨﻔس.

اﻟﻤﺎدة -١١٤
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘطﺎع ﺠزء ﻤن اﻻراﻀﻲ اﻻردﻨﯿﺔ

ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛل أردﻨﻲ ﺤﺎول ﺒﺄﻋﻤﺎل أو ﺨطب أو
ﻛﺘﺎﺒﺎت أو ﺒﻐﯿر ذﻟك أن ﯿﻘﺘطﻊ ﺠزءاً ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻷردﻨﯿﺔ ﻟﯿﻀﻤﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ أو أن
ﯿﻤﻠﻛﻬﺎ ﺤﻘﺎً أو اﻤﺘﯿﺎ اًز ﺨﺎﺼﺎً ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻷردﻨﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١١٥
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﺠﻨود اﻻﻋداء وﺠواﺴﯿﺴﻬم وﺘﺴﻬﯿل ﻤزار اﺴرى او رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿن
 -١ﻛل أردﻨﻲ ﻗدم ﺴﻛﻨﺎً أو طﻌﺎﻤﺎً أو ﻟﺒﺎﺴﺎً ﻟﺠﻨدي ﻤن ﺠﻨود اﻷﻋداء أو ﻟﺠﺎﺴوس ﻟﻼﺴﺘﻛﺸﺎف
وﻫو ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻨﺔ ﻤن أﻤرﻩ أو ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬرب ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢ﻛل أردﻨﻲ ﺴﻬل اﻟﻔرار ﻷﺴﯿر ﺤرب أو أﺤد رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿن ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١١٦
ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺤﺎﻟف ﻀد ﻋدد ﻤﺸﺘرك
ﺘﻔرض اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺤﺎﻟف ﻀد ﻋدو ﻤﺸﺘرك.
اﻟﻤﺎدة -١١٧
اﻻﺠﺎﻨب اﻟﻤﻘﯿﻤون ﻓﻲ اﻻردن او ﻟﻬم ﺴﻛن ﻓﻌﻠﻲ ﻓﯿﻪ
ﯿﻨزل ﻤﻨزﻟﺔ اﻷردﻨﯿﯿن ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼود ﻓﻲ اﻟﻤواد ) (١١٦ -١١١اﻷﺠﺎﻨب اﻟذﯿن ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
ﻤﺤل إﻗﺎﻤﺔ أو ﺴﻛن ﻓﻌﻠﻲ.

اﻟﻤﺎدة -١١٨
ﻋﻘوﺒﺔ ﺨرق ﺘداﺒﯿر اﻟﺤﯿﺎد وﺘﻌﻛﯿر ﺼﻼت اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒدوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات:
 -١ﻤن ﺨرق اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤرب.
 -٢ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو ﻛﺘﺎﺒﺎت أو ﺨطط ﺘﺠزﻫﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻌرض اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻟﺨطر أﻋﻤﺎل
ﻋداﺌﯿﺔ أو ﻋﻛر ﺼﻼﺘﻬﺎ ﺒدوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ أو ﻋرض اﻷردﻨﯿﯿن ﻷﻋﻤﺎل ﺜﺄرﯿﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﯿﻬم أو ﻋﻠﻰ
أﻤواﻟﻬم.
اﻟﻤﺎدة -١١٩
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﻠب دﺴﺘور دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤواﻟﯿﺔ او ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌم ﻓﯿﻬﺎ
ﻛل ﻤن ﻨظم أو ﻫﯿﺄ أو ﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أﯿﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻠب دﺴﺘور دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤواﻟﯿﺔ أو ﺘﻐﯿﯿر
اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌم ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘوة ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت.
اﻟﻤﺎدة -١٢٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺠﻨﯿد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ
ﻤن ﺠﻨد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ دون ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺠﻨوداً ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻟﻤؤﻗت.
"واذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ ﻋدوة ﻓﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻻﻋدام

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )(٢

ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٢٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٦٠
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٥/٧/١٢ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -١٢١
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤرﯿض ﺠﻨود دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤواﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار او اﻟﻌﺼﯿﺎن
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﯿن وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻋﻠﻰ ﻛل ﺘﺤرﯿض ﯿﻘﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﯿﻘوم ﺒﻪ أردﻨﻲ ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١١٨ﻟﺤﻤل ﺠﻨود دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ
ﻤواﻟﯿﺔ ﻤن ﺠﻨود اﻟﺒر أو اﻟﺒﺤر أو اﻟﺠو ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار أو اﻟﻌﺼﯿﺎن.

اﻟﻤﺎدة -١٢٢
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤﻘﯿر دوﻟﺔ اﺠﻨﺒﯿﺔ وﻗدح او زم او ﻗدح رﺌﯿﺴﻬﺎ او وزراﺌﻬﺎ او ﻤﻤﺜﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر ﻤن أﺠل
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ً

اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،إذا ارﺘﻛﺒت دون ﻤﺒرر ﻛﺎف.

 -١ﺘﺤﻘﯿر دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ أو ﺠﯿﺸﻬﺎ أو ﻋﻠﻤﻬﺎ أو ﺸﻌﺎرﻫﺎ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻼﻨﯿﺔ.
 -٢اﻟﻘدح أو اﻟذم أو اﻟﺘﺤﻘﯿر اﻟواﻗﻊ ﻋﻼﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﺌﯿس دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ أو وزراﺌﻬﺎ أو ﻤﻤﺜﻠﯿﻬﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ .ﻻ ﯿﺠوز إﺜﺒﺎت اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم.

اﻟﻤﺎدة - ١٢٣
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل
ﻻ ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم اﻟﻤواد ) (١٢٢ - ١١٩إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗواﻨﯿن اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟﺸﺄن أو ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎق
اﻟﻤﻌﻘود ﻤﻌﻬﺎ أﺤﻛﺎم ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٢٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟدﺨول اﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﺤظور ﺒﻘﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌق ﻤﻛﺘوﻤﺔ
ﻤن دﺨل أو ﺤﺎول اﻟدﺨول إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﺤظور ﻗﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺸﯿﺎء أو وﺜﺎﺌق أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﯿﺠب أن ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻛﺘوﻤﺔ ﺤرﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔٕ ،واذا ﺤﺼﻠت
ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
واذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ ﻋدوة ﻓﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻻﻋدام

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )(٢

ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٢٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٦٠
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٥/٧/١٢ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -١٢٥
ﻋﻘوﺒﺔ ﺴرﻗﺔ او اﺴﺘﺤﺼﺎل وﺜﺎﺌق ﻤﻛﺘوﻤﺔ
 -١ﻤن ﺴرق أﺸﯿﺎء أو وﺜﺎﺌق أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛرت ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
أو اﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات.
 -٢إذا اﻗﺘرﻓت اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
واذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ ﻋدوة ﻓﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻻﻋدام

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )(٢

ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٢٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٦٠
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٥/٧/١٢ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -١٢٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻓﺸﺎء اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻛﺘوﻤﺔ دون ﺴﺒب ﻤﺸروع
 -١ﻤن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﺒﻌض اﻟوﺜﺎﺌق أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛرت ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )(١٢٤
 ،ﻓﺄﺒﻠﻐﻬﺎ أو أﻓﺸﺎﻫﺎ دون ﺴﺒب ﻤﺸروع ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة إذا أﺒﻠﻎ ذﻟك ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ.
واذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ ﻋدوة ﻓﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻻﻋدام

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )(٢

ﻤن ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٢٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٥ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٦٠
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٦٥/٧/١٢ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -١٢٧
ﻋﻘوﺒﺔ ﻋﻘد او ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻤﻊ اﺤد رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو او ﺴﻛﺎن ﺒﻼد اﻟﻌدو
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺘﯿن وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ ،وﻛل ﺸﺨص
ﺴﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أﻗدم أو ﺤﺎول أن ﯿﻘدم ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒواﺴطﺔ ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ
أو أﯿﺔ ﺼﻔﻘﺔ ﺸراء أو ﺒﯿﻊ أو ﻤﻘﺎﯿﻀﺔ ﻤﻊ أﺤد رﻋﺎﯿﺎ اﻟﻌدو ،أو ﻤﻊ ﺸﺨص ﺴﺎﻛن ﺒﻼد اﻟﻌدو.

اﻟﻤﺎدة -١٢٨
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗرض او اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ
ﯿﺴﺘﺤق اﻟﻌﻘﺎب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ذﻛر ﻓﯿﻬﺎ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص إذا ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ ﻗرض أو
اﻛﺘﺘﺎب ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ أو ﺴﻬل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒوﺴﯿﻠﺔ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل

اﻟﻤﺎدة -١٢٩
ﻋﻘوﺒﺔ اﺨﻔﺎء او اﺨﺘﻼس اﻤوال دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ او رﻋﺎﯿﺎﻫﺎ
ﻤن أﺨﻔﻰ أو اﺨﺘﻠس أﻤوال دوﻟﺔ ﻤﻌﺎدﯿﺔ أو أﻤوال أﺤد رﻋﺎﯿﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬود ﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺤﺎرس ﻋوﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﯿن أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -١٣٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻀﻌﺎف اﻟﺸﻌور اﻟﻘوﻤﻲ ٕواﯿﻘﺎظ اﻟﺜﻐرات اﻟﻌﻔوﯿﺔ او اﻟﻤذﻫﺒﯿﺔ
ﻤن ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ زﻤن اﻟﺤرب أو ﻋﻨد ﺘوﻗﻊ ﻨﺸوﺒﻬﺎ ﺒدﻋﺎﯿﺔ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ إﻀﻌﺎف اﻟﺸﻌور اﻟﻘوﻤﻲ
أو إﯿﻘﺎظ اﻟﻨﻌرات اﻟﻌﻨﺼرﯿﺔ أو اﻟﻤذﻫﺒﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٣١
ﻋﻘوﺒﺔ اذاﻋﺔ أﻨﺒﺎء ﺘوﺠﯿﻪ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﻤﺔ
 -١ﯿﺴﺘﺤق اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن أذاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺤوال ﻋﯿﻨﻬﺎ أﻨﺒﺎء ﯿﻌرف
أﻨﻬﺎ ﻛﺎذﺒﺔ أو ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘوﻫن ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻷﻤﺔ.
 -٢إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد أذاع ﻫذﻩ اﻷﻨﺒﺎء وﻫو ﯿﻌﺘﻘد ﺼﺤﺘﻬﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺜﻼﺜﺔ
أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -١٣٢
ﻋﻘوﺒﺔ اذاﻋﺔ أﻨﺒﺎء ﻛﺎذﺒﺔ ﺘﻨﺎل ﻤن ﻫﯿﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ او اﻟﻤﻠك او وﻟﻲ اﻟﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

 -١ﻛل أردﻨﻲ ﯿذﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻫو ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻨﺔ ﻤن اﻷﻤر أﻨﺒﺎء ﻛﺎذﺒﺔ أو ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن
ﺘﻨﺎل ﻤن ﻫﯿﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد
ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٢ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ واﺤدة إذا ﻛﺎن ﻤﺎ ذﻛر ﻤوﺠﻬﺎً ﻀد ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك أو وﻟﻲ
اﻟﻌﻬد أو أﺤد أوﺼﯿﺎء اﻟﻌرش.
اﻟﻤﺎدة -١٣٣
ﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻬدﯿن
 -١ﻤن ﻟم ﯿﻨﻔذ ﻓﻲ زﻤن اﻟﺤرب أو ﻋﻨد ﺘوﻗﻊ ﻨﺸوﺒﻬﺎ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤوﺠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘد
ﺘﻌﻬد أو اﺴﺘﺼﻨﺎع أو ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟدﻓﺎع اﻟوطﻨﻲ وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﺘﻤوﯿن
اﻵﻫﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت وﺒﻐراﻤﺔ ﺘﺘراوح ﻤن ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر.
 -٢إذا ﻛﺎن ﻋدم اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻨﺎﺠﻤﺎً ﻋن ﺨطﺄ ﻏﯿر ﻤﻘﺼود ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻓﻀﻼً ﻋن اﻟﻐراﻤﺔ
اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -٣ﯿﺨﻔض ﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻗد ﺘﺄﺨر ﻓﻘط.
 -٤وﺘﻔرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﺒﻔوارﻗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص آﺨر ﻛﺎن ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻋدم ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘد
أو ﻓﻲ ﺘﺄﺨﯿر ﺘﻨﻔﯿذﻩ.

اﻟﻤﺎدة -١٣٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﻌﻬدات
ﻛل ﻏش ﯿﻘﺘرف ﻓﻲ اﻷﺤوال ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﺄن اﻟﻌﻘود اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ
ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﺘﺘراوح ﻤن ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺨﻠﻲ

اﻟﻤﺎدة -١٣٥
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻠك او اﻟﻤﻠﻛﺔ او وﻟﻲ اﻟﻌﻬد او اﺤد أوﺼﯿﺎء اﻟﻌرش او ﺤرﯿﺘﻪ
 -١ﻛل ﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة اﻟﻤﻠك أو ﺤرﯿﺘﻪ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻹﻋدام.
 -٢ﻛل ﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻰ ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك اﻋﺘداء ﻻ ﯿﻬدد ﺤﯿﺎﺘﻪ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
 -٣ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻛﺔ أو وﻟﻲ اﻟﻌﻬد أو أﺤد أوﺼﯿﺎء
اﻟﻌرش.
اﻟﻤﺎدة -١٣٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻟدﺴﺘور ﺒطرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻹﻋدام ﻛل ﻤن ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿﯿر دﺴﺘور اﻟدوﻟﺔ ﺒطرق ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٣٧
ﻋﻘوﺒﺔ اﺜﺎرة ﻋﺼﯿﺎن ﻤﺴﻠﺢ
 -١ﻛل ﻓﻌل ﯿﻘﺘرف ﺒﻘﺼد إﺜﺎرة ﻋﺼﯿﺎن ﻤﺴﻠﺢ ﻀد اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟدﺴﺘور ﯿﻌﺎﻗب
ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻹﻋدام.
 -٢إذا ﻨﺸب اﻟﻌﺼﯿﺎن ،ﻋوﻗب اﻟﻤﺤرض وﺴﺎﺌر اﻟﻌﺼﺎة ﺒﺎﻹﻋدام.

اﻟﻤﺎدة -١٣٨
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻋﺘداء ﺒﻘﺼد ﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠطﺎت ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟدﺴﺘور
اﻻﻋﺘداء اﻟذي ﯿﻘﺼد ﻤﻨﻪ ﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟدﺴﺘور،
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻹﻋدام.

اﻟﻤﺎدة -١٣٩
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺂﻤر ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺨﻠﻲ
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤاﻤرة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ارﺘﻛﺎب أي ﺠرم ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻤواد ﻫذا اﻟﻔﺼل
ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ذاﺘﻬﺎ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠرم ﻨﻔﺴﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٤٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻏﺘﺼﺎب ﺴﻠطﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ او ﻤدﻨﯿﺔ او ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻛرﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل:
 -١ﻤن اﻏﺘﺼب ﺴﻠطﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ أو ﻤدﻨﯿﺔ أو ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻛرﯿﺔ.
 -٢ﻤن اﺤﺘﻔظ ﺨﻼﻓﺎً ﻷﻤر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺴﻠطﺔ ﻤدﻨﯿﺔ أو ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻛرﯿﺔ.
 -٣ﻛل ﻗﺎﺌد ﻋﺴﻛري أﺒﻘﻰ ﺠﻨدﻩ ﻤﺤﺘﺸداً ﺒﻌد أن ﺼدر اﻷﻤر ﺒﺘﺴرﯿﺤﻪ أو ﺒﺘﻔرﯿﻘﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٤١
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺄﻟﯿف ﻓﺼﺎﺌل ﻤﺴﻠﺤﺔ او ﻗﯿﺎدة ﺠﻨد وﺘﺠﻬﯿزﻫم ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ دون رﻀﺎ اﻟﺴﻠطﺔ

ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ،ﻤن أﻗدم دون رﻀﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﯿف
ﻓﺼﺎﺌل ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤن اﻟﺠﻨد أو ﻋﻠﻰ ﻗﯿد اﻟﻌﺴﺎﻛر أو ﺘﺠﻨﯿدﻫم أو ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﯿزﻫم أو ﻤدﻫم ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ
واﻟذﺨﺎﺌر.

اﻟﻤﺎدة -١٤٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﺴﺘﻬداف اﺜﺎرة ﺤرب أﻫﻠﯿﺔ او اﻗﺘﺘﺎل طﺎﺌﻔﻲ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤؤﺒداً ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘداء اﻟذي ﯿﺴﺘﻬدف إﻤﺎ إﺜﺎرة اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺘﺎل
اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﺒﺘﺴﻠﯿﺢ اﻷردﻨﯿﯿن أو ﺒﺤﻤﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺒﻌﻀﻬم ﻀد اﻟﺒﻌض اﻵﺨرٕ ،واﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤض ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺘﯿل واﻟﻨﻬب ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ أو ﻤﺤﻼت وﯿﻘﻀﻰ ﺒﺎﻹﻋدام إذا ﺘم اﻻﻋﺘداء.

اﻟﻤﺎدة -١٤٣
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘرؤس ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤؤﺒداً ﻤن رأس ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﺘوﻟﻰ ﻓﯿﻬﺎ وظﯿﻔﺔ أو ﻗﯿﺎدة أﯿﺎً ﻛﺎن
ﻨوﻋﻬﺎ ،إﻤﺎ ﺒﻘﺼد اﺠﺘﯿﺎح ﻤدﯿﻨﺔ أو ﻤﺤﻠﺔ أو ﺒﻌض أﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ أو أﻤﻼك ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻵﻫﻠﯿن،
ٕواﻤﺎ ﺒﻘﺼد ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ أو ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀد ﻤرﺘﻛﺒﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت.

اﻟﻤﺎدة -١٤٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻔت ﻹﺜﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة اﻟﻤﺸﺘرﻛون ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ أﻟﻔت ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب إﺤدى
اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن.

ﯿﺘول ﻤﻨﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺒﺔ وظﯿﻔﺔ أو ﺨدﻤﺔ وﻟم ﯿوﻗف ﻓﻲ
 -٢ﻏﯿر أﻨﻪ ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﻟم َ
أﻤﺎﻛن اﻟﻔﺘﻨﺔ واﺴﺘﺴﻠم ﺒﺴﻼﺤﻪ دون ﻤﻘﺎوﻤﺔ وﻗﺒل ﺼدور أي ﺤﻛم.

اﻟﻤﺎدة -١٤٥
ﻋﻘوﺒﺔ ﺼﻨﻊ او ﺤﯿﺎزة ﻤواد ﻤﺘﻔﺠرة او ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ او ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺴﺎﻤﺔ او ﻤﺤرﻗﺔ ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠراﺌم
ﻓﺘﻨﺔ
ﻤن أﻗدم ﺒﻘﺼد اﻗﺘراف أو ﺘﺴﻬﯿل إﺤدى ﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻤذﻛورة أو أﯿﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أﺨرى ﻀد اﻟدوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ أو اﻗﺘﻨﺎء أو ﺤﯿﺎزة اﻟﻤواد اﻟﻤﺘﻔﺠرة أو اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﻤﺔ أو اﻟﻤﺤرﻗﺔ أو
اﻷﺠزاء اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘرﻛﯿﺒﻬﺎ أو ﺼﻨﻌﻬﺎ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن اﻟﻌﻘوﺒﺎت
اﻷﺸد اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﺘدﺨﻠون ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت إذا اﻗﺘرﻓت أو ﺸرع ﻓﯿﻬﺎ أو ﺒﻘﯿت ﻨﺎﻗﺼﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٤٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺂﻤر ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠراﺌم اﻟﻔﺘﻨﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤاﻤرة ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب إﺤدى اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤواد
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٤٧
ﺘﻌرﯿف اﻋﻤﺎل اﻻرﻫﺎب
ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺒﯿﺔ ،ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ إﯿﺠﺎد ﺤﺎﻟﺔ ذﻋر وﺘرﺘﻛب ﺒوﺴﺎﺌل
ﻛﺎﻷدوات اﻟﻤﺘﻔﺠرة ،واﻟﻤواد اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﻤﺔ أو اﻟﻤﺤرﻗﺔ ،واﻟﻌواﻤل اﻟوﺒﺎﺌﯿﺔ ،أو
اﻟﺠرﺜوﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺤدث ﺨط اًر ﻋﺎﻤﺎً.

اﻟﻤﺎدة -١٤٨
ﻋﻘوﺒﺎت اﻟﺠراﺌم اﻻرﻫﺎﺒﯿﺔ
 -١اﻟﻤؤاﻤرة اﻟﺘﻲ ﯿﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ ارﺘﻛﺎب ﻋﻤل أو أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺒﯿﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢ﻛل ﻋﻤل إرﻫﺎﺒﻲ ﯿﺴﺘوﺠب اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 -٣وﻫو ﯿﺴﺘوﺠب اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة إذا ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺨرﯿب وﻟو ﺠزﺌﯿﺎً ﻓﻲ ﺒﻨﺎﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ أو
ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺴﻔﯿﻨﺔ أو ﻤﻨﺸﺂت أﺨرى أو اﻟﺘﻌطﯿل ﻓﻲ ﺴﺒل اﻟﻤﺨﺎﺒرات واﻟﻤواﺼﻼت واﻟﻨﻘل.
 -٤وﯿﻘﻀﻰ ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام إذا أﻓﻀﻰ اﻟﻔﻌل إﻟﻰ ﻤوت إﻨﺴﺎن أو ﻫدم ﺒﻨﯿﺎن ﺒﻌﻀﻪ أو ﻛﻠﻪ وﻓﯿﻪ
ﺸﺨص أو ﻋدة أﺸﺨﺎص.
 -٥وﯿﻘﻀﻰ ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﺼﻨﻊ أو أﺤرز ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ أﯿﺔ ﻤواد
ﻤﻔرﻗﻌﺔ ﺒﻘﺼد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب إﺤدى اﻟﺠراﺌم أو ﻷﺠل ﺘﻤﻛﯿن ﺸﺨص آﺨر ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻟﺘﻠك اﻟﻐﺎﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٤٩
اﻨﺸﺎء ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺒﻘﺼد ﻛﯿﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ او أوﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ
 -١ﻛل ﺠﻤﻌﯿﺔ أﻨﺸﺌت ﺒﻘﺼد ﺘﻐﯿﯿر ﻛﯿﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو أوﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٤٧ﺘﺤل وﯿﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿن إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﯿن واﻟﻤدﯿرﯿن ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات.
 -٣إن اﻟﻌذر اﻟﻤﺤل أو اﻟﻤﺨﻔف اﻟﻤﻤﻨوح ﻟﻠﻤﺘﺂﻤرﯿن ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ) (١٠٩ﯿﺸﻤل ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ
اﻟﻤﺤددة أﻋﻼﻩ.

اﻟﻤﺎدة -١٥٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﺜﺎرة اﻟﻨﻌرات او اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻨزاع ﺒﯿن اﻟطواﺌف
ﻛل ﻛﺘﺎﺒﺔ وﻛل ﺨطﺎب أو ﻋﻤل ﯿﻘﺼد ﻤﻨﻪ أو ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺜﺎرة اﻟﻨﻌرات اﻟﻤذﻫﺒﯿﺔ أو اﻟﻌﻨﺼرﯿﺔ أو
اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻨزاع ﺒﯿن اﻟطواﺌف وﻤﺨﺘﻠف ﻋﻨﺎﺼر اﻷﻤﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -١٥١
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻰ ﺠﻤﻌﯿﺔ أﻨﺸﺌت ﻟﻠﻨﯿل ﻤن اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﯿﺔ
 -١ﯿﺘﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛل ﺸﺨص ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺠﻤﻌﯿﺔ أﻨﺸﺌت ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -٢وﻻ ﯿﻨﻘص اﻟﺤﺒس ﻋن ﺴﻨﺔ واﺤدة واﻟﻐراﻤﺔ ﻋن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨص اﻟﻤذﻛور ﯿﺘوﻟﻰ
وظﯿﻔﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ.
 -٣وﻓﻲ ﻛل اﻷﺤوال ﯿﺤﻛم ﺒﺤل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻤﺼﺎدرة أﻤﻼﻛﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -١٥٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻋزﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻨﻘد اﻟدوﻟﺔ او اﺴﻨﺎدﻫﺎ ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﻤﻠﻔﻘﺔ او ﻤزاﻋم ﻛﺎذﺒﺔ
ﻤن أذاع ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﯿن اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة ) (٧٣وﻗﺎﺌﻊ ﻤﻠﻔﻘﺔ أو
ﻤزاﻋم ﻛﺎذﺒﺔ ﻹﺤداث اﻟﺘدﻨﻲ ﻓﻲ أوراق اﻟﻨﻘد اﻟوطﻨﯿﺔ أو ﻟزﻋزﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻨﻘد اﻟدوﻟﺔ وﺴﻨداﺘﻬﺎ
وﺠﻤﯿﻊ اﻹﺴﻨﺎد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات
وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة -١٥٣
ﻋﻘوﺒﺔ ﺤض اﻟﺠﻤﻬور ﻋﻠﻰ ﺴﺤب اﻻﻤوال ﻤن اﻟﻤﺼﺎرف او ﺒﯿﻊ اﺴﻨﺎد اﻟدوﻟﺔ
ﯿﺴﺘﺤق اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻛل ﺸﺨص ﺘذرع ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌل ﻋﯿﻨﻬﺎ ﻟﺤض اﻟﺠﻤﻬور:
 -١إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺤب اﻷﻤوال اﻟﻤودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٢أو ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻊ ﺴﻨدات اﻟدوﻟﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺴﻨدات اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻤﺴﺎك ﻋن ﺸراﺌﻬﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻟذﺨﺎﺌر

اﻟﻤﺎدة -١٥٤
ﺘﻌرﯿف اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
 -١ﺘﻌد اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت واﻟﺘﺠﻤﻬرات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼود ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻘﺎﻨون إذا ﻛﺎن ﺸﺨص أو أﻛﺜر ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺘﺘﺄﻟف ﻤﻨﻬم ﺤﺎﻤﻠﯿن أﺴﻠﺤﺔ ظﺎﻫرة أو
ﻤﺨﻔﯿﺔ.
 -٢ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﺒﻌﻀﻬم ﯿﺤﻤل أﺴﻠﺤﺔ ﻏﯿر طﺎﻫرة ﻓﻼ ﯿؤﺨذ ﻫذا اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر
اﻷﺸﺨﺎص إذا ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﻰ ﺠﻬل ﺒﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٥٥
ﺘﻌرﯿف اﻟﺴﻼح
 -١ﯿﻌد ﺴﻼﺤﺎً ﻷﺠل ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﯿﺔ وﻛل أداة أو آﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ أو ﺜﺎﻗﺒﺔ أو
راﻀﺔ وﻛل أداة ﺨطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٢إن ﺴﻛﺎﻛﯿن اﻟﺠﯿب اﻟﻌﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿزﯿد ﻨﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة ﺴﻨﺘﯿﻤﺘرات ﺘﻌﺘﺒر ﺴﻼﺤﺎً ﺒﺤﺴب
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤدد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل إﻻ إذا ﻛﺎﻨت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺤرﻓﺔ
أو اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﯿﺘﻲ.
وﺘﺸﻤل ﻟﻔظﺔ )اﻟﺴﻛﯿن( ﻛل آﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤدﯿﺔ ذات ﻨﺼل ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤﻨﺘﻬﯿﺔ ﺒرأس ﺤﺎد أم ﻟم ﺘﻛن.

اﻟﻤﺎدة -١٥٦
ﻋﻘوﺒﺔ ﺤﻤل اﻟﺴﻼح واﻟذﺨﺎﺌر وﺤﯿﺎزﺘﻬﺎ دون اﺠﺎزة
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﻛل ﻤن ﺤﻤل ﺨﺎرج ﻤﻨزﻟﻪ
ﺴﻼﺤﺎً ﻤﻤﻨوﻋﺎً ﻤن اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﺸرار واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ

اﻟﻤﺎدة -١٥٧
ﻋﻘوﺒﺔ اﻨﺸﺎء ﺠﻤﻌﯿﺔ ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت

 -١إذا أﻗدم ﺸﺨﺼﺎن أو أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﯿف ﺠﻤﻌﯿﺔ أو ﻋﻘدا اﺘﻔﺎﻗﺎً ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎس أو اﻷﻤوال ﯿﻌﺎﻗﺒون ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ وﻻ ﺘﻨﻘص ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إذا
ﻛﺎﻨت ﻏﺎﯿﺔ اﻟﻤﺠرﻤﯿن اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎة اﻟﻐﯿر.
 -٢ﻏﯿر أﻨﻪ ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺒﺎح ﺒﻘﺼد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو اﻻﺘﻔﺎق وأﻓﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻋن ﺴﺎﺌر اﻟﻤﺠرﻤﯿن.

اﻟﻤﺎدة -١٥٨
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠب واﻟﺘﻌدي واﻟﻠﺼوﺼﯿﺔ
 -١ﻛل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﺨﺎص أو أﻛﺜر ﯿﺠوﺒون اﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻷرﯿﺎف ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻋﺼﺎﺒﺎت
ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻘﺼد ﺴﻠب اﻟﻤﺎرة واﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص أو اﻷﻤوال أو ارﺘﻛﺎب أي ﻋﻤل آﺨر ﻤن
أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺼوﺼﯿﺔ ،ﯿﻌﺎﻗﺒون ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات.
 -٢وﯿﻘﻀﻰ ﻋﻠﯿﻬم ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة إذا اﻗﺘرﻓوا أﺤد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ.
 -٣وﯿﺤﻛم ﺒﺎﻹﻋدام ﻋﻠﻰ ﻤن أﻗدم ﻤﻨﻬم ﺘﻨﻔﯿذاً ﻟﻠﺠﻨﺎﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘل أو أﻨزل ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬم اﻟﺘﻌذﯿب
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒرﺒرﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٥٩
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﺘﻌد ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ:
 -١ﻛل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻏﯿر ﻤﺴﺠﻠﺔ ،ﺘﺤرض أو ﺘﺸﺠﻊ ﺒﻨظﺎﻤﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ ﺘﻘوم
ﺒﻪ ﻤن اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب أي ﻓﻌل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ -ﻗﻠب دﺴﺘور اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﺎﻟﺜورة أو اﻟﺘﺨرﯿب.
ب -ﻗﻠب اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟدﺴﺘور ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘوة واﻟﻌﻨف.

ج -ﺘﺨرﯿب أو إﺘﻼف أﻤوال اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻷردﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
 -٢ﻛل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس ﯿﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﺘﺒﻠﯿﻎ ﻨظﺎﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﺘﺨﻠﻔت ﻋن ذﻟك أو
اﺴﺘﻤرت ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌد اﻨﺤﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤذﻛور وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة أﯿﻀﺎً ﻛل
ﻓرع أو ﻤرﻛز أو ﻟﺠﻨﺔ أو ﻫﯿﺌﺔ أو ﺸﻌﺒﺔ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ وﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻤدرﺴﺔ ﺘدﯿرﻫﺎ
ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو ﺘدار ﺘﺤت ﺴﻠطﺘﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -١٦٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﻛل ﻤن اﻨﺘﺴب ﻟﻌﻀوﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو أﺸﻐل وظﯿﻔﺔ أو ﻤﻨﺼﺒﺎً ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
أو ﻗﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺘﻤد أو ﻤﻨدوب ﻟﻬﺎ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة ) (١ﻤن اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﯿن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻤن اﻟﻤﺎدة ذاﺘﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -١٦١
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻛﺘﺎﺒﺔ او ﺨطﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻌﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﻛل ﻤن ﺸﺠﻊ ﻏﯿرﻩ ﺒﺎﻟﺨطﺎﺒﺔ أو اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ،أو ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (١٥٩ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد
ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
اﻟﻤﺎدة -١٦٢
ﻋﻘوﺒﺔ دﻓﻊ او ﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻻﺸﺘراﻛﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ

ﻛل ﻤن دﻓﻊ ﺘﺒرﻋﺎت أو اﺸﺘراﻛﺎت أو إﻋﺎﻨﺎت ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو ﺠﻤﻊ ﺘﺒرﻋﺎت أو اﺸﺘراﻛﺎت
أو إﻋﺎﻨﺎت ﻟﺤﺴﺎب ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -١٦٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﻛل ﻤن طﺒﻊ أو ﻨﺸر أو ﻋرض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو أرﺴل ﺒﺎﻟﺒرﯿد ﻛﺘﺎﺒﺎً أو ﻨﺸرة أو ﻛراﺴﺎً أو إﻋﻼﻨﺎً أو ﺒﯿﺎﻨﺎً
أو ﻤﻨﺸو اًر أو ﺠرﯿدة ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ،أو ﺼﺎدرة ﻤﻨﻬﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ
ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬر ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع وﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﺠ ارﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺎدة -١٦٤
اﻟﺘﺠﻬﯿز ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع واﻟﺸﻐب
 -١إذا ﺘﺠﻤﻬر ﺴﺒﻌﺔ أﺸﺨﺎص ﻓﺄﻛﺜر ﺒﻘﺼد ارﺘﻛﺎب ﺠرم ،أو ﻛﺎﻨوا ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن ﺒﻘﺼد ﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺔ
ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ،وﺘﺼرﻓوا ﺘﺼرﻓﺎً ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﺤﻤل ﻤن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺠوار ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘوﻗﻌوا -
ﻀﻤن داﺌرة اﻟﻤﻌﻘول -أﻨﻬم ﺴﯿﺨﻠون ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎم أو أﻨﻬم ﺒﺘﺠﻤﻬرﻫم ﻫذا ﺴﯿﺴﺘﻔزون دون ﻀرورة
أو ﺴﺒب ﻤﻌﻘول أﺸﺨﺎﺼﺎً آﺨرﯿن ﻟﻺﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎم اﻋﺘﺒر ﺘﺠﻤﻬرﻫم ﻫذا ﺘﺠﻤﻬ اًر ﻏﯿر ﻤﺸروع.
 -٢إذا ﺸرع اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرون ﺘﺠﻤﻬ اًر ﻏﯿر ﻤﺸروع ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺠﺘﻤﻌوا ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻟﻺﺨﻼل
ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎم ﺒﺼورة ﻤرﻋﺒﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﺠﻤﻬر )ﺸﻐب(.

اﻟﻤﺎدة -١٦٥
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﺠﻬﯿز ﻏﯿر ﻤﺸروع او ﻓﻲ اﻟﺸﻐب
 -١ﻛل ﻤن اﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻬر ﻏﯿر ﻤﺸروع ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ
ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤﻌﺎً.
 -٢ﻤن اﺸﺘرك ﻓﻲ ﺸﻐب ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤﻌﺎً.

اﻟﻤﺎدة -١٦٦
اﻋﻔﺎء ﻤن ﯿﻤﺘﺜﻠون ﻷواﻤر اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٦٥اﻟذﯿن ﯿﻨﺼرﻓون ﻗﺒل إﻨذار ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠطﺔ أو
اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﯿﺔ أو ﯿﻤﺘﺜﻠون ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻹﻨذارﻫﺎ دون أن ﯿﺴﺘﻌﻤﻠوا ﺴﻼﺤﺎً أو ﯿرﺘﻛﺒوا أﯿﺔ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو
ﺠﻨﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٦٧
اﺴﺘﺨدام اﻟﻘوة ﻟﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرﯿن
 -١إذا ﺘﺠﻤﻬر اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٦٤أﻨذرﻫم ﺒﺎﻟﺘﻔرق أﺤد ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠطﺔ
اﻹدارﯿﺔ ،أو ﻗﺎﺌد اﻟﺸرطﺔ ،أو ﻗﺎﺌد اﻟﻤﻨطﻘﺔ أو أي ﻀﺎﺒط ﻤن ﻀﺒﺎط اﻟﺸرطﺔ واﻟدرك ﻨﻔﺨﺎً ﺒﺎﻟﺒوق
أو اﻟﺼﻔﺎرة أو ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﻤن ﻫذا اﻟﻨوع أو ﺒﺈطﻼق ﻤﺴدس ﺘﻨﺒﻌث ﻤﻨﻪ إﺸﺎرة ﻀوﺌﯿﺔ.
 -٢إذا اﺴﺘﻤر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌون ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬر ﺒﻘﺼد إﺤداث اﻟﺸﻐب ﺒﻌد إﺸﻌﺎرﻫم ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌط اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أو ﺒﻌد ﺼدور اﻷﻤر إﻟﯿﻬم ﺒﺎﻟﺘﻔرق ﺒﻤدة ﻤﻌﻘوﻟﺔ أو ﺤﺎل اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرون ﺒﺎﻟﻘوة دون
ﺘﻔرﻗﻬم ﺠﺎز ﻷي ﻤن اﻟﻤذﻛورﯿن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﻟﻠﺸرطﺔ أو أي أﺸﺨﺎص ﯿﻘوﻤون ﺒﻤﺴﺎﻋدة أي

ﻤﻨﻬﻤﺎ أن ﯿﺘﺨذ ﻛل ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻤن اﻟﺘداﺒﯿر ﻟﺘﻔرﯿق اﻟذﯿن ظﻠوا ﻤﺘﺠﻤﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤذﻛور أو
ﻟﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ أي ﻤﻨﻬم ٕوان أﺒدى أﺤد ﻤﻨﻬم ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺠﺎز ﻷي ﺸﺨص ﻤﻤن ﺘﻘدم ذﻛرﻫم أن ﯿﺴﺘﻌﻤل
اﻟﻘوة اﻟﻀرورﯿﺔ ﻀﻤن اﻟﺤد اﻟﻤﻌﻘول ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة -١٦٨
ﻋﻘوﺒﺔ ﻋدم ﺘﻔرق اﻟﻤﺘﺠﻤﻬرﯿن ﺒﺎﻟﻘوة
 -١إذا ﻟم ﯿﺘﻔرق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌون ﺒﻐﯿر اﻟﻘوة ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢ﻤن اﺴﺘﻌﻤل اﻟﺴﻼح ﻤﻨﻬم ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺤﺘﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻓﻀﻼً ﻋن أﯿﺔ
ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻗد ﯿﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻤﺎدة -١٦٩
ﺘﻌرﯿف اﻟﻤوظف ﻻﻏراض اﻟﺒﺎب
ﯿﻌد ﻤوظﻔﺎً ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼود ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺎب ﻛل ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠك اﻹداري أو اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ،
وﻛل ﻀﺎﺒط ﻤن ﻀﺒﺎط اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ أو اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ أو ﻓرد ﻤن أﻓرادﻫﺎ ،وﻛل ﻋﺎﻤل أو ﻤﺴﺘﺨدم
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﻤﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒواﺠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة -١٧٠
ﻗﺒول اﻟرﺸوة
ﻛل ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ وﻛل ﺸﺨص ﻨدب إﻟﻰ ﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴواء ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎب أو ﺒﺎﻟﺘﻌﯿﯿن وﻛل اﻤرئ
ﻛﻠف ﺒﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤﻛم واﻟﺨﺒﯿر واﻟﺴﻨدﯿك طﻠب أو ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﯿرﻩ ﻫدﯿﺔ أو وﻋداً أو أﯿﺔ
ﻤﻨﻔﻌﺔ أﺨرى ﻟﯿﻘوم ﺒﻌﻤل ﺤق ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن ،وﺒﻐراﻤﺔ
ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة -١٧١
طﻠب اﻟرﺸوة
 -١ﻛل ﺸﺨص ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫم طﻠب أو ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﯿرﻩ ﻫدﯿﺔ أو وﻋداً أو أﯿﺔ
ﻤﻨﻔﻌﺔ أﺨرى ﻟﯿﻌﻤل ﻋﻤﻼً ﻏﯿر ﺤق أو ﻟﯿﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﻋﻤل ﻛﺎن ﯿﺠب أن ﯿﻘوم ﺒﻪ ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ،
ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ دﯿﻨﺎر.
 -٢ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ إذا ارﺘﻛب ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل.

اﻟﻤﺎدة -١٧٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟراﺸﻲ واﻻﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ
 -١ﯿﻌﺎﻗب اﻟراﺸﻲ أﯿﻀﺎً ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن.
 -٢ﯿﻌﻔﻰ اﻟراﺸﻲ واﻟﻤﺘدﺨل ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا ﺒﺎﺤﺎ ﺒﺎﻷﻤر ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻋﺘراﻓﺎ ﺒﻪ ﻗﺒل
إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٧٣
ﻋرض اﻟرﺸوة
ﻤن ﻋرض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟوارد ذﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٧٠ﻫدﯿﺔ أو ﻤﻨﻔﻌﺔ أﺨرى أو
وﻋدﻩ ﺒﻬﺎ ﻟﯿﻌﻤل ﻋﻤﻼً ﻏﯿر ﺤق أو ﻟﯿﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﻋﻤل ﻛﺎن ﯿﺠب أن ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻋوﻗب  -إذا ﻟم ﯿﻼ ِ
ق
اﻟﻌرض أو اﻟوﻋد ﻗﺒوﻻً  -ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻻ أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ
دﯿﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة -١٧٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺨﺘﻼس
 -١ﻛل ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أدﺨل ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﻤﺎ وﻛل إﻟﯿﻪ ﺒﺤﻛم اﻟوظﯿﻔﺔ أﻤر إدارﺘﻪ أو ﺠﺒﺎﯿﺘﻪ أو
ﺤﻔظﻪ ﻤن ﻨﻘود وأﺸﯿﺎء أﺨرى ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻷﺤد اﻟﻨﺎس ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث
ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر.
 -٢إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل اﻟﻤﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒدس ﻛﺘﺎﺒﺎت ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿود أو اﻟدﻓﺎﺘر أو
ﺒﺘﺤرﯿف أو ﺤذف أو إﺘﻼف اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت واﻷوراق أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺼﻛوك وﻋﻠﻰ ﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺄﯿﺔ
ﺤﯿﻠﺔ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﻨﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺨﺘﻼس ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤؤﻗﺘﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت.

اﻟﻤﺎدة -١٧٥
ﻋﻘوﺒﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟوظﯿﻔﺔ
ﻤن وﻛل إﻟﯿﻪ ﺒﯿﻊ أو ﺸراء أو إدارة أﻤوال ﻤﻨﻘوﻟﺔ أو ﻏﯿر ﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﺤﺴﺎب إدارة
ﻋﺎﻤﺔ ،ﻓﺎﻗﺘرف ﻏﺸﺎً ﻓﻲ أﺤد ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺨﺎﻟف اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﺴري ﻋﻠﯿﻬﺎ إﻤﺎ ﻟﺠر ﻤﻐﻨم
ذاﺘﻲ أو ﻤراﻋﺎة ﻟﻔرﯿق أو إﻀ ار اًر ﺒﺎﻟﻔرﯿق اﻵﺨر أو إﻀ ار اًر ﺒﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀرر اﻟﻨﺎﺠم.

اﻟﻤﺎدة -١٧٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺘﺠﺎر ﻏﯿر اﻟﻤﺸروع
ﯿﻌﺎﻗب ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﻐراﻤﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر:
 -١ﻛل ﻤوظف ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤن إﺤدى ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ ﺴواء
أﻓﻌل ذﻟك ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋﻠﻰ ﯿد ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻌﺎر أو ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺼﻛوك ﺼورﯿﺔ.
 -٢ﻤﻤﺜﻠو اﻹدارة وﻀﺒﺎط اﻟﺸرطﺔ واﻟدرك وﺴﺎﺌر ﻤﺘوﻟﻲ اﻟﺸرطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ إذا اﻗدﻤوا ﺠﻬﺎ اًر أو
ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺼﻛوك ﺼورﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋﻠﻰ ﯿد ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﯿﻤﺎرﺴون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒوب وﺴﺎﺌر اﻟﺤﺎﺠﺎت ذات اﻟﻀرورة اﻷوﻟﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ أﻤﻼﻛﻬم.

اﻟﻤﺎدة -١٧٧
ﺤﺎﻻت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿض ﻋﻘوﺒﺎت
 -١ﯿﺨﻔض ﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٧٤إذا ﻛﺎن اﻟﻀرر اﻟﺤﺎﺼل
واﻟﻨﻔﻊ اﻟذي ﺘوﺨﺎﻩ اﻟﻔﺎﻋل زﻫﯿدﯿن أو إذا ﻋوض ﻋن اﻟﻀرر ﺘﻌوﯿﻀﺎً ﺘﺎﻤﺎً ﻗﺒل إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.
ٕ -٢واذا ﺤﺼل اﻟرد واﻟﺘﻌوﯿض أﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻗﺒل أي ﺤﻛم ﻓﻲ اﻷﺴﺎس وﻏﯿر ﻤﺒرم ﺨﻔض ﻤن
اﻟﻌﻘوﺒﺔ رﺒﻌﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -١٧٨
ﺘوﻗﯿف او ﺤﺒس اﺸﺨﺎص ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
ﻛل ﻤوظف أوﻗف أو ﺤﺒس ﺸﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﻏﯿر اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻨص ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٧٩
ﻗﺒول اﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﺠون واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﺘﺄدﯿﺒﯿﺔ واﻻﺼﻼﺤﯿﺎت ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
إذا ﻗﺒل  -ﻤدﯿرو وﺤراس اﻟﺴﺠون أو اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﺘﺄدﯿﺒﯿﺔ أو اﻹﺼﻼﺤﯿﺎت وﻛل ﻤن اﻀطﻠﻊ
ﺒﺼﻼﺤﯿﺘﻬم ﻤن اﻟﻤوظﻔﯿن  -ﺸﺨﺼﺎً دون ﻤذﻛرة ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ أو ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ أو اﺴﺘﺒﻘوﻩ إﻟﻰ أﺒﻌد ﻤن
اﻷﺠل اﻟﻤﺤدد ،ﯿﻌﺎﻗﺒون ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٨٠
رﻓض ﺘﺄﺨﯿر اﺤﻀﺎر اﻟﻤوﻗوﻓﯿن او اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ او اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨﺘص
إن اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫم وﻀﺒﺎط اﻟﺸرطﺔ واﻟدرك وأﻓرادﻫﻤﺎ وأي ﻤن اﻟﻤوظﻔﯿن اﻹدارﯿﯿن اﻟذﯿن
ﯿرﻓﻀون أو ﯿؤﺨرون إﺤﻀﺎر ﺸﺨص ﻤوﻗوف أو ﺴﺠﯿن أﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو اﻟﻘﺎﻀﻲ ذي اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ
اﻟذي ﯿطﻠب إﻟﯿﻬم ذﻟك ﯿﻌﺎﻗﺒون ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻟﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -١٨١
دﺨول اﻟﻤﺴﺎﻛن وﺘﺤري اﻻﻤﺎﻛن ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
 -١ﻛل ﻤوظف ﯿدﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﻛوﻨﻪ ﻤوظﻔﺎً ﻤﺴﻛن أﺤد اﻟﻨﺎس أو ﻤﻠﺤﻘﺎت ﻤﺴﻛﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﯿر اﻷﺤوال
اﻟﺘﻲ ﯿﺠﯿزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨﯿن وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر
إﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر.
ٕ -٢واذا اﻨﻀم إﻟﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻫذا ﺘﺤري اﻟﻤﻛﺎن أو أي ﻋﻤل ﺘﻌﺴﻔﻲ آﺨر ﻓﻼ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر.

ٕ -٣واذا ارﺘﻛب اﻟﻤوظف اﻟﻔﻌل اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻩ دون أن ﯿراﻋﻲ اﻷﺼول اﻟﺘﻲ ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٤وﻛل ﻤوظف ﯿدﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﻛوﻨﻪ ﻤوظﻔﺎً ﻤﺤﻼً ﻤن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ ﻛﺒﯿوت ﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺂﺤﺎد اﻟﻨﺎس وﻤﺤﺎل إدارﺘﻬم ﻓﻲ ﻏﯿر اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﺠﯿزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون أو دون أن ﯿراﻋﻲ
اﻷﺼول اﻟﺘﻲ ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -١٨٢
اﻋﺎﻗﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﯿن او اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ او ﺠﺒﺎﯿﺔ اﻟرﺴوم واﻟﻀراﺌب
 -١ﻛل ﻤوظف ﯿﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠطﺔ وظﯿﻔﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒطرﯿق ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻟﯿﻌوق أو ﯿؤﺨر ﺘﻨﻔﯿذ أﺤﻛﺎم
اﻟﻘواﻨﯿن ،أو اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ أو ﺠﺒﺎﯿﺔ اﻟرﺴوم واﻟﻀراﺌب اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً أو ﺘﻨﻔﯿذ ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ
أو أي أﻤر ﺼﺎدر ﻋن ﺴﻠطﺔ ذات ﺼﻼﺤﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢إذا ﻟم ﯿﻛن اﻟذي اﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠطﺘﻪ أو ﻨﻔوذﻩ ﻤوظﻔﺎً ﻋﺎﻤﺎً ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٨٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒواﺠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ
 -١ﻛل ﻤوظف ﺘﻬﺎون ﺒﻼ ﺴﺒب ﻤﺸروع ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒواﺠﺒﺎت وظﯿﻔﺘﻪ وﺘﻨﻔﯿذ أواﻤر أﻤرﻩ اﻟﻤﺴﺘﻨد ﻓﯿﻬﺎ
إﻟﻰ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع
واﺤد إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.
 -٢إذا ﻟﺤق ﻀرر ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺠراء ﻫذا اﻹﻫﻤﺎل ﻋوﻗب ذﻟك اﻟﻤوظف ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر
واﺤد إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﻀﻤن ﻗﯿﻤﺔ ﻫذا اﻟﻀرر.

اﻟﻤﺎدة -١٨٤
اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻠﺒﯿﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠطﺔ اﻻدارﯿﺔ او اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
ﻛل ﻀﺎﺒط أو ﻓرد ﻤن أﻓراد اﻟﺸرطﺔ أو اﻟدرك اﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﻠﺒﯿﺔ طﻠب ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺼﺎدر ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ أو اﻹدارﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤﻌﺎً.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة -١٨٥
ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤوظﻔﯿن
 -١ﻤن ﻫﺎﺠم أو ﻗﺎوم ﺒﺎﻟﻌﻨف ﻤوظﻔﺎً ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘواﻨﯿن أو اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ أو ﺠﺒﺎﯿﺔ
اﻟرﺴوم أو اﻟﻀراﺌب اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً أو ﺘﻨﻔﯿذ ﺤﻛم أو أﻤر ﻗﻀﺎﺌﻲ أو أي أﻤر ﺼﺎدر ﻤن ﺴﻠطﺔ
ذات ﺼﻼﺤﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻻ أﻗل ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إذا ﻛﺎن ﻤﺴﻠﺤﺎً وﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر
إﻟﻰ ﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎن أﻋزل ﻤن اﻟﺴﻼح.
 -٢وﺘﻀﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠون ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜر.
اﻟﻤﺎدة -١٨٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻗف ﻋﻤﻼ ﻤﺸروﻋﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻤوظف
ﻛل ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻛﺎﻨت أم ﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘوﻗف ﻋﻤﻼً ﻤﺸروﻋﺎً ﯿﻘوم ﺒﻪ أﺤد اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن وﺼﻔﺘﻬم
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -١٨٧
اﻋﻤﺎل اﻟﺸدة
 -١ﻤن ﻀرب ﻤوظﻔﺎً أو اﻋﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻔﻌل ﻤؤﺜر آﺨر أو ﻋﺎﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨف واﻟﺸدة أو ﻫددﻩ أو ﺸﻬر
اﻟﺴﻼح ﻋﻠﯿﻪ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ وظﯿﻔﺘﻪ أو ﻤن أﺠل ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم اﻟوظﯿﻔﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
ٍ
ﻗﺎض ،ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ٕ -٢واذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ
 -٣ﺘﺸدد اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن ﺒﺄن ﯿﻀم ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻤن اﻟﺜﻠث إﻟﻰ اﻟﻨﺼف إذا
اﻗﺘرﻓت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻋﻤداً أو اﻗﺘرﻓﻬﺎ أﻛﺜر ﻤن واﺤد أو ﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﺠرح أو ﻤرض.
 -٤إذا ﻛﺎﻨت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف أو اﻟﺠرح أو اﻟﻤرض ﺘﺴﺘوﺠب ﻟﺨطورﺘﻬﺎ ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻀم إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا
اﻟﻘﺎﻨون ﻤن اﻟﺜﻠث إﻟﻰ اﻟﻨﺼف.

اﻟﻤﺎدة -١٨٨
اﻟذم واﻟﻘدح
 -١اﻟذم :ﻫو إﺴﻨﺎد ﻤﺎدة ﻤﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﺸﺨص  -وﻟو ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻟﺸك واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  -ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن
ﺘﻨﺎل ﻤن ﺸرﻓﻪ وﻛراﻤﺘﻪ أو ﺘﻌرﻀﻪ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻨﺎس واﺤﺘﻘﺎرﻫم ﺴواء أﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة ﺠرﯿﻤﺔ
ﺘﺴﺘﻠزم اﻟﻌﻘﺎب أم ﻻ.
 -٢اﻟﻘدح :ﻫو اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺔ اﻟﻐﯿر أو ﺸرﻓﻪ أو اﻋﺘﺒﺎرﻩ  -وﻟو ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻟﺸك
واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم -ﻤن دون ﺒﯿﺎن ﻤﺎدة ﻤﻌﯿﻨﺔ.
ٕ -٣واذا ﻟم ﯿذﻛر ﻋﻨد ارﺘﻛﺎب ﺠراﺌم اﻟذم واﻟﻘدح اﺴم اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺼرﯿﺤﺎً أو ﻛﺎﻨت اﻹﺴﻨﺎدات
اﻟواﻗﻌﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ،وﻟﻛﻨﻪ ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎﻟك ﻗراﺌن ﻻ ﯿﺒﻘﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﺘردد ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠك اﻹﺴﻨﺎدات إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘدى
ﻋﻠﯿﻪ وﻓﻲ ﺘﻌﯿﯿن ﻤﺎﻫﯿﺘﻬﺎ ،وﺠب ﻋﻨدﺌذ أن ﯿﻨظر إﻟﻰ ﻤرﺘﻛب ﻓﻌل اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻛﺄﻨﻪ ذﻛر اﺴم
اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺄن اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻛﺎن ﺼرﯿﺤﺎً ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺎﻫﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة -١٨٩
ﺼور اﻟذم واﻟﻘدح اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﻟﻛﻲ ﯿﺴﺘﻠزم اﻟذم أو اﻟﻘدح اﻟﻌﻘﺎب ،ﯿﺸﺘرط ﻓﯿﻪ أن ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺼورة ﻤن اﻟﺼور اﻵﺘﯿﺔ:
 -١اﻟذم أو اﻟﻘدح اﻟوﺠﺎﻫﻲ ،وﯿﺸﺘرط أن ﯿﻘﻊ:
أ -ﻓﻲ ﻤﺠﻠس ﺒﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ.
ب -ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﯿﻤﻛن ﻷﺸﺨﺎص آﺨرﯿن أن ﯿﺴﻤﻌوﻩ ،ﻗل ﻋددﻫم أو ﻛﺜر.
 -٢اﻟذم أو اﻟﻘدح اﻟﻐﯿﺎﺒﻲ ،وﺸرطﻪ أن ﯿﻘﻊ أﺜﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﺄﺸﺨﺎص ﻛﺜﯿرﯿن ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن أو
ﻤﻨﻔردﯿن.
 -٣اﻟذم أو اﻟﻘدح اﻟﺨطﻲ ،وﺸرطﻪ أن ﯿﻘﻊ:
أ -ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺸر وﯿذاع ﺒﯿن اﻟﻨﺎس أو ﺒﻤﺎ ﯿوزع ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬم ﻤن اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت أو اﻟرﺴوم أو اﻟﺼور
اﻻﺴﺘﻬزاﺌﯿﺔ ،أو ﻤﺴودات اﻟرﺴوم )اﻟرﺴوم ﻗﺒل أن ﺘزﯿن وﺘﺼﻨﻊ(.
ب -ﺒﻤﺎ ﯿرﺴل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﻤن اﻟﻤﻛﺎﺘب اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ )ﻏﯿر اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ( وﺒطﺎﻗﺎت اﻟﺒرﯿد.
 -٤اﻟذم أو اﻟﻘدح ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤطﺒوﻋﺎت وﺸرطﻪ أن ﯿﻘﻊ:
أ -ﺒواﺴطﺔ اﻟﺠراﺌد واﻟﺼﺤف اﻟﯿوﻤﯿﺔ أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
ب -ﺒﺄي ﻨوع ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤطﺒوﻋﺎت ووﺴﺎﺌط اﻟﻨﺸر.

اﻟﻤﺎدة -١٩٠
اﻟﺘﺤﻘﯿر
اﻟﺘﺤﻘﯿر :ﻫو ﻛل ﺘﺤﻘﯿر أو ﺴﺒﺎب  -ﻏﯿر اﻟذم واﻟﻘدح  -ﯿوﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ وﺠﻬﺎً ﻟوﺠﻪ
ﺒﺎﻟﻛﻼم أو اﻟﺤرﻛﺎت أو ﺒﻛﺘﺎﺒﺔ أو رﺴم ﻟم ﯿﺠﻌﻼ ﻋﻠﻨﯿﯿن أو ﺒﻤﺨﺎﺒرة ﺒرﻗﯿﺔ أو ﻫﺎﺘﻔﯿﺔ أو ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻏﻠﯿظﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٩١
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟذم
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟذم ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن إذا ﻛﺎن ﻤوﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ أو أﺤد
أﻋﻀﺎﺌﻪ أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ أو ﺒﺴﺒب ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم ﻋﻤﻠﻪ أو إﻟﻰ إﺤدى اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻛم أو
اﻹدارات اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻟﺠﯿش أو إﻟﻰ أي ﻤوظف أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒوظﯿﻔﺘﻪ أو ﺒﺴﺒب ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -١٩٢
اﻟذم واﻻﻓﺘراء
 -١إذا طﻠب اﻟذام أن ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻋزاﻩ إﻟﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ،ﻓﻼ ﯿﺠﺎب
إﻟﻰ طﻠﺒﻪ إﻻ أن ﯿﻛون ﻤﺎ ﻋزاﻩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒواﺠﺒﺎت وظﯿﻔﺔ ذﻟك اﻟﻤوظف أو ﯿﻛون ﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺴﺘﻠزم
اﻟﻌﻘﺎب ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
 -٢ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟذم ﯿﺘﻌﻠق ﺒواﺠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ ﻓﻘط وﺜﺒﺘت ﺼﺤﺘﻪ ﻓﯿﺒ أر اﻟذامٕ ،واﻻ ﻓﯿﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ
ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻠذم.
ٕ -٣واذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم ﺠرﯿﻤﺔ وﺠرت ﻤﻼﺤﻘﺔ ذﻟك اﻟﻤوظف ﺒﻬﺎ وﺜﺒت أن اﻟذام ﻗد ﻋ از ذﻟك
وﻫو ﯿﻌﻠم ﺒراءة اﻟﻤوظف اﻟﻤذﻛور اﻨﻘﻠب اﻟذم اﻓﺘراء ووﺠب ﻋﻨدﺌذ اﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻤواد اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺘراء.
اﻟﻤﺎدة -١٩٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻘدح
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدح ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر إذا ﻛﺎن ﻤوﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻤن ذﻛروا ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(١٩١

اﻟﻤﺎدة -١٩٤
اﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ اﻟﻘدح
إذا طﻠب اﻟﻘﺎدح أن ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻋزاﻩ إﻟﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼ ﯿﺠﺎب إﻟﻰ
طﻠﺒﻪ إﻻ أن ﯿﻛون ﻤﺎ ﻋزاﻩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒواﺠﺒﺎت ذﻟك اﻟﻤوظف وﯿﻘف ﻤوﻗف اﻟذام وذﻟك ﺒﺘﺤوﯿل ﻋﺒﺎرات
اﻟﻘدح إﻟﻰ ﺸﻛل ﻤﺎدة ﻤﺨﺼوﺼﺔ وﻋﻨدﺌذ ﯿﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟذام.

اﻟﻤﺎدة -١٩٥
اﻟﻤس ﺒﻛراﻤﺔ اﻟﻤﻠك او اﻟﻤﻠﻛﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١ﺜﺒﺘت ﺠرأﺘﻪ ﺒﺈطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك.
 -٢أرﺴل أو ﺤﻤل ﻏﯿرﻩ ﻋﻠﻰ أن ﯿرﺴل أو ﯿوﺠﻪ إﻟﻰ ﺠﻼﻟﺘﻪ أﯿﺔ رﺴﺎﻟﺔ ﺨطﯿﺔ أو ﺸﻔوﯿﺔ أو أﯿﺔ
ﺼورة أو رﺴم ﻫزﻟﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟﻤس ﺒﻛراﻤﺔ ﺠﻼﻟﺘﻪ أو أن ﯿﻀﻊ ﺘﻠك اﻟرﺴﺎﻟﺔ أو اﻟﺼورة أو اﻟرﺴم
ﺒﺸﻛل ﯿﻔﯿد اﻟﻤس ﺒﻛراﻤﺔ ﺠﻼﻟﺘﻪ وﻛل ﻤن ﯿذﯿﻊ ﻤﺎ ذﻛر أو ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ إذاﻋﺘﻪ ﺒﯿن اﻟﻨﺎس.
 -٣ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻤﺎ ذﻛر ﻤوﺠﻬﺎً ﻀد ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻛﺔ أو وﻟﻲ اﻟﻌﻬد أو أﺤد
أوﺼﯿﺎء اﻟﻌرش أو أﺤد أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ.

اﻟﻤﺎدة -١٩٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿر
ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿر:

 -١ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوﻋﯿن إﻟﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺜﻼﺜﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ
ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤﻌﺎً إذا ﻛﺎن ﻤوﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻤوظف أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒوظﯿﻔﺘﻪ أو ﻤن أﺠل ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم
اﻟوظﯿﻔﺔ.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﻤوظف اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﯿر أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒوظﯿﻔﺘﻪ أو ﻤن أﺠل ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم
اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤﻤن ﯿﻤﺎرﺴون اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.
ٍ
ﻗﺎض ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ٕ -٣واذا وﻗﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿر ﺒﺎﻟﻛﻼم أو اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺘﻬدﯿدﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -١٩٧
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺤﻘﯿر اﻟﻌﻠم او اﻟﺸﻌﺎر اﻟوطﻨﻲ او ﻋﻠم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ،ﻛل ﻤن ﻤزق أو ﺤﻘر اﻟﻌﻠم أو اﻟﺸﻌﺎر اﻟوطﻨﻲ
أو ﻋﻠم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻋﻼﻨﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة -١٩٨
ﺤﺎﻻت ﻤﺸروﻋﯿﺔ ﻨﺸر ﻤواد ذم وﻗدح
إﯿﻔﺎء ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼودة ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺴم ،إن ﻨﺸر أﯿﺔ ﻤﺎدة ﺘﻛون ذﻤﺎً أو ﻗدﺤﺎً ﯿﻌﺘﺒر ﻨﺸ اًر ﻏﯿر
ﻤﺸروع إﻻ:
 -١إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﺼﺤﯿﺤﺎً وﯿﻌود ﻨﺸرﻩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٢إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن اﻟﻤؤاﺨذة ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻵﺘﯿﺔ:
أ -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻗد ﻨﺸر ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ أو ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨد أو
ﻤﺤﻀر رﺴﻤﻲ ،أو

ب -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻗد ﻨﺸر ﺒﺤق ﺸﺨص ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻼﻨﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻛري أو ﻻﻨﻀﺒﺎط
اﻟﺸرطﺔ أو اﻟدرك وﻛﺎن ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺴﻠوﻛﻪ ﻛﺸﺨص ﺘﺎﺒﻊ ﻟذﻟك اﻻﻨﻀﺒﺎط ووﻗﻊ اﻟﻨﺸر ﻤن ﺸﺨص ذي
ﺴﻠطﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺴﻠوﻛﻪ ذاﻟك إﻟﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺘﻠك اﻟﺴﻠطﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،أو
ج -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻗد ﻨﺸر أﺜﻨﺎء إﺠراءات ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص آﺨر اﺸﺘرك
ﻛﻘﺎض أو ٍ
ٍ
ﻤﺤﺎم أو ﺸﺎﻫد أو ﻓرﯿق ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،أو
ﻓﻲ ﺘﻠك اﻹﺠراءات
د -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺒﯿﺎن ﺼﺤﯿﺢ ﻷي أﻤر ﻗﯿل أو ﺠرى أو أذﯿﻊ ﻓﻲ
ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ،أو
ﻫـ -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺒﯿﺎن ﺼﺤﯿﺢ ﻋن أي ﺸﻲء أو أﻤر ﻗﯿل أو ﺠرى
أو أﺒرز أﺜﻨﺎء إﺠراءات ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤﺘﺨذة أﻤﺎم أﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺸرط أن ﻻ ﺘﻛون اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻗد ﺤظرت
ﻨﺸر ﻤﺎ ذﻛر أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻠك اﻹﺠراءات ﺘﻤت ﺒﺼورة ﺴرﯿﺔ ،أو
و -إذا ﻛﺎن ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح ﻫو ﻨﺴﺨﺔ وﺼورة أو ﺨﻼﺼﺔ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻋن ﻤﺎدة ﺴﺒق ﻨﺸرﻫﺎ
وﻛﺎن ﻨﺸر ذﻟك اﻟﻤوﻀﻊ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن اﻟﻤؤاﺨذة ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.
 -٣إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸر ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن اﻟﻤؤاﺨذة ﻓﺴﯿﺎن ﻓﻲ ذﻟك  -إﯿﻔﺎء ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼودة ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺴم
 أﻛﺎن اﻷﻤر اﻟذي وﻗﻊ ﻨﺸرﻩ ﺼﺤﯿﺤﺎً أو ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ أو ﻛﺎن اﻟﻨﺸر ﻗد ﺠرى ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﯿﺔ أمﺨﻼف ذﻟك .وﯿﺸﺘرط ﻓﻲ ذﻟك أن ﻻ ﺘﻌﻔﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة أي ﺸﺨص ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛون
ﻤﻌرﻀﺎً ﻟﻬﺎ ﺒﻤوﺠب أﺤﻛﺎم أي ﻓﺼل آﺨر ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو أﺤﻛﺎم أي ﺘﺸرﯿﻊ آﺨر.

اﻟﻤﺎدة -١٩٩
ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟذم واﻟﻘدح
ﯿﻛون ﻨﺸر اﻟﻤوﻀوع اﻟﻤﻛون ﻟﻠذم ،واﻟﻘدح ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن اﻟﻤؤاﺨذة ﺒﺸرط وﻗوﻋﻪ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﯿﺔ إذا
ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿن اﻟﻨﺎﺸر وﺼﺎﺤب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠﻌل اﻟﻨﺎﺸر إزاء
واﺠب ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﯿﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻨﺸر ذﻟك اﻟﻤوﻀوع ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸر أو إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎﺸر
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺸرﻩ ذﻟك اﻟﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺠﻪ ،ﺒﺸرط أن ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﺤد
اﻟﻨﺸر وﻛﯿﻔﯿﺘﻪ ،اﻟﻘدر اﻟﻤﻌﻘول اﻟذي ﺘﺘطﻠﺒﻪ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٠
ﺘﻤزﯿق اﻻﻋﻼﻨﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ
 -١ﻛل ﻤن ﻤزق أو ﺸوﻩ أو أﺘﻠف ﻗﺼداً إﻋﻼﻨﺎً أو ﻤﺴﺘﻨداً أﻟﺼق أو ﻋﻠﻰ وﺸك اﻹﻟﺼﺎق ﻋﻠﻰ
ﺒﻨﺎﯿﺔ أو ﻤﻛﺎن ﻋﺎم ﺘﻨﻔﯿذاً ﻷﺤﻛﺎم أي ﺘﺸرﯿﻊ أو ﺒﺄﻤر ﺸﺨص ﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.
 -٢إذا ارﺘﻛب اﻟﻔﻌل ازدراء ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ أو اﺤﺘﺠﺎﺠﺎً ﻋﻠﻰ أﺤد أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺒﻪ اﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع
إﻟﻰ ﺸﻬر واﺤد.

اﻟﻤﺎدة -٢٠١
اﻨﺘﺤﺎل اﻟﺼﻔﺎت
 -١ﻤن أﻗدم ﻋﻼﻨﯿﺔ ودون ﺤق ﻋﻠﻰ ارﺘداء ﻛﺴوة رﺴﻤﯿﺔ أو ارﺘدى ﻤﺎ ﻫو ﻤﺨﺼص ﻟرﺘﺒﺔ ﻓوق
رﺘﺒﺘﻪ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ.
 -٢ﻛل ﻤن ﺘﻘﻠد ﻋﻼﻨﯿﺔ ودون ﺤق وﺴﺎﻤﺎً أو ﺸﺎرة أو زﯿﺎً ﻤن أزﯿﺎء أو أوﺴﻤﺔ أو ﺸﺎرات اﻟدوﻟﺔ،
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر .
 -٣ﻛل أردﻨﻲ ﺘﻘﻠد ﻋﻼﻨﯿﺔ دون ﺤق أو ﺒﻐﯿر إذن ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك وﺴﺎﻤﺎً أﺠﻨﺒﯿﺎً ،ﯿﻌﺎﻗب ﻛذﻟك ﺒﻐراﻤﺔ
ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٢
اﻨﺘﺤﺎل اﻟوظﺎﺌف
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﻤن:

أ -اﻨﺘﺤل ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤدﻨﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻋﺴﻛرﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻛﺎن ﻓﯿﻬﺎ ذﻟك
اﻟﻤوظف ﻤﻛﻠﻔﺎً ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒﻔﻌل أو ﺒﺎﻟﺤﻀور إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ ،أو
ب -ﺘظﺎﻫر دون ﺤق ﺒﺄﻨﻪ ﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤدﻨﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻋﺴﻛرﯿﺔ وادﻋﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻤن
ﺤﻘﻪ أن ﯿﻘوم ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل أو أن ﯿﺤﻀر إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤن اﻷﻤﻛﻨﺔ ﻷﺠل اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻓﻌل
ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن إذا اﻗﺘرف أﯿﺎً ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﯿن
اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن وﻫو ﻤر ٍﺘد ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤل زﯿﺎً أو ﺸﺎرة ﺨﺎﺼﯿن ﺒﺎﻟﻤوظﻔﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٣
ﻓض اﻻﺨﺘﺎم
 -١ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ ﻓض ﺨﺘم وﻀﻊ ﺒﺄﻤر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو إﺤدى دواﺌرﻫﺎ
ﺼﯿرﻩ ﻋدﯿم اﻟﺠدوى،
ﻟﺤﻔظ ﻤﺤل أو ﻨﻘود أو أﺸﯿﺎء أو أوراق ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﯿﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﻨت أو أزاﻟﻪ أو ّ
ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

ٕ -٢واذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻤﻘﺘرﻨﺎً ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻓﻼ ﯿﻛون اﻟﺤﺒس أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬور.
 -٣وﯿﻌﺎﻗب اﻟﻤﺘﺠﺎﺴر ﻋﻠﻰ اﻟﺴرﻗﺔ ﺒﻔض اﻟﺨﺘم ٕوازاﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠزاء اﻟﻤﻌﯿن ﻟﻤن ﯿﺠﺴر ﻋﻠﻰ اﻟﺴرﻗﺔ
ﺒﻛﺴر أﻗﻔﺎل ﺒﺎب اﻟﻤﺤل اﻟﻤﺤﻔوظ واﻟﻤﻘﻔلٕ ،واذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎرق اﻟﻤوظف اﻟﻤﺴؤول ﻋوﻗب ﺒﻨﻔس
اﻟﻌﻘوﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٢٠٤
اﺨذ أو ﻨزع أو إﺘﻼف ﻤﺤﻔوظﺎت
 -١ﻤن أﺨذ أو ﻨزع أو أﺘﻠف إﺘﻼﻓﺎً ﺘﺎﻤﺎً أو ﺠزﺌﯿﺎً أوراﻗﺎً أو وﺜﺎﺌق أودﻋت ﺨزاﺌن اﻟﻤﺤﻔوظﺎت أو
دواوﯿن اﻟﻤﺤﺎﻛم أو اﻟﻤﺴﺘودﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﺴﻠﻤت إﻟﻰ ودﯿﻊ ﻋﺎم ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻫذﻩ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن
ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

ٕ -٢واذا اﻗﺘرف اﻟﻔﻌل ﺒواﺴطﺔ ﻓك اﻷﺨﺘﺎم أو اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﺘﺴﻠق أو ﺒواﺴطﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ
اﻷﺸﺨﺎص ،ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٥
إﺘﻼف أﺼول ﺼﻛوك اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﯿﺴﺘﺤق اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻓوارق ،ﻤن أﺤرق أو اﺘﻠف ٕوان
ﺠزﺌﯿﺎً ﺴﺠﻼت أو ﻤﺴودات أو أﺼول اﻟﺼﻛوك اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺴﯿر اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة -٢٠٦
ﻋﻘوﺒﺔ ﻛﺘم اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت ﺒﺎﻟﺠﻨﺢ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﻤن ﻋﻠم ﺒﺎﺘﻔﺎق ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻرﺘﻛﺎب ﺠرﯿﻤﺔ ﻤن اﻟﺠراﺌم
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد ) ١٣٥و ١٣٦و ١٣٧و ١٣٨و ١٤٢و ١٤٣و ١٤٥و (١٤٨ﻤن
ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﻟم ﯿﺨﺒر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒوﺠﻪ اﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ.
 -٢ﻻ ﯿﺴري ﺤﻛم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ زوج أي ﺸﺨص ﻟﻪ ﯿد ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤؤاﻤرة وﻻ ﻋﻠﻰ أي ﻤن
أﺼوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٧
ﻋﻘوﺒﺔ ﻛﺘم اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤوظﻔﯿن
 -١ﻛل ﻤوظف ﻤﻛﻠف ﺒﺎﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﺠراﺌم أو ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ،أﻫﻤل أو أرﺠﺄ اﻹﺨﺒﺎر ﻋن ﺠرﻤﯿﺔ
اﺘﺼﻠت ﺒﻌﻠﻤﻪ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.
 -٢ﻛل ﻤوظف أﻫﻤل أو أرﺠﺄ إﻋﻼم اﻟﺴﻠطﺔ ذات اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ ﻋن ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻋرف ﺒﻬﺎ أﺜﻨﺎء
ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻤﻌرض ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ
ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٣ﻛل ﻤن ﻗﺎم ﺤﺎل ﻤزاوﻟﺘﻪ إﺤدى اﻟﻤﻬن اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺒﺈﺴﻌﺎف ﺸﺨص ﯿﺒدو أﻨﻪ وﻗﻌت ﻋﻠﯿﻪ ﺠﻨﺎﯿﺔ
أو ﺠﻨﺤﺔ وﻟم ﯿﺨﺒر ﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ذات اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ.
 -٤ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻛل ذﻟك اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛوى.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٨
اﻨﺘزاع اﻻﻗرار واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 -١ﻤن ﺴﺎم ﺸﺨﺼﺎً أي ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻌﻨف واﻟﺸدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺠﯿزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻘﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ
إﻗرار ﺒﺠرﯿﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ٕ -٢واذا أﻓﻀت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨف واﻟﺸدة ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻤرض أو ﺠرح ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤﺎ ﻟم ﺘﺴﺘﻠزم ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد.

اﻟﻤﺎدة -٢٠٩
اﺨﺘﻼق اﻟﺠراﺌم
ﻤن أﺨﺒر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ أو أﯿﺔ ﺴﻠطﺔ ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ إﺒﻼغ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻋن ﺠرﯿﻤﺔ ﯿﻌرف
أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘرﺘﻛب ،وﻤن ﻛﺎن ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻤﻬﯿدي أو ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻪ أدﻟﺔ ﻤﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺠرﯿﻤﺔ ﻛﻬذﻩ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر أو
ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢١٠
اﻻﻓﺘراء
 -١ﻤن ﻗدم ﺸﻛﺎﯿﺔ أو إﺨﺒﺎ اًر ﻛﺘﺎﺒﯿﺎً إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ أو أﯿﺔ ﺴﻠطﺔ ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ إﺒﻼغ اﻟﺴﻠطﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ،ﻓﻌ از إﻟﻰ أﺤد اﻟﻨﺎس ﺠﻨﺤﺔ أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻫو ﯿﻌرف ﺒراءاﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ أو اﺨﺘﻠق ﻋﻠﯿﻪ أدﻟﺔ
ﻤﺎدﯿﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﻗوع ﻤﺜل ﻫذا اﻟﺠرم ﻋوﻗب ﺒﺤﺴب أﻫﻤﯿﺔ ذﻟك اﻹﺴﻨﺎد ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻤﻌزو ﯿؤﻟف ﺠﻨﺎﯿﺔ ،ﻋوﻗب اﻟﻤﻔﺘري ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢١١
اﻟرﺠوع ﻋن اﻻﺨﺒﺎر او اﻻﻓﺘراء
إذا رﺠﻊ اﻟﻤﺨﺒر ﻋن إﺨﺒﺎرﻩ أو اﻟﻤﻔﺘري ﻋن اﻓﺘراﺌﻪ ﻗﺒل أﯿﺔ ﻤﻼﺤﻘﺔ ،ﯿﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺴدس اﻟﻌﻘوﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿنٕ ،وان ﻛﺎن رﺠوﻋﻪ ﻋﻤﺎ ﻋزاﻩ أو اﻋﺘراﻓﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼق اﻷدﻟﺔ
اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺒﻌد اﻟﻤﻼﺤﻘﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ،ﺤط ﻋﻨﻪ ﺜﻠﺜﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢١٢
اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ
ٍ
ﻗﺎض أو ﻀﺎﺒط ﻤن اﻟﺸرطﺔ أو اﻟدرك أو أي ﻤوظف ﻤن اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﯿﺔ ﻓذﻛر
ﻤن اﺴﺘﺴﻤﺎﻩ
اﺴﻤﺎً أو ﺼﻔﺔ ﻟﯿﺴت ﻟﻪ ،أو أدى إﻓﺎدة ﻛﺎذﺒﺔ ﻋن ﻫوﯿﺘﻪ أو ﻤﺤل إﻗﺎﻤﺘﻪ أو ﺴﻛﻨﻪ أو ﻋن ﻫوﯿﺔ
وﻤﺤل إﻗﺎﻤﺔ وﺴﻛن ﻏﯿرﻩ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻟﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن دﯿﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸرة
دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٢١٣
اﻨﺘﺤﺎل اﺴم اﻟﻐﯿر
ﻤن اﻨﺘﺤل اﺴم ﻏﯿرﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻗﻀﺎﺌﻲ أو ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢١٤
ﺸﻬﺎدة اﻟزور
 -١ﻤن ﺸﻬد زو اًر أﻤﺎم ﺴﻠطﺔ ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ أو ﻤﺄﻤور ﻟﻪ أو ﻫﯿﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﯿﺔ اﺴﺘﻤﺎع اﻟﺸﻬود ﻤﺤﻠﻔﯿن
أو أﻨﻛر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﻛﺘم ﺒﻌض أو ﻛل ﻤﺎ ﯿﻌرﻓﻪ ﻤن وﻗﺎﺌﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ،ﺴواء أﻛﺎن
اﻟﺸﺨص اﻟذي أدى اﻟﺸﻬﺎدة ﺸﺎﻫداً ﻤﻘﺒول اﻟﺸﻬﺎدة أم ﻟم ﯿﻛن ،أو ﻛﺎﻨت ﺸﻬﺎدﺘﻪ ﻗد ﻗﺒﻠت ﻓﻲ ﺘﻠك
اﻹﺠراءات أم ﻟم ﺘﻘﺒل ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ٕ -٢واذا وﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﺤﻘﯿق ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ،ﺤﻛم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ٕواذا ﻨﺠم ﻋن اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻛﺎذﺒﺔ ﺤﻛم ﺒﺎﻹﻋدام أو ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤؤﺒدة ﻓﻼ ﺘﻨﻘص ﻋﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات.
ٕ -٣وان وﻗﻌت اﻟﺸﻬﺎدة ﻤن دون أن ﯿﺤﻠف اﻟﺸﺎﻫد اﻟﯿﻤﯿن ،ﺨﻔض ﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺔ

اﻟﻤﺎدة -٢١٥
اﻟرﺠوع ﻋن ﺸﻬﺎدة اﻟزور
ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ:
 -١اﻟﺸﺎﻫد اﻟذي أدى اﻟﺸﻬﺎدة أﺜﻨﺎء ﺘﺤﻘﯿق ﺠزاﺌﻲ إذا رﺠﻊ ﻋن اﻹﻓﺎدة اﻟﻛﺎذﺒﺔ ﻗﺒل أن ﯿﺨﺘم
اﻟﺘﺤﻘﯿق وﯿﻘدم ﻓﻲ ﺤﻘﻪ إﺨﺒﺎر.
 -٢اﻟﺸﺎﻫد اﻟذي ﺸﻬد ﻓﻲ أﯿﺔ ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إذا رﺠﻊ ﻋن ﺸﻬﺎدﺘﻪ اﻟﻛﺎذﺒﺔ ﻗﺒل أي ﺤﻛم ﻓﻲ أﺴﺎس
اﻟدﻋوى وﻟو ﻏﯿر ﻤﺒرم.

اﻟﻤﺎدة -٢١٦
اﻻﻋﻔﺎء ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ ﺸﻬﺎدة اﻟزور
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ:
أ-اﻟﺸﺎﻫد اﻟذي ﯿﺤﺘﻤل أن ﯿﺘﻌرض  -إذا ﻗﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  -ﻟﻀرر ﻓﺎﺤش ﻟﻪ ﻤﺴﺎس ﺒﺤرﯿﺘﻪ أو ﺸرﻓﻪ
أو ﯿﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻀرر اﻟﻔﺎﺤش زوﺠﻪ وﻟو طﺎﻟﻘﺎً ،أو أﺤد أﺼوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو إﺨوﺘﻪ أو إﺨواﻨﻪ
أو أﺼﻬﺎرﻩ ﻤن اﻟدرﺠﺎت ذاﺘﻬﺎ.
ب -اﻟﺸﺨص اﻟذي أﻓﻀﻰ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ وﻛﻨﯿﺘﻪ وﺸﻬرﺘﻪ وﻟم ﯿﻛن ﻤن اﻟواﺠب اﺴﺘﻤﺎﻋﻪ
ﻛﺸﺎﻫد أو ﻛﺎن ﻤن اﻟواﺠب أن ﯿﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن ﻟﻪ أن ﯿﻤﺘﻨﻊ ﻋن أداء اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﺸﺎء.
 -٢وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن إذا ﻋرﻀت ﺸﻬﺎدة اﻟزور ﺸﺨﺼﺎً آﺨر ﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ أو ﻟﺤﻛم
ﺨﻔﻀت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن اﻟﻨﺼف إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢١٧
اﻟﺘﺤرﯿض ﻷداء ﺸﻬﺎدة اﻟزور

ﯿﺨﻔض ﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن اﻟﺸﺨص اﻟذي أدﯿت ﺸﻬﺎدة اﻟزور ﺒﺘﺤرﯿض ﻤﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫد
ﯿﻌرﻀﻪ ﺤﺘﻤﺎً ،ﻟو ﻗﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﯿﻌرض أﺤد أﻗﺎرﺒﻪ ﻟﻀرر ﻛﺎﻟذي أوﻀﺤﺘﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢١٨
ﺘﻘرﯿر اﻟﺨﺒراء اﻟﻛﺎذب
ٍ
ﻤﻨﺎف
 -١أن اﻟﺨﺒﯿر اﻟذي ﺘﻌﯿﻨﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ دﻋوى ﺤﻘوﻗﯿﺔ أو ﺠزاﺌﯿﺔ وﯿﺠزم ﺒﺄﻤر
ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﯿؤوﻟﻪ ﺘﺄوﯿﻼً ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻘﯿﻘﺘﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات ،وﯿﻤﻨﻊ ﻤن أن ﯿﻛون ﺨﺒﯿ اًر ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد.
 -٢وﯿﺤﻛم ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺨﺒﯿر ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻀﯿﺔ ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢١٩
اﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ
ﯿﺘﻌرض ﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻓوارق ،اﻟﻤﺘرﺠم اﻟذي ﯿﺘرﺠم ﻗﺼداً ﺘرﺠﻤﺔ
ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺤﻘوﻗﯿﺔ أو ﺠزاﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٠
ﺤﺎﻻت اﻋﻔﺎء اﻟﺨﺒراء واﻟﻤﺘرﺠﻤﯿن اﻟﻛﺎذﺒﯿن ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﯿر واﻟﺘرﺠﻤﺎن أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ).(٢١٦

اﻟﻤﺎدة -٢٢١
اﻟﯿﻤﯿن اﻟﻛﺎذﺒﺔ
 -١ﻤن ﺤﻠف  -ﺒﺼﻔﺔ ﻛوﻨﻪ ﻤدﻋﯿﺎً أم ﻤدﻋﻰ ﻋﻠﯿﻪ -اﻟﯿﻤﯿن اﻟﻛﺎذﺒﺔ ﻓﻲ دﻋوى ﺤﻘوﻗﯿﺔ ﻋوﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٢وﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا رﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﺒل أن ﯿﺒت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤوﻀوع اﻟﯿﻤﯿن
ﺒﺤﻛم وﻟو ﻟم ﯿﻛن ﻤﺒرﻤﺎً.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٢
ﻋرﻗﻠﺔ ﺴﯿر اﻟﻌداﻟﺔ
ﻛل ﻤن أﺨﻔﻰ أو أﺘﻠف ﻗﺼداً وﺜﯿﻘﺔ أو ﻤﺴﺘﻨداً أو أي ﺸﻲء آﺨر ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻪ أو ﺸوﻫﻪ ﻟدرﺠﺔ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻏﯿر ﻤﻘروء أو ﺘﺠﻌل ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﯿﻘﺘﻪ ﻏﯿر ﻤﻤﻛﻨﺔ ،وﻫو ﯿﻌﻠم أﻨﻪ ﻀروري ﻓﻲ أﯿﺔ إﺠراءات
ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻗﺎﺼداً ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻫذا أن ﯿﺤول دون اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻟﺒﯿﻨﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ
واﺤدة أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ ار أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٣
ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺠراءات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
ٍ
ﻗﺎض ﻛﺘﺎﺒﺔ أم ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻤﺤﺎوﻻً ﺒذﻟك أن ﯿؤﺜر ﺒوﺠﻪ ﻤﺸروع ﻓﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ
ﻛل ﻤن وﺠﻪ اﻟﺘﻤﺎﺴﺎً إﻟﻰ
إﺠراءات ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر أو
ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٤
ﻨﺸر اﺨﺒﺎر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة او اﻟﺸﻬود
ﻛل ﻤن ﻨﺸر أﺨﺒﺎ اًر أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻨﺘﻘﺎدات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أي ﻗﺎض أو ﺸﺎﻫد أو ﺘﻤﻨﻊ
أي ﺸﺨص ﻤن اﻹﻓﻀﺎء ﺒﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻷوﻟﻲ اﻷﻤر ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٢٢٥
اﻟﻤﺤظور ﻨﺸرﻩ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻤن ﯿﻨﺸر:
 -١وﺜﯿﻘﺔ ﻤن وﺜﺎﺌق اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ أو اﻟﺠﻨﺤﻲ ﻗﺒل ﺘﻼوﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ.
 -٢ﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺴرﯿﺔ.
 -٣اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺴب.
 -٤ﻛل ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤﻨﻌت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻨﺸرﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٦
ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺘﺎﺒﺎت او اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤن ﯿﻘدم
ﻋﻼﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺘﺎﺒﺎت أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺘﻌوﯿض ﻋﻤﺎ ﻗﻀت
ﺒﻪ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﻏراﻤﺎت أو رﺴوم أو ﻋطل وﻀرر.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌﺘرض ﻨﻔﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة -٢٢٧
اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس ﻗوة اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
أ -ﻤن وﻀﻊ ﯿدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺨرج ﻤﻨﻪ ﺒﺼورة ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ.
ب -ﻤن ﺨﺎﻟف اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺼﯿﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﻠﻛﯿﺔ أو وﻀﻊ اﻟﯿد.
ٕ -٢واذا اﻗﺘرن اﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻌﻨف ﻛﺎن اﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٨
ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء
 -١ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﻤوﻗوﻓﺎً ﺒﺼورة ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻤن أﺠل ﺠرﯿﻤﺔ ،وﻫرب ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻟﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن ﻤوﻗوﻓﺎً ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ،وﻟﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ واﺤدة أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر إذا ﻛﺎن ﻤوﻗوﻓﺎً ﺒﺠﻨﺤﺔ.
 -٢وﻛل ﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن أﺠل ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻓﻬرب ،ﯿﻀﺎف إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺘﻪ اﻷﺼﻠﯿﺔ
ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ ،إﻻ إذا ﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك.

اﻟﻤﺎدة -٢٢٩
ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء

 -١ﻤن أﺘﺎح اﻟﻔرار أو ﺴﻬﻠﻪ ﻟﺸﺨص أوﻗف أو ﺴﺠن وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون ﻋن ﺠﻨﺤﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗد أوﻗف أو ﺴﺠن ﻤن أﺠل ﺠﻨﺎﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﻏﯿر اﻹﻋدام
واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ،ﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠرم ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ٕ -٣واذا ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ اﻹﻋدام أو اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﺘﻌرض اﻟﻤﺠرم ﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٠
ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤراس
 -١ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﻤﻛﻠﻔﺎً ﺒﺤراﺴﺔ ﺸﺨص أوﻗف أو ﺴﺠن وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون ،ﻓﺄﺘﺎح ﻟﻪ اﻟﻔرار أو ﺴﻬﻠﻪ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤن ﺜﻼث ﺴﻨوات إﻟﻰ ﺨﻤس ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ،وﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤن ﺨﻤس ﺴﻨوات إﻟﻰ
ﻋﺸر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
 -٢إذا ﺤﺼل اﻟﻔرار ﺒﺴﺒب إﻫﻤﺎل اﻟﺤﺎرس ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺘﻪ اﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤذﻛورة آﻨﻔﺎً واﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ واﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٣١
ﺘﺴﻬﯿل ﻓرار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺒﺈﻤدادﻫم ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ
 -١ﻤن وﻛل إﻟﯿﻪ ﺤراﺴﺔ ﻤوﻗوف أو ﺴﺠﯿن وأﻤدﻩ ﺘﺴﻬﯿﻼً ﻟﻔ اررﻩ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ أو ﺒﻐﯿرﻫﺎ ﻤن آﻻت ﺘﺴﻬل
ﻟﻪ اﻟﻔرار ﻋﻨوة ﯿﻌﺎﻗب ﻋن ﻫذا اﻟﻔﻌل وﺤدﻩ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻤن ﻏﯿر اﻟﻤوﻛول إﻟﯿﻬم ﺒﺎﻟﺤراﺴﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻻ اﻗل ﻤن ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٢
ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﺘﺨﻔض ﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا أﻤن اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎر أو ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﯿم ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ
أﺸﻬر ﻤن ﻓ اررﻩ دون أن ﯿﻛون ﻗد ارﺘﻛب ﺠرﯿﻤﺔ أﺨرى ﺘوﺼف ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات

اﻟﻤﺎدة -٢٣٣
اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات
ﻤن اﺴﺘوﻓﻰ ﺤﻘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯿراﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ ذات اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ ﻋوﻗب ﺒﻐراﻤﺔ
ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٤
اﺴﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤق ﺒﺎﻟذات ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف
إذا اﻗﺘرن اﻟﻔﻌل اﻟﻤذﻛور ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨف ،ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٥
وﻗف اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر
ﺘﺘوﻗف اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر إذا ﻟم ﺘﻘﺘرن اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺒﺠرﯿﻤﺔ أﺨرى ﺘﺠوز
ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﺒﻼ ﺸﻛوى.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ واﻟﺒﻨﻛﻨوت واﻟطواﺒﻊ

اﻟﻤﺎدة -٢٣٦
ﺘﻘﻠﯿد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ أو إﻤﻀﺎء اﻟﻤﻠك او اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ دون ﺤق
 -١ﻤن ﻗﻠد ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ أو إﻤﻀﺎء ﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠك أو ﺨﺘﻤﻪ أو اﺴﺘﻌﻤل اﻟﺨﺘم اﻟﻤﻘﻠد وﻫو ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻨﺔ
ﻤن اﻷﻤر ،ﻋوﻗب اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 -٢ﻤن اﺴﺘﻌﻤل دون ﺤق ﺨﺘم اﻟدوﻟﺔ أو ﻗﻠد دﻤﻐﺔ ﺨﺘﻤﻬﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٧
ﺘﻘﻠﯿد اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ او اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﯿر ﻤﺸروع

 -١ﻤن ﻗﻠد ﺨﺘﻤﺎً أو ﻤﯿﺴﻤﺎً أو ﻋﻼﻤﺔ أو ﻤطرﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈدارة ﻋﺎﻤﺔ أردﻨﯿﺔ أو ﻗﻠد دﻤﻐﺔ ﺘﻠك
اﻷدوات أو ﺨﺘم أو إﻤﻀﺎء أو ﻋﻼﻤﺔ أﺤد ﻤوظﻔﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.
 -٢وﻤن اﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐرض ﻏﯿر ﻤﺸروع أﯿﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻤزورة ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة
دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٨
اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘﺎب
ﻤن اﻗﺘرف اﻟﺘﻘﻠﯿد اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب إذا أﺘﻠف اﻟﻤﺎدة اﻟﺠرﻤﯿﺔ
ﻗﺒل أي اﺴﺘﻌﻤﺎل أو ﻤﻼﺤﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٣٩
ﺘﻌرﯿف اﻟﺒﻨﻛﻨوت
ﺘﺸﻤل ﻟﻔظﺔ اﻟﺒﻨﻛﻨوت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺴم ﻛل ﺒوﻟﯿﺼﺔ أﺼدرﻫﺎ ﻤﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو أﯿﺔ
ﺸرﻛﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺘﻌﺎطﻰ أﺸﻐﺎل اﻟﺼراﻓﺔ ﻓﻲ أﯿﺔ ﺠﻬﺔ ﻤن ﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﻛل ﺒوﻟﯿﺼﺔ ﺒﻨك ﺼﺎدرة
ﻤن ﻤﺼرف ،وأوراق اﻟﻨﻘد اﻷردﻨﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻪ اﻟﺨﺎص وﻛل ورﻗﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن
اﻻﺴم اﻟذي ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ( إذا ﻛﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒر ﻛﻨﻘد ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺼﺎدرة ﻓﯿﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٠
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘزوﯿر ﺒﻨﻛﻨوت وﺤﯿﺎزة وادﺨﺎل ﺒﻨﻛﻨوت ﻤزور

ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات:
 -١ﻛل ﻤن زور ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت ﺒﻘﺼد اﻻﺤﺘﯿﺎل أو ﻏﯿر ﻓﯿﻬﺎ أو ﺘداول ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت ﯿدل ظﺎﻫرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤزورة ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻟك.
 -٢ﻛل ﻤن أدﺨل إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻷردﻨﯿﺔ ورﻗﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤزورة أو ﻤﻐﯿرة ﯿدل ظﺎﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ورﻗﺔ
ﺒﻨﻛﻨوت وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤزورة أو ﻤﻐﯿرة.
 -٣ﻛل ﻤن ﺤﺎز أﯿﺔ ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت ﯿدل ظﺎﻫرﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤزورة أو ﻤﻐﯿرة وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺄﻤرﻫﺎ ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر واﺤد إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٤١
ﺘﻘﻠﯿد ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت
ﻤن ﻗﻠد أو ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿد ورﻗﺔ ﯿدل ظﺎﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت أو ﻗﺴم ﻤن ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت أو
ورﻗﺔ ﺘﻤﺎﺜل اﻟﺒﻨﻛﻨوت ﻋﻠﻰ أي وﺠﻪ ﻤن اﻟوﺠوﻩ ﻟدرﺠﺔ ﺘﺤﻤل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺨداع أو ﺘداوﻟﻬﺎ ﻤﻊ
ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘﻘﻠﯿدﻫﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٢
اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻛﻨوت
ﻛل ﻤن ارﺘﻛب ﻓﻌﻼً ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ دون ﺘﻔوﯿض ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات:
 -١ﺼﻨﻊ أو اﺴﺘﻌﻤل أو ﺒﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺤﺎز ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ورﻗﺎً ﯿﺸﺒﻪ اﻟورق اﻟﻤﺨﺼص
واﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ أي ﻨوع ﻤن أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت أو ورﻗﺎً ﯿﻤﻛن أن ﯿظن ﺒﺄﻨﻪ ﻤن ذﻟك اﻟورق
اﻟﺨﺎص ،أو

 -٢ﺼﻨﻊ أو اﺴﺘﻌﻤل أو وﺠد ﻓﻲ ﻋﻬدﺘﻪ أو أﺤرز ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ إطﺎ اًر أو ﻗﺎﻟﺒﺎً أو أداة ﺘﺴﺘﻌﻤل
ﻟﺼﻨﻊ ﻤﺜل ذﻟك اﻟورق أو ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ أن ﯿدﺨل ﻋﻠﯿﻪ أﯿﺔ ﻛﻠﻤﺔ أو رﻗم أو رﺴم أو ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎرﻗﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻟك اﻟورق وظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ ،أو
 -٣ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻔﻨﯿﺔ أو اﻻﺤﺘﯿﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻤﺎت أو اﻟرﺴوم أو
اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة أﯿﺔ ورﻗﺔ أو ﻓﻲ إﺜﺒﺎت أﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎت أو رﺴوم أو ﻋﻼﻤﺎت ﻓﺎرﻗﺔ أﺨرى
ﯿﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﻛون ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺎ وأن ﺘﺴﻠك ﺒدﻻً ﻤﻨﻬﺎ ،أو
 -٤ﺤﻔر أو ﻨﻘش ﺒﺄﯿﺔ ﺼورة ﻋﻠﻰ أﯿﺔ ﻟوﺤﺔ أو ﻤﺎدة ﻨﺼﺎً ﯿدل ظﺎﻫرﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨص ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت
أو ﻗﺴم ﻤن ورﻗﺔ اﻟﺒﻨﻛﻨوت ،أو أي اﺴم أو ﻛﻠﻤﺔ أو رﻗم أو رﺴم أو ﺤرف أو ﻨﻘش ﯿﺸﺒﻪ أي ﺘوﻗﯿﻊ
ﻤن اﻟﺘواﻗﯿﻊ اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺒﻨﻛﻨوت ،أو
 -٥اﺴﺘﻌﻤل أو وﺠد ﻓﻲ ﻋﻬدﺘﻪ أو أﺤرز ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﻤﺜل ﺘﻠك اﻟﻠوﺤﺔ أو اﻟﻤﺎدة أو اﻷداة أو
اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﻟﺼﻨﻊ أو طﺒﻊ ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٣
اﺼدار أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت دون ﺘﻔوﯿض
ﻛل ﻤن أﺼدر ورﻗﺔ ﻤن أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت ﻤن دون ﺘﻔوﯿض ﻤﺸروﻋﺎً أو ﻛﺎن ﺸرﯿﻛﺎً ﻓﻲ إﺼدارﻫﺎ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٢٤٤
ﻤﺼﺎدرة ٕواﺘﻼف أوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت اﻟﻤزورة
ﺘﻀﺒط اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻛل ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت ﯿﺜﺒت أﻨﻬﺎ ﻤزورة أو ﻤﻘﻠدة دون دﻓﻊ ﺘﻌوﯿض ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ وﺘﻘرر
ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ،وﯿﺠوز إﺘﻼﻓﻬﺎ واﻟﺘﺼرف ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﯿوﻋز ﺒﻬﺎ وزﯿر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺔ رﺌﯿس
اﻟوزراء ،ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻠف ﺒﺎﻟﺼورة ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻷداة أو اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌدة ﻟﺼﻨﻊ أو ﺘﻘﻠﯿد اﻟورق اﻟﻤﺴﺘﻌﻤل
ﻟﻠﺒﻨﻛﻨوت.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٥
ﺘﻔﺴﯿر اﺼطﻼﺤﺎت
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل:
ﺘﺸﻤل ﻟﻔظﺔ )اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت( اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ وﻓﺌﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن أي ﺼﻨف
ﻤن اﻟﻤﻌﺎدن أو اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﺨﻠوطﺔ ،واﻟراﺌﺠﺔ ﺒﺼورة ﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻓﻲ أﯿﺔ ﺒﻼد أﺨرى.
وﺘﺸﻤل ﻟﻔظﺔ )ﻤﻌدن( أي ﻤزﯿﺞ أو ﺨﻠﯿط ﻤن اﻟﻤﻌﺎدن.
وﯿراد ﺒﻌﺒﺎرة )اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟزاﺌﻔﺔ( اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻏﯿر اﻷﺼﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻛﻲ اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻷﺼﻠﯿﺔ أو
اﻟﺘﻲ ﯿﻠوح أﻨﻪ ﻗﺼد ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﺤﺎﻛﯿﻬﺎ أو أن ﯿﺘداوﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺴﻛوﻛﺎت أﺼﻠﯿﺔ ،وﺘﺸﻤل
ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻷﺼﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋوﻟﺠت ﺒﺎﻟطﻠﻲ أو ﺒﺘﻐﯿﯿر اﻟﺸﻛل ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﺘﺤﺎﻛﻲ
ﻤﺴﻛوﻛﺎت أﻛﺒر ﻤﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﯿﻠوح أﻨﻬﺎ ﻋوﻟﺠت ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺼورة ﺒﻘﺼد أن ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤﺎﻛﯿﺔ
ﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت أﻛﺒر ﻤﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ أو أن ﯿﺨﺎﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛذﻟك وﺘﺸﻤل أﯿﻀﺎً اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻷﺼﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗرﻀت أو ﺴﺤﻠت أو اﻨﻘص ﺤﺠﻤﻬﺎ أو وزﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي وﺠﻪ آﺨر أو ﻋوﻟﺠت ﺒﺎﻟطﻠﻲ أو ﺒﺘﻐﯿﯿر
اﻟﺸﻛل ﺒﺼورة ﺘؤدي إﻟﻰ إﺨﻔﺎء آﺜﺎر اﻟﻘرض أو اﻟﺴﺤل أو اﻹﻨﻘﺎص وﺘﺸﻤل أﯿﻀﺎً اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت
اﻵﻨﻔﺔ اﻟذﻛر ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘداول أم ﻟم ﺘﻛن وﺴواء أﻛﺎﻨت ﻋﻤﻠﯿﺔ طﻼﺌﻬﺎ أو
ﺘﻐﯿﯿرﻫﺎ ﺘﺎﻤﺔ أم ﻟم ﺘﻛن ﻛذﻟك.
وﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎرة )اﻟطﻠﻲ ﺒﺎﻟذﻫب أو اﻟﻔﻀﺔ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻛوﻛﺎت طﻠﯿﻬﺎ ﺒطﻼء ﯿﻌطﯿﻬﺎ ﻤظﻬر اﻟذﻫب
أو اﻟﻔﻀﺔ ،ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٦
ﺼﻨﻊ ﻤﺴﻛوﻛﺎت زاﺌﻔﻪ
ﻛل ﻤن ﺼﻨﻊ ﻤﺴﻛوﻛﺎت ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ،أو ﺸرع ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة
ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٢٤٧
ﺠراﺌم اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وﻋﻘوﺒﺎﺘﻬﺎ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١طﻠﻰ ﺒﺎﻟذﻫب أو اﻟﻔﻀﺔ أﯿﺔ ﻗطﻌﺔ ذات ﺤﺠم أو ﺸﻛل ﯿﻨﺎﺴب ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﺼد
ﺴك ﻤﺴﻛوﻛﺎت ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻘطﻌﺔ ،أو
 -٢وﻀﻊ أﯿﺔ ﻗطﻌﺔ ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺠم أو ﺸﻛل ﯿﻨﺎﺴب ﻟﺘﺴﻬﯿل ﺴﻛﻬﺎ ﻛﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ
ﺒﻘﺼد ﺼﻨﻊ ﺘﻠك اﻟﺴﻛﺔ اﻟذﻫﺒﯿﺔ أو اﻟﻔﻀﯿﺔ اﻟزاﺌﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ،أو
 -٣أدﺨل إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻤﺴﻛوﻛﺎت ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ ،أو
 -٤ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻟوﺤﺎً أو ﻗﺎﻟﺒﺎً ﻤﺨﺼﺼﺎً ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻨﻘش ﯿﺤﺎﻛﻲ اﻟﻨﻘش اﻟﻤوﺠود
ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻲ ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو
-٥ﻓﻀﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺤد وﺠﻬﯿﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أي ﺠزء ﻤن أﺤد وﺠﻬﯿﻬﺎ ،أو
 -٦ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻋدة أو أداة أو آﻟﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ أو ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ رﺴم داﺌرة أﯿﺔ ﺴﻛﺔ
ﺒﻌﻼﻤﺎت أو ﻨﻘوش ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻌﻼﻤﺎت واﻟﻨﻘوش اﻟﻤرﺴوﻤﺔ ﻋﻠﻰ داﺌرة أﯿﺔ ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو
ﻓﻀﯿﺔ ،أو
 -٧ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻋدة أو أداة أو آﻟﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻘطﻊ أﻗراص ﻤدورة ﻤن اﻟذﻫب أو اﻟﻔﻀﺔ أو ﻤن
أي ﻤﻌدن آﺨر ﻟﻛﺒﺴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٢٤٨
اﻨﻘﺎض وزن اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت
 -١ﻛل ﻤن ﺴﺤل أو ﻗرض أﯿﺔ ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ ﺒﺼورة ﺘﻨﻘص ﻤن وزﻨﻬﺎ ﺒﻘﺼد أن ﺘظل ﺒﻌد
ﺴﺤﻠﻬﺎ أو ﻗرﻀﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼرف ﻛﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن
ﺨﻤس ﺴﻨوات.
 -٢ﻛل ﻤن أﺤرز أو ﺘﺼرف ﺒوﺠﻪ ﻏﯿر ﻤﺸروع ﺒﻘراﻀﺔ أو ﺴﺤﺎﻟﺔ ذﻫب أو ﻓﻀﺔ أو ﺒﺴﺒﺎﺌك
ذﻫﺒﯿﺔ أو ﺒﺘراب اﻟذﻫب أو اﻟﻔﻀﺔ أو ﻤﺤﻠوﻟﻬﻤﺎ أو ﺒﺄي ﺸﻛل ﻤن اﻟذﻫب أو اﻟﻔﻀﺔ اﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ
ﺒواﺴطﺔ ﺴﺤل ﻤﺴﻛوﻛﺎت ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ أو ﻗرﻀﻬﺎ ﺒﺼورة أﻨﻘﺼت ﻤن وزﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺤﻘﯿﻘﺔ
أﻤر ﺘﻠك اﻷﺸﯿﺎء ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٢٤٩
ﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻨﺎدرة
ﻛل ﻤن ﺘداول ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٠
اﺤراز وﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻤزورة
ﻛل ﻤن:
 -١ﺘداول ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ وﻫو ﯿﻌﻠم أﻨﻬﺎ ﻛذﻟك وﻛﺎن ﯿﺤرز ﻋﻨد ﺘداوﻟﻬﺎ ﻤﺴﻛوﻛﺎت
أﺨرى ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ،أو
 -٢ﺘداول ﺴﻛﺔ ذﻫﺒﯿﺔ أو ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ وﻫو ﯿﻌﻠم أﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ ﺜم ﻋﺎد ﻓﺘداول ﺴﻛﺔ أﺨرى ذﻫﺒﯿﺔ أو
ﻓﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ ،إﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﯿوم ذاﺘﻪ أو ﺨﻼل اﻷﯿﺎم اﻟﻌﺸرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،أو

 -٣أﺤرز ﺜﻼث ﻗطﻊ أو أﻛﺜر ﻤن اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟذﻫﺒﯿﺔ أو اﻟﻔﻀﯿﺔ اﻟزاﺌﻔﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ
وﺒﻨﯿﺔ ﺘداول أﯿﺔ ﻗطﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٢٥١
ﺘﻛرار اﺤراز وﺘداول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻤزورة
ﻛل ﻤن ارﺘﻛب إﺤدى اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن اﻷﺨﯿرﺘﯿن وﻛﺎن ﻗد أدﯿن ﻓﯿﻤﺎ ﻤﻀﻰ
ﺒﺎرﺘﻛﺎب أي ﺠرم ﻤن ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٢
ﺘزوﯿر ﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ
ﻛل ﻤن:
 -١ﺼﻨﻊ أﯿﺔ ﺴﻛﺔ ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ ،زاﺌﻔﺔ ،أو
 -٢ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻋدة أو آﻟﺔ أو أداة ﻤﻬﯿﺄة أو ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷن ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ أﯿﺔ ﺴﻛﺔ
ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ أو اﻟﻔﻀﯿﺔ اﻟزاﺌﻔﺔ ،أو أﺤرزﻫﺎ أو ﺘﺼرف ﻓﯿﻬﺎ دون ﺘﻔوﯿض أو ﻋذر ﻤﺸروع
وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺤﻘﯿﻘﺔ أﻤرﻫﺎ ،أو
 -٣اﺸﺘرى أو ﺒﺎع أو ﻗﺒض أو دﻓﻊ أو ﺘﺼرف ﺒﺄﯿﺔ ﺴﻛﺔ ﻤﻌدﻨﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﺒﺄﻗل ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ
ﻋﻠﯿﻬﺎ أو ﺒﺄﻗل ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻠوح أﻨﻬﺎ ﻗﺼدت أن ﺘﻛون ﻟﻬﺎ أو ﻋرض ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤن
ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل:
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٣
ﺘداول وأﺤرز ﻤﺴﻛوﻛﺎت ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ
ﻛل ﻤن:
 -١ﺘداول ﺴﻛﺔ ﻤﻌدﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟذﻫﺒﯿﺔ واﻟﻔﻀﯿﺔ زاﺌﻔﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ ،أو
 -٢أﺤرز ﺜﻼث ﻗطﻊ أو أﻛﺜر ﻤن اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت اﻟﻤﻌدﻨﯿﺔ اﻟﻤذﻛورة اﻟزاﺌﻔﺔ ﺒﻘﺼد ﺘداول أي ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ
ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ زاﺌﻔﺔ:
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ واﺤدة.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٤
اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﺴن ﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وأوراق اﻟﺒﻨﻛﻨوت اﻟزاﺌﻔﺔ او اﻟﻤﻘﻠدة
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن:
 -١ﻗﺒض ﻋن ﻨﯿﺔ ﺤﺴﻨﺔ أﯿﺔ ﻤﺴﻛوﻛﺎت زاﺌﻔﺔ أو ﻤﻘﻠدة أو ورﻗﺔ ﺒﻨﻛﻨوت زاﺌﻔﺔ وﻤﻘﻠدة وﺼرﻓﻬﺎ ﺒﻌد
أن ﺘﺤﻘق ﻋﯿﺒﻬﺎ.
 -٢ﺘﻌﺎﻤل وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺎﻷﻤر ﺒﺄﯿﺔ ﻤﺴﻛوﻛﺎت أو أوراق ﻨﻘد ﺒطل اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -٢٥٥
رﻓض ﻗﺒول اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت وأوراق اﻟﻨﻘد اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﺒﻘﯿﻤﺘﻬﺎ اﻻﺴﻤﯿﺔ
ﻛل ﻤن رﻓض ﻗﺒول أﯿﺔ ﺴﻛﺔ أو ورﻗﺔ ﻨﻘد ﻤن اﻟﻤﺴﻛوﻛﺎت أو أوراق اﻟﻨﻘد اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻘداً ﻗﺎﻨوﻨﯿﺎً
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺤﺴب ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻻﺴﻤﯿﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٦
ﻋﻘوﺒﺔ ﺘزوﯿر اﻟطواﺒﻊ او اﻟدﻤﻐﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١ﻗﻠد أو زور أﯿﺔ دﻤﻐﺔ أو طواﺒﻊ اﻟواردات أو طواﺒﻊ اﻟﺒرﯿد اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ أو أﯿﺔ طواﺒﻊ
أﻗرت اﻟدوﻟﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
 -٢ﺼﻨﻊ أو أﺤرز ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻟﺒﺎً أو أداة ﯿﻤﻛن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟطﺒﻊ اﻟدﻤﻐﺔ أو اﻟطواﺒﻊ.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٧
ﻋﻘوﺒﺔ ﺼﻨﻊ ادوات ﺘزوﺒر اﻟدﻤﻐﺎت واﻟطواﺒﻊ واﻷوراق اﻟرﺴﻤﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻗﺎﻟﺒﺎً أو ﻟوﺤﺔ أو آﻟﺔ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﺨراج رﺴم ﯿﺤﺎﻛﻲ اﻟرﺴم اﻟذي
ﯿﺨرﺠﻪ أي ﻗﺎﻟب أو ﻟوﺤﺔ أو آﻟﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ أﯿﺔ دﻤﻐﺔ أو طﺎﺒﻊ ﻤن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻓﻲ أﯿﺔ ﺒﻼد
أﺠﻨﺒﯿﺔ ،أو ﺼﻨﻊ أو ﺼﻠﺢ ﻗﺎﻟﺒﺎً أو ﻟوﺤﺔ أو آﻟﺔ ﯿﻤﻛن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ طﺒﻊ أﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎت أو ﺨطوط أو
ﺤروف أو اﻟﺨطوط أو اﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أي ورق أﻋدﺘﻪ اﻟﺴﻠطﺎت ذات اﻟﺸﺄن ﻟﻤﺜل
اﻟﻐﺎﯿﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،أو
 -٢أﺤرز أو ﺘﺼرف ﺒﺄﯿﺔ ورﻗﺔ أو ﻤﺎدة أﺨرى ﻤطﺒوع ﻋﻠﯿﻬﺎ رﺴم أي ﻗﺎﻟب أو ﻟوﺤﺔ أو آﻟﺔ أو أﯿﺔ
ورﻗﺔ ﻤرﺴوم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻤﺎت أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟﺤروف أو اﻟﻌﻼﻤﺎت أو اﻟﺨطوط اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺘﻘدم وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒذﻟك.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٨
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟطواﺒﻊ اﻟﻤزورة او اﻟﻤﻘﻠدة او اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن
ﻤن اﺴﺘﻌﻤل وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺎﻷﻤر أﺤد اﻟطواﺒﻊ اﻟﻤﻘﻠدة أو اﻟﻤزورة.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ
اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤن اﺴﺘﻌﻤل وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺎﻷﻤر طﺎﺒﻌﺎً ﻤﺴﺘﻌﻤﻼً.

اﻟﻤﺎدة -٢٥٩
اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن اﺸﺘرك ﺒﺈﺤدى اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد )(٢٥٧-٢٣٦
وأﺨﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ.
 -٢أﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟذي ﯿﺘﯿﺢ اﻟﻘﺒض  -وﻟو ﺒﻌد ﺒدء اﻟﻤﻼﺤﻘﺎت  -ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻟﻤﺠرﻤﯿن
ﻓﺘﺨﻔض ﻋﻘوﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة ) (٩٧ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘزوﯿر

اﻟﻤﺎدة -٢٦٠
ﺘﻌرﯿف اﻟﺘزوﯿر
اﻟﺘزوﯿر ،ﻫو ﺘﺤرﯿف ﻤﻔﺘﻌل ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿراد اﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼك أو ﻤﺨطوط ﯿﺤﺘﺞ
ﺒﻬﻤﺎ ﻨﺠم أو ﯿﻤﻛن أن ﯿﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻀرر ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻟﻤﺎدة -٢٦١
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤزور وﻤﺴﺘﻌﻤل اﻟﻤزور
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﻤرﺘﻛب اﻟﺘزوﯿر ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﺴﺘﻌﻤل اﻟﻤزور وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺄﻤرﻩ إﻻ إذا ﻨص اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ
ﻋﻘوﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٢٦٢
اﻟﺘزوﯿر اﻟﻤﺎدي
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻤوظف اﻟذي ﯿرﺘﻛب ﺘزوﯿ اًر ﻤﺎدﯿﺎً
ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ إﻤﺎ ﺒﺈﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل إﻤﻀﺎء أو ﺨﺘم أو ﺒﺼﻤﺔ أﺼﺒﻊ أو إﺠﻤﺎﻻً ﺒﺘوﻗﯿﻌﻪ
إﻤﻀﺎء ﻤزو اًرٕ ،واﻤﺎ ﺒﺼﻨﻊ ﺼك أو ﻤﺨطوط ٕواﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﯿرﺘﻛﺒﻪ ﻤن ﺤذف أو إﻀﺎﻓﺔ ﺘﻐﯿﯿر ﻓﻲ
ﻤﻀﻤون ﺼك أو ﻤﺨطوط.
 -٢ﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻨد اﻟﻤزور ﻤن اﻟﺴﻨدات اﻟﺘﻲ ﯿﻌﻤل ﺒﻬﺎ إﻟﻰ أن
ﯿدﻋﻰ ﺘزوﯿرﻫﺎ.
 -٣ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺤﺎل إﺘﻼف اﻟﺴﻨد إﺘﻼﻓﺎً ﻛﻠﯿﺎً أو ﺠزﺌﯿﺎً.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٣
اﺤداث ﺘﺸوﯿش ﻓﻲ ﻤوﻀوع او ظروف ﺴﻨد
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
 -١اﻟﻤوظف اﻟذي ﯿﻨظم ﺴﻨداً ﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﯿﺤدث ﺘﺸوﯿﺸﺎً ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻪ أو ظروﻓﻪ إﻤﺎ
ﺒﺈﺴﺎءﺘﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل إﻤﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺒﯿﺎض اؤﺘﻤن ﻋﻠﯿﻪ ،أو ﺒﺘدوﯿﻨﻪ ﻋﻘوداً أو أﻗواﻻً ﻏﯿر اﻟﺘﻲ ﺼدرت
ﻋن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗدﯿن أو اﻟﺘﻲ أﻤﻠوﻫﺎ .أو ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ وﻗﺎﺌﻊ ﻛﺎذﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺼﺤﯿﺤﺔ أو وﻗﺎﺌﻊ ﻏﯿر ﻤﻌﺘرف

ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ أو ﺒﺘﺤرﯿﻔﻪ أﯿﺔ واﻗﻌﺔ أﺨرى ﺒﺈﻏﻔﺎﻟﻪ أﻤ اًر أو إﯿرادﻩ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻏﯿر
ﺼﺤﯿﺢ.
 -٢اﻟﻤوظف اﻟذي ﯿﻛون ﻓﻲ ﻋﻬدﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺴﺠل أو ﻀﺒط ﻤﺤﻔوظ ﺒﺘﻔوﯿض ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﯿﺴﻤﺢ ﻋن
ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﺒﺈدﺨﺎل ﻗﯿد ﻓﯿﻪ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠوﻫرﯿﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌدم ﺼﺤﺔ ذﻟك اﻟﻘﯿد.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٤
اﻟﻤوظﻔون اﻟﻌﺎﻤون
ﯿﻨزل ﻤﻨزﻟﺔ اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﺎﻤﯿن ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛل ﻤن ﻓوض إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ
ﺴﻨد أو إﻤﻀﺎء أو ﺨﺘم.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٥
اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ اﻻوراق اﻟرﺴﻤﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺴﺎﺌر اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿرﺘﻛﺒون ﺘزوﯿ اًر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻨص ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ
ﺨﻼف ذﻟك.
اﻟﻤﺎدة -٢٦٦
اﻟﻤﺼدﻗﺎت اﻟﻛﺎذﺒﺔ
 -١ﻤن أﻗدم ﺤﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ وظﯿﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ أو ﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ أو ﻤﻬﻨﺔ طﺒﯿﺔ أو ﺼﺤﯿﺔ أو أﯿﺔ ﺠﻬﺔ
أﺨرى ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻤﺼدﻗﺔ ﻛﺎذﺒﺔ ﻤﻌدة ﻟﻛﻲ ﺘﻘدم إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠر
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو إﻟﻰ ﻏﯿرﻩ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو ﺘﻠﺤق اﻟﻀرر ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ أﺤد اﻟﻨﺎس ،وﻤن اﺨﺘﻠق

ﺒﺎﻨﺘﺤﺎﻟﻪ اﺴم أﺤد اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤذﻛورﯿن آﻨﻔﺎً أو زور ﺘﻠك اﻟﻤﺼدﻗﺔ أو اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.
ٕ -٢واذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺼدﻗﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ ﻗد اﻋدت ﻟﻛﻲ ﺘﺒرز اﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﻟﺘﺒرر اﻹﻋﻔﺎء ﻤن ﺨدﻤﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ،ﻓﻼ ﯿﻨﻘص اﻟﺤﺒس ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.
 -٣واذا ارﺘﻛب ﻫذﻩ اﻟﺠرﯿﻤﺔ أﺤد اﻟﻨﺎس ﺨﻼف ﻤن ذﻛر ﻓﯿﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد
ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٧
اﻋﺘﺒﺎر أوراق اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻤﺼدﻗﺎت
إن أو ارق اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺘﻲ ﯿﺤررﻫﺎ اﻟﻤﺤﻀرون وﺴﺎﺌر ﻤوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﻛذﻟك
اﻟﻤﺤﺎﻀر واﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﺤررﻫﺎ رﺠﺎل اﻟﻀﺎﺒطﺔ اﻟﻌدﻟﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر أﻨﻬﺎ ﻤﺼدق ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻘﺎﻨون
اﻟﺠزاﺌﻲ.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٨
اﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﻬﺎدة ﺤﺴن اﻻﺨﻼق
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻛل ﻤن:
 -١اﺴﺘﻌﻤل ﺸﻬﺎدة ﺤﺴن أﺨﻼق ﺼﺎدرة ﻟﻐﯿرﻩ ﺒﻘﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤل.
 -٢ﺼدرت ﻟﻪ ﺸﻬﺎدة ﺤﺴن أﺨﻼق وأﻋطﺎﻫﺎ أو ﺒﺎﻋﻬﺎ أو أﻋﺎرﻫﺎ ﻟﺸﺨص آﺨر ﻛﻲ ﯿﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺒﻘﺼد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤل.

اﻟﻤﺎدة -٢٦٩
اﻨﺘﺤﺎل اﻟﻬوﯿﺔ
ﻤن ﺘﻘدم إﻟﻰ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻬوﯿﺔ ﻛﺎذﺒﺔ ﻗﺼد ﺠﻠب اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﯿرﻩ أو ﺒﻐﯿﺔ اﻹﻀرار ﺒﺤﻘوق
أﺤد اﻟﻨﺎس ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٧٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿن ﺒﺎﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻛﺎذﺒﺔ اﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻔرض اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺸﺨص ﯿﻌرف ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﻤذﻛورة آﻨﻔﺎً ﻫوﯿﺔ أﺤد
اﻟﻨﺎس اﻟﻛﺎذﺒﺔ أﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٢٧١
اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ أوراق ﺨﺎﺼﺔ
ﻤن ارﺘﻛب اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ أوراق ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ٢٦٢و (٢٦٣ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٢٧٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘزوﯿر ﻓﻲ اﻟﺸﯿﻛﺎت
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺨﻤﺴون دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن:
 -١ﻤﺤﺎ ﺘﺴطﯿر ﺸك أو أﻀﺎف إﻟﯿﻪ أو ﻏﯿر ﻓﯿﻪ ،أو
 -٢ﺘداول ﺸﻛﺎً ﻤﺴط اًر وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺄن اﻟﺘﺴطﯿر اﻟذي ﻋﻠﯿﻪ ﻗد ﻤﺤﻲ أو أﻀﯿف إﻟﯿﻪ أو ﻏﯿر ﻓﯿﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟدﯿن واﻷﺴرة

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟدﯿن واﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ اﻷﻤوات

اﻟﻤﺎدة -٢٧٣
اطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ارﺒﺎب اﻟﺸراﺌﻊ ﻤن اﻻﻨﺒﯿﺎء
ﻤن ﺜﺒﺘت ﺠرأﺘﻪ ﻋﻠﻰ إطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻨﺎً ﻋﻠﻰ أرﺒﺎب اﻟﺸراﺌﻊ ﻤن اﻷﻨﺒﯿﺎء ﯿﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٧٤
اﻻﻓطﺎر اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن
ﻤن ﯿﻨﻘض اﻟﺼﯿﺎم ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻋﻠﻨﺎً ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺸﻬر واﺤد أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺸر دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٢٧٥
ﺘدﻨﯿس اﻤﺎﻛن اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤؤﺴﺴﺎت

ﻛل ﻤن ﺨرب أو أﺘﻠف أو دﻨس ﻤﻛﺎن ﻋﺒﺎدة أو ﺸﻌﺎ اًر أو أي ﺸﻲء ﺘﻘدﺴﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس
ﻗﺎﺼداً ﺒذﻟك إﻫﺎﻨﺔ دﯿن أﯿﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس أو ﻓﻌل ذﻟك ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄن ﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﺘﺤﻤل
ﻓﻌﻠﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤل اﻹﻫﺎﻨﺔ ﻟدﯿﻨﻬﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ
دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٢٧٦
اﻟﺘﺸوﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﯿﻨﯿﺔ
ﻛل ﻤن أزﻋﺞ ﻗﺼداً ﺠﻤﻌﺎً ﻤن اﻟﻨﺎس اﺠﺘﻤﻌوا ﻀﻤن ﺤدود اﻟﻘﺎﻨون ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﯿﻨﯿﺔ أو
ﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬزء ﻋﻨد إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ أو أﺤدث ﺘﺸوﯿﺸﺎً أﺜﻨﺎء ذﻟك أو ﺘﻌدى ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص ﯿﻘوم ﻀﻤن
ﺤدود اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺠﺘﻤﺎع أو ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص آﺨر ﻤوﺠود ﻓﻲ ذﻟك
اﻻﺠﺘﻤﺎع دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﻤﺒرر أو ﻋذر ﻤﺸروع ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ
ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٢٧٧
اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻤﺎﻛن دﻓن اﻟﻤوﺘﻰ
ﻛل ﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎن ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻟدﻓن اﻟﻤوﺘﻰ أو ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﺨﺼص ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤراﺴم اﻟﺠﻨﺎزة
ﻟﻠﻤوﺘﻰ أو ﻟﺤﻔظ رﻓﺎت اﻟﻤوﺘﻰ أو أﻨﺼﺎب اﻟﻤوﺘﻰ أو دﻨﺴﻪ أو ﻫدﻤﻪ أو اﻨﺘﻬك ﺤرﻤﺔ ﻤﯿت أو
ﺴﺒب ازﻋﺎﺠﺎً ﻷﺸﺨﺎص ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن ﺒﻘﺼد إﻗﺎﻤﺔ ﻤراﺴم اﻟﺠﻨﺎزة ﻗﺎﺼداً ﺒذﻟك ﺠرح ﻋواطف أي
ﺸﺨص أو إﻫﺎﻨﺔ دﯿﻨﻪ أو ﻛﺎن ﯿﻌﻠم ﺒﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﻫذا ﯿﺤﺘﻤل أن ﯿﺠرح ﻋواطف أي ﺸﺨص أو أن
ﯿؤدي إﻟﻰ أﯿﺔ إﻫﺎﻨﺔ دﯿﻨﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٢٧٨
إﻫﺎﻨﺔ اﻟﺸﻌور اﻟدﯿﻨﻲ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن:
 -١ﻨﺸر ﺸﯿﺌﺎً ﻤطﺒوﻋﺎً أو ﻤﺨطوطﺎً أو ﺼورة أو رﺴﻤﺎً أو رﻤ اًز ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿؤدي إﻟﻰ إﻫﺎﻨﺔ
اﻟﺸﻌور اﻟدﯿﻨﻲ ﻷﺸﺨﺎص آﺨرﯿن أو إﻟﻰ إﻫﺎﻨﺔ ﻤﻌﺘﻘدﻫم اﻟدﯿﻨﻲ ،أو
 -٢ﺘﻔوﻩ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم وﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻊ ﻤن ﺸﺨص آﺨر ﺒﻛﻠﻤﺔ أو ﺒﺼوت ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿؤدي إﻟﻰ
إﻫﺎﻨﺔ اﻟﺸﻌور أو اﻟﻤﻌﺘﻘد اﻟدﯿﻨﻲ ﻟذﻟك اﻟﺸﺨص اﻵﺨر.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻷﺴرة

اﻟﻤﺎدة -٢٧٩
ﺠراﺌم ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟزواج
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻛل ﻤن:
 -١أﺠرى ﻤراﺴﯿم زواج أو ﻛﺎن طرﻓﺎً ﻓﻲ إﺠراء ﺘﻠك اﻟﻤراﺴﯿم ﺒﺼورة ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق
اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر أو ﺸرﯿﻌﺔ أﺨرى ﯿﻨطﺒق أو ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟزوج واﻟزوﺠﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻟك،
أو
 -٢زوج ﻓﺘﺎة أو أﺠرى ﻤراﺴﯿم اﻟزواج ﻟﻔﺘﺎة ﻟم ﺘﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ أو ﺴﺎﻋد ﻓﻲ إﺠراء
ﻤراﺴﯿم زواﺠﻬﺎ ﺒﺄﯿﺔ ﺼﻔﺔ ﻛﺎﻨت ،أو
 -٣زوج ﻓﺘﺎة أو أﺠرى ﻤراﺴﯿم اﻟزواج ﻟﻔﺘﺎة ﻟم ﺘﺘم اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ أو ﺴﺎﻋد ﻓﻲ إﺠراء
ﻤراﺴﯿم زواﺠﻬﺎ ﺒﺄﯿﺔ ﺼﻔﺔ ﻛﺎﻨت دون أن ﯿﺘﺤﻘق ﻤﻘدﻤﺎً ﺒﺄن وﻟﻲ أﻤرﻫﺎ ﻗد واﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟزواج.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٠
ﺘﻛرار اﻟزواج
 -١ﻛل ﺸﺨص ذﻛ اًر ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ ،ﺘزوج ﻓﻲ أﺜﻨﺎء وﺠود زوﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿد اﻟﺤﯿﺎة ﺴواء أﻛﺎن اﻟزواج
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎطﻼً أو ﯿﻤﻛن ﻓﺴﺨﻪ أو ﻟم ﯿﻤﻛن ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات إﻻ إذا
ﺜﺒت:
أ -أن اﻟزواج اﻟﺴﺎﺒق ﻗد أﻋﻠﻨت ﻓﺴﺨﻪ ﻤﺤﻛﻤﺔ ذات اﺨﺘﺼﺎص أو ﺴﻠطﺔ دﯿﻨﯿﺔ ذات اﺨﺘﺼﺎص،
أو
ب -أن اﻟﺸرﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟزواج اﻟﺘﻲ ﺘﺴري ﻋﻠﻰ اﻟزوج  -ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟزواج اﻟﺴﺎﺒق أو ﺘﺎرﯿﺦ
اﻟزواج اﻟﺘﺎﻟﻲ  -ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻪ اﻟزواج ﺒﺄﻛﺜر ﻤن زوﺠﺔ واﺤدة.
 -٢ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻨﻔس اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن أﺠرى ﻤراﺴﯿم اﻟزواج اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒذﻟك.

اﻟﻤﺎدة -٢٨١
ﻋدم ﺘﺴﺠﯿل اﻟطﻼق
ﻤن طﻠق زوﺠﻪ وﻟم ﯿراﺠﻊ اﻟﻘﺎﻀﻲ أو ﻤن ﯿﻨﯿﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﯿوﻤﺎً ﺒطﻠب ﺘﺴﺠﯿل ﻫذا
اﻟطﻼق ،ﻛﻤﺎ ﯿﻘﻀﻲ ﺒذﻟك ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺸﻬر واﺤد أو
ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٢٨٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟزاﻨﯿﺔ وﺸرﯿﻛﻬﺎ
 -١ﺘﻌﺎﻗب اﻟﻤرأة اﻟزاﻨﯿﺔ ﺒرﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢وﯿﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸرﯿك اﻟزاﻨﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻤﺘزوﺠﺎً ٕواﻻ ﻓﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺴﻨﺔ.

 -٣اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل وﺘﻛون ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﯿك اﻟزاﻨﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺒض ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺤﯿن ﺘﻠﺒﺴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل أو
اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم ﻟدى ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أو ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو وﺠود ﻤﻛﺎﺘﯿب أو أوراق أﺨرى ﻤﻛﺘوﺒﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟزوج اﻟزاﻨﻲ
ﯿﻌﺎﻗب اﻟزوج ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ إذا ارﺘﻛب اﻟزﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨزل اﻟزوﺠﯿﺔ أو اﺘﺨذ ﻟﻪ ﺨﻠﯿﻠﺔ
ﺠﻬﺎ اًر ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن ﻛﺎن.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٤
ﺘوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻌل اﻟزﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
 -١ﻻ ﯿﺠوز ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻌل اﻟزﻨﺎ إﻻ ﺒﺸﻛوى اﻟزوج ﻤﺎ داﻤت اﻟزوﺠﯿﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ وﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ
أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن وﻗوع اﻟطﻼق أو ﺸﻛوى وﻟﯿﻬﺎ إذا ﻟم ﯿﻛن ﻟﻬﺎ زوج وﻻ ﯿﺠوز ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟزوج ﺒﻔﻌل
اﻟزﻨﺎ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى زوﺠﺘﻪ وﺘﺴﻘط اﻟدﻋوى واﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﺒﺎﻹﺴﻘﺎط.
 -٢ﻻ ﯿﻼﺤق اﻟﺸرﯿك إﻻ واﻟزوﺠﺔ ﻤﻌﺎً.
 -٣ﻻ ﺘﻘﺒل اﻟﺸﻛوى ﺒﻌد ﻤرور ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻟﯿوم اﻟذي ﯿﺼل ﻓﯿﻪ ﺨﺒر اﻟﺠرﯿﻤﺔ إﻟﻰ
اﻟزوج أو اﻟوﻟﻲ.
 -٤إذا رد اﻟزوج زوﺠﺘﻪ أو ﺘوﻓﻲ اﻟزوج أو اﻟوﻟﻲ اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﻟزاﻨﯿﺔ أو ﺸرﯿﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻨﺎ ﺘﺴﻘط
اﻟﺸﻛوى.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٥
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺴﻔﺎح
اﻟﺴﻔﺎح ﺒﯿن اﻷﺼول واﻟﻔروع ﺸرﻋﯿﯿن ﻛﺎﻨوا أو ﻏﯿر ﺸرﻋﯿﯿن أو ﺒﯿن اﻷﺸﻘﺎء واﻟﺸﻘﯿﻘﺎت واﻷﺨوة
واﻷﺨوات ﻷب أو ﻷم أو ﻤن ﻫم ﺒﻤﻨزﻟﺔ ﻫؤﻻء ﺠﻤﯿﻌﺎً ﻤن اﻷﺼﻬرة أو إذا ﻛﺎن ﻷﺤد اﻟﻤﺠرﻤﯿن
ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ أو ﻓﻌﻠﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺘﯿن إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٦
ﺘوﻗف ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟﺴﻔﺎح ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
ﯿﻼﺤق اﻟﺴﻔﺎح اﻟﻤوﺼوف ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى ﻗرﯿب أو ﺼﻬر أﺤد اﻟﻤﺠرﻤﯿن ﺤﺘﻰ
اﻟدرﺠﺔ اﻟراﺒﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٢٨٧
ﺨطف اﻷوﻻد او ﺘﺒدﯿﻠﻬم
 -١ﻤن ﺨطف أو ﺨﺒﺄ وﻟداً دون اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻋﻤرﻩ أو أﺒدل وﻟداً ﺒﺂﺨر أو ﻨﺴب إﻟﻰ اﻤرأة طﻔﻼً ﻟم
ﺘﻠدﻩ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻤن اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺘﻬﺎ إزاﻟﺔ أو
ﺘﺤرﯿف اﻟﺒﯿﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤوال اﻟطﻔل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو ﺘدوﯿن أﺤوال ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺼورﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟرﺴﻤﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٨
اﯿداع أوﻻد ﻤﺎوى اﻟﻠﻘطﺎء وﻛﺘم ﻫوﯿﺘﻬم
ﻤن أودع وﻟداً ﻤﺄوى اﻟﻠﻘطﺎء وﻛﺘم ﻫوﯿﺘﻪ ﺤﺎل ﻛوﻨﻪ ﻤﻘﯿداً ﻓﻲ ﺴﺠﻼت اﻟﻨﻔوس وﻟداً ﻏﯿر ﺸرﻋﻲ
ﻤﻌﺘرف ﺒﻪ أو وﻟداً ﺸرﻋﯿﺎً ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٢٨٩
ﺘرك أوﻻد دون ﺴن اﻟﺴﻨﺘﯿن دون ﺴﺒب ﻤﺸروع
ﻛل ﻤن ﺘرك وﻟداً دون اﻟﺴﻨﺘﯿن ﻤن ﻋﻤرﻩ دون ﺴﺒب ﻤﺸروع أو ﻤﻌﻘول ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻌرﯿض ﺤﯿﺎﺘﻪ
ﻟﻠﺨطر ،أو ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﯿﺤﺘﻤل أن ﯿﺴﺒب ﻀر اًر ﻤﺴﺘدﯿﻤﺎً ﻟﺼﺤﺘﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٢٩٠
ﻋدم اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﻬم
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﻤن:
 -١ﻛﺎن واﻟداً أو وﻟﯿﺎً أو وﺼﯿﺎً ﻟوﻟد ﺼﻐﯿر ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ إﻋﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻪ أو ﻛﺎن ﻤﻌﻬوداً إﻟﯿﻪ ﺸرﻋﺎً أﻤر
اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﻪ ،ورﻓض أو أﻫﻤل ﺘزوﯿدﻩ ﺒﺎﻟطﻌﺎم واﻟﻛﺴﺎء واﻟﻔراش واﻟﻀرورﯿﺎت
اﻷﺨرى ﻤﻊ اﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﺒذﻟك ،ﻤﺴﺒﺒﺎً ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻫذا اﻹﻀرار ﺒﺼﺤﺘﻪ.
 -٢ﻛﺎن واﻟداً أو وﻟﯿﺎً أو وﺼﯿﺎً ﻟوﻟد ﻟم ﯿﺘم اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ،أو ﻛﺎن ﻤﻌﻬوداً إﻟﯿﻪ ﺸرﻋﺎً
اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﻪ وﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺼداً أو دون ﺴﺒب ﻤﺸروع أو ﻤﻌﻘول  -ﻤﻊ أﻨﻪ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺘﻪ  -وﺘرﻛﻪ دون وﺴﯿﻠﺔ ﻹﻋﺎﻟﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٢٩١
اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤراﺴﺔ اﻟﻘﺎﺼر
 -١ﻤن ﺨطف أو أﺒﻌد ﻗﺎﺼ اًر ﻟم ﯿﻛﻤل اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ وﻟو ﺒرﻀﺎﻩ ﺒﻘﺼد ﻨزﻋﻪ ﻤن
ﺴﻠطﺔ ﻤن ﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟوﻻﯿﺔ أو اﻟﺤراﺴﺔ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن
ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
ٕ -٢واذا ﻟم ﯿﻛن اﻟﻘﺎﺼر ﻗد أﺘم اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ أو ﺨطف أو أﺒﻌد ﺒﺎﻟﺤﯿﻠﺔ أو اﻟﻘوة ﻛﺎﻨت
اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺜﻼث أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض

اﻟﻤﺎدة -٢٩٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب
 -١ﻤن واﻗﻊ ﺒﺎﻹﻛراﻩ أﻨﺜﻰ )ﻏﯿر زوﺠﻪ( ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟم ﺘﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٢٩٣
اﻏﺘﺼﺎب أﻨﺜﻰ ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن واﻗﻊ أﻨﺜﻰ )ﻏﯿر زوﺠﻪ( ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻋﺠز
ﺠﺴدي أو ﻨﻘص ﻨﻔﺴﻲ أو ﺒﺴﺒب ﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل ﻨﺤوﻫﺎ ﻤن ﻀروب اﻟﺨداع.

اﻟﻤﺎدة -٢٩٤
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤواﻗﻌﺔ أﻨﺜﻰ دون ﺴن اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر او اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر
 -١ﻤن واﻗﻊ أﻨﺜﻰ ﻟم ﺘﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟم ﺘﺘم اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸرة ﻤن
ﻋﻤرﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٢٩٥
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤواﻗﻌﺔ أﻨﺜﻰ ﺒﯿن ﺴن  ١٨ - ١٥ﻤن اﺤد اﻟﻤوﻛﻠﯿن ﺒرﻋﺎﯿﺘﻬﺎ
 -١إذا واﻗﻊ أﻨﺜﻰ أﺘﻤت اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ،وﻟم ﺘﺘم اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ أﺤد أﺼوﻟﻬﺎ  -ﺸرﻋﯿﺎً
ﻛﺎن أو ﻏﯿر ﺸرﻋﻲ  -أو زوج أﻤﻬﺎ أو زوج ﺠدﺘﻬﺎ ﻷﺒﯿﻬﺎ وﻛل ﻤن ﻛﺎن ﻤوﻛﻼً ﺒﺘرﺒﯿﺘﻬﺎ أو
ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢وﯿﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل رﺠل دﯿن أو ﻤدﯿر ﻤﻛﺘب اﺴﺘﺨدام أو ﻋﺎﻤﻼً ﻓﯿﻪ
ﻓﺎرﺘﻛب اﻟﻔﻌل ﻤﺴﯿﺌﺎً اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٢٩٦
ﻫﺘك اﻟﻌرض ﺒﺎﻟﻌﻨف او اﻟﺘﻬدﯿد
 -١ﻛل ﻤن ﻫﺘك ﺒﺎﻟﻌﻨف أو اﻟﺘﻬدﯿد ﻋرض إﻨﺴﺎن ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن
أرﺒﻊ ﺴﻨوات.
 -٢وﯿﻛون اﻟﺤد اﻷدﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺔ ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﻟم ﯿﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن ﻋﻤرﻩ.
اﻟﻤﺎدة -٢٩٧
ﻫﺘك ﻋرض إﻨﺴﺎن ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﻫﺘك ﻋرض إﻨﺴﺎن ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻋﺠز ﺠﺴدي
أو ﻨﻘص ﻨﻔﺴﻲ أو ﺒﺴﺒب ﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل ﻨﺤوﻩ ﻤن ﻀروب اﻟﺨداع أو ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدة -٢٩٨
ﻫﺘك اﻟﻌرض ﺒدون ﻋﻨف
 -١ﻛل ﻤن ﻫﺘك ﺒﻐﯿر ﻋﻨف أو ﺘﻬدﯿد ﻋرض وﻟد  -ذﻛ ًار ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ  -ﻟم ﯿﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة
ﻤن ﻋﻤرﻩ أو ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻓﻌل ﻫﺘك اﻟﻌرض ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟوﻟد  -ذﻛ اًر ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ  -ﻟم ﯿﺘم اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ.
اﻟﻤﺎدة -٢٩٩
ﻫﺘك ﻋرض ﻤن أﺘم  ١٥وﻟم ﯿﺘم ١٨
ﻛل ﺸﺨص ﻤن اﻟﻤوﺼوﻓﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٢٩٥ﯿﻬﺘك ﻋرض ﺸﺨص  -ذﻛ ًار ﻛﺎن أم أﻨﺜﻰ  -أﺘم
اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة وﻟﻤﺎ ﯿﺘم اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ أو ﯿﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻓﻌل ﻫﺘك اﻟﻌرض ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٠
ظرف ﻤﺸدد
ﺘﺸدد ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد ) ٢٩٢و ٢٩٣و ٢٩٤و ٢٩٦و (٢٩٨ﺒﺤﯿث
ﯿﻀﺎف إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺜﻠﺜﻬﺎ إﻟﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬم أﺤد اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
).(٢٩٥

اﻟﻤﺎدة -٣٠١
ظروف ﻤﺸددة
 -١ﺘﺸدد ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺒذﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن ﻤن اﻟﻔﺼل اﻷول ﻫذا ،ﺒﺤﯿث
ﯿﻀﺎف إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺜﻠﺜﻬﺎ إﻟﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ:
أ -إذا اﻗﺘرﻓﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎن أو أﻛﺜر ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ أو ﺘﻌﺎﻗﺒوا ﻋﻠﻰ إﺠراء
اﻟﻔﺤش ﺒﻪ.
ب -إذا أﺼﯿب اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻤرض زﻫري أو ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻛ اًر ﻓﺄزﯿﻠت ﺒﻛﺎرﺘﻬﺎ.
 -٢إذا أدت إﺤدى اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ إﻟﻰ ﻤوت اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ وﻟم ﯿﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد أراد ﻫذﻩ
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ،ﻓﻼ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات أﺸﻐﺎﻻً ﺸﺎﻗﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٢
اﻟﺨطف ﺒﺎﻟﺤﯿﻠﺔ واﻹﻛراﻩ
ﻛل ﻤن ﺨطف ﺒﺎﻟﺘﺤﯿل أو اﻹﻛراﻩ ﺸﺨﺼﺎً  -ذﻛ اًر ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ  -وﻫرب ﺒﻪ إﻟﻰ إﺤدى اﻟﺠﻬﺎت،
ﻋوﻗب ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺘﻲ:

 -١ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺘﯿن إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺨطوف ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﻤذﻛورة ذﻛ اًر ﻟم ﯿﻛن
ﻗد أﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ.
 -٢ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﻤذﻛورة أﻨﺜﻰ.
 -٣ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨطوﻓﺔ ذات ﺒﻌل ﺴواء أﻛﺎﻨت
أﺘﻤت اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ أم ﻟم ﺘﺘم.
 -٤ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺨطوف ذﻛ اًر ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ ،ﻗد
اﻋﺘدي ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻻﻏﺘﺼﺎب أو ﻫﺘك اﻟﻌرض.
 -٥ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨطوﻓﺔ ذات ﺒﻌل ﻟم ﺘﻛن ﻗد
أﺘﻤت اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ واﻋﺘدي ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤواﻗﻌﺔ.
 -٦ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨطوﻓﺔ ذات ﺒﻌل ﺘﺠﺎوزت
اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ واﻋﺘدي ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤواﻗﻌﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٣
ارﺠﺎع اﻟﻤﺨطوف واﻋﺎدة ﺤرﯿﺘﻪ
ﯿﻌﺎﻗب اﻟﺨﺎطف ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ،إذا ارﺠﻊ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻤﺨطوف ﻓﻲ ﺨﻼل ٍ
ﺜﻤﺎن
وأرﺒﻌﯿن ﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻤﻛﺎن أﻤﯿن وأﻋﺎد إﻟﯿﻪ ﺤرﯿﺘﻪ دون أن ﯿﻘﻊ ﻋﻠﯿﻪ أي اﻋﺘداء ﻤﺎس ﺒﺎﻟﺸرف
واﻟﻌرض أو ﺠرﯿﻤﺔ أﺨرى ﺘؤﻟف ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٤
اﻻﻏواء
 -١ﻛل ﻤن ﺨدع ﺒﻛ اًر ﺘﺠﺎوزت اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻫﺎ ﺒوﻋد اﻟزواج ﻓﻔض ﺒﻛﺎرﺘﻬﺎ ﻋوﻗب -
إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﯿﺴﺘوﺠب ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد  -ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﯿﻠزم ﺒﻀﻤﺎن ﺒﻛﺎرﺘﻬﺎ.

 -٢اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل وﺘﻛون ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺨداع ﺒوﻋد اﻟزواج ﻫﻲ اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم ﻟدى
ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أو ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو وﺠود ﻤﻛﺎﺘب أو أوراق أﺨرى ﻤﻛﺘوﺒﺔ.
 -٣ﻛل ﻤن ﺤرض اﻤرأة ﺴواء أﻛﺎن ﻟﻬﺎ زوج أم ﻟم ﯿﻛن ﻋﻠﻰ ﺘرك ﺒﯿﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﺤق ﺒرﺠل ﻏرﯿب ﻋﻨﻬﺎ
أو أﻓﺴدﻫﺎ ﻋن زوﺠﻬﺎ ﻹﺨﻼل اﻟراﺒطﺔ اﻟزوﺠﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٥
اﻟﻤداﻋﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ ،ﻛل ﻤن داﻋب ﺒﺼور ﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء:
 -١ﺸﺨﺼﺎً ﻟم ﯿﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ذﻛ اًر ﻛﺎن أو أﻨﺜﻰ ،أو
 -٢اﻤرأة أو ﻓﺘﺎة ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻌﻤر ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ أو أﻛﺜر دون رﻀﺎﻫﻤﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٦
ﻋرض اﻻﻋﻤﺎل او ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﯿﺎء
ﻤن ﻋرض ﻋﻠﻰ ﺼﺒﻲ دون اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ أو ﻋﻠﻰ أﻨﺜﻰ ﻋﻤﻼً ﻤﻨﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﺤﯿﺎء أو وﺠﻪ
إﻟﯿﻬﻤﺎ ﻛﻼﻤﺎً ﻤﻨﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﺤﯿﺎء ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٣٠٧
دﺨول اﻻﻤﺎﻛن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎء
ﻛل رﺠل ﺘﻨﻛر ﺒزي اﻤرأة ﻓدﺨل ﻤﻛﺎﻨﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺒﺎﻟﻨﺴﺎء أو ﻤﺤظو اًر دﺨوﻟﻪ وﻗت اﻟﻔﻌل ﻟﻐﯿر اﻟﻨﺴﺎء،
ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٣٠٨
اﯿﻘﺎف اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ واﺴﺘﻌﺎدة اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
 -١إذا ﻋﻘد زواج ﺼﺤﯿﺢ ﺒﯿن ﻤرﺘﻛب إﺤدى اﻟﺠراﺌم اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل وﺒﯿن اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻬﺎ
أوﻗﻔت اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ٕواذا ﻛﺎن ﺼدر ﺤﻛم ﺒﺎﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠق ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ.
 -٢ﺘﺴﺘﻌﯿد اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻗﺒل اﻨﻘﻀﺎء ﺜﻼث
ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻨﻘﻀﺎء ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ إذا اﻨﺘﻬﻰ اﻟزواج ﺒطﻼق اﻟﻤرأة دون
ﺴﺒب ﻤﺸروع.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠور واﻟﺘﻌرض ﻟﻸﺨﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻤﺎدة -٣٠٩
ﺘﻌرﯿف ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
ﯿراد ﺒﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل :ﻛل دار أو ﻏرﻓﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻐرف ﻓﻲ أي دار ﺘﻘﯿم ﻓﯿﻬﺎ
أو ﺘﺘردد إﻟﯿﻬﺎ اﻤرأﺘﺎن أو أﻛﺜر ﻷﺠل ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء.

اﻟﻤﺎدة -٣١٠
اﻟﺤض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠور
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن
ﻗﺎد أو ﺤﺎول ﻗﯿﺎدة:

 -١أﻨﺜﻰ دون اﻟﻌﺸرﯿن ﻤن اﻟﻌﻤر ﻟﯿواﻗﻌﻬﺎ ﺸﺨص ﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻛﺎﻨت ﺘﻠك اﻷﻨﺜﻰ ﻟﯿﺴت ﺒﻐﯿﺎً أو ﻤﻌروﻓﺔ ﺒﻔﺴﺎد اﻷﺨﻼق ،أو
 -٢أﻨﺜﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻐﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،أو
 -٣أﻨﺜﻰ ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺒﻘﺼد أن ﺘﻘﯿم ﻓﻲ ﺒﯿت ﺒﻐﺎء أو أن ﺘﺘردد إﻟﯿﻪ ،أو
 -٤أﻨﺜﻰ ﻟﺘﻐﺎدر ﻤﻛﺎن إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﻟم ﯿﻛن ذﻟك اﻟﻤﻛﺎن ﺒﯿت ﺒﻐﺎء ،ﺒﻘﺼد أن ﺘﻘﯿم
ﻓﻲ ﺒﯿت ﺒﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو أن ﺘﺘردد إﻟﯿﻪ أو ﻷﺠل ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ،أو
 -٥ﺸﺨص ﻟم ﯿﺘم اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻻرﺘﻛﺎب ﻓﻌل اﻟﻠواط ﺒﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣١١
اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻰ اﻟﻔﺠور ﺒﺎﻟﻛرﻩ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١ﻗﺎد أو ﺤﺎول ﻗﯿﺎدة أﻨﺜﻰ ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد أو اﻟﺘﺨوﯿف ﻻرﺘﻛﺎب اﻟﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ أو
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
 -٢ﻗﺎد أﻨﺜﻰ ﻟﯿﺴت ﺒﻐﯿﺎً أو ﻤﻌروﻓﺔ ﺒﻔﺴﺎد اﻷﺨﻼق ﺒواﺴطﺔ ادﻋﺎء ﻛﺎذب أو ﺒﺈﺤدى وﺴﺎﺌل
اﻟﺨداع ﻟﯿواﻗﻌﻬﺎ ﺸﺨص آﺨر ﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ.
 -٣ﻨﺎول أﻨﺜﻰ أو أﻋطﺎﻫﺎ أو ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻘﺎ اًر أو ﻤﺎدة أو أﺸﯿﺎء ﻗﺎﺼداً ﺒذﻟك ﺘﺨدﯿرﻫﺎ أو
اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻛﻲ ﯿﻤﻛن ﺒذﻟك أي ﺸﺨص ﻤن ﻤواﻗﻌﻬﺎ ﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣١٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﻋداد او ادارة او ﻤﻠﻛﯿﺔ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻛل ﻤن:
 -١أﻋد ﺒﯿﺘﺎً ﻟﻠﺒﻐﺎء أو ﺘوﻟﻰ إدارﺘﻪ أو اﺸﺘﻐل أو ﺴﺎﻋد ﻓﻲ إدارﺘﻪ ،أو

 -٢ﻛﺎن ﻤﺴﺘﺄﺠ اًر ﻤﻨزﻻً أو ﻤﺘوﻟﯿﺎً ﺸؤوﻨﻪ وﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل أي ﻗﺴم ﻤﻨﻪ
ﻛﺒﯿت ﻟﻠﺒﻐﺎء وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒذﻟك ،أو
 -٣ﻛﺎن ﻤﺎﻟﻛﺎً ﻤﻨزﻻً أو وﻛﯿﻼً ﻟﻤﺎﻟﻛﻪ وأﺠر ذﻟك اﻟﻤﻨزل ،أو أي ﻗﺴم ﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﯿﺴﺘﻌﻤل
ﻛﺒﯿت ﻟﻠﺒﻐﺎء أو اﺸﺘرك ﻋن ﻗﺼد ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻛﺒﯿت ﻟﻠﺒﻐﺎء.

اﻟﻤﺎدة -٣١٣
ﻋﻘوﺒﺔ ﻤﺎﻟك او ﻤﺴﺘﺄﺠر ﻤﻨزل ﻤﻬﯿﺄ ﻟﻠﺒﻐﺎء
 -١إذا أدﯿن ﻤﺴﺘﺄﺠر ﻤﻨزل ﻟﺘﻬﯿﺌﺘﻪ ﺒﯿﺘﺎً ﻟﻠﺒﻐﺎء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو ﻓﻲ أي ﻗﺴم ﻤﻨﻪ أو ﻟﺘوﻟﯿﻪ إدارﺘﻪ
أو ﻻﺸﺘﻐﺎﻟﻪ أو ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ أو ﻟﺴﻤﺎﺤﻪ ﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨزل أو أي ﻗﺴم ﻤﻨﻪ ﻛﺒﯿت ﻟﻠﺒﻐﺎء،
ﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺼدر ﻗ ار اًر ﺒﻔﺴﺦ ﻋﻘد اﻹﺠﺎرة وﺘﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺄﺠور وﺘﺴﻠﯿﻤﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟك.
ٕ -٢واذا أدﯿن ﻤﺎﻟك ﻤﻨزل ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻤن اﻟﺘﻬم اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺄﻤر ﺒﺈﻗﻔﺎل
ذﻟك اﻟﻤﻨزل وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) (٣٥ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.

اﻟﻤﺎدة -٣١٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸوﻻد ﺒﯿن ﺴن  ١٦ - ٦ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء
ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﻤﻌﻬوداً إﻟﯿﻪ اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒوﻟد ﯿﺘراوح ﻋﻤرﻩ ﺒﯿن اﻟﺴت ﺴﻨوات واﻟﺴت ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ ،وﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﯿت ﺒﻐﺎء أو ﺒﺎﻟﺘردد ﻋﻠﯿﻪ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٣١٥
اﻻﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴب اﻟﺒﻐﻲ
 -١ﻛل ﺸﺨص ذﻛر ﯿﻛون ﻤﻌوﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﯿﺸﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻛﺴﺒﻪ أي أﻨﺜﻰ ﻤن
اﻟﺒﻐﺎء ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢إذا ﺜﺒت ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ذﻛر أﻨﻪ ﯿﺴﺎﻛن ﺒﻐﯿﺎً أو أﻨﻪ اﻋﺘﺎد ﻤﻌﺎﺸرﺘﻬﺎ أو أﻨﻪ ﯿﺴﯿطر أو ﯿؤﺜر
ﻋﻠﻰ ﺤرﻛﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼورة ﯿظﻬر ﻤﻌﻬﺎ أﻨﻪ ﯿﺴﺎﻋدﻫﺎ أو ﯿرﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻤﻊ ﺸﺨص آﺨر أو
ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺘﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ،ﯿﻌﺘﺒر أﻨﻪ ﯿﻌول ﻓﻲ ﻤﻌﯿﺸﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴب اﻟﺒﻐﻲ وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒذﻟك ،إﻻ أن
ﯿﺜﺒت ﺨﻼف ذﻟك.

اﻟﻤﺎدة -٣١٦
اﻟﻤﺴﺎﻋدة او اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء
ﻛل اﻤرأة ﯿﺜﺒت ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻨﻬﺎ اﺒﺘﻐﺎء ﻟﻠﻛﺴب ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤرﻛﺎت ﺒﻐﻲ ﺒﺼورة ﯿظﻬر ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد
ﺘﻠك اﻟﻤرأة أو ﺘرﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻤﻊ ﺸﺨص آﺨر أو ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ،ﺘﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٣١٧
ارﻏﺎم اﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﻲ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن ﻛل ﻤن اﺴﺘﺒﻘﻰ اﻤرأة ﺒﻐﯿر رﻀﺎﻫﺎ:
 -١ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن ﻟﯿواﻗﻌﻬﺎ رﺠل ﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروع ﺴواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟرﺠل ﺸﺨﺼﺎً ﻤﻌﯿﻨﺎً أو ﻏﯿر
ﻤﻌﯿن ،أو
 -٢ﻓﻲ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء.

اﻟﻤﺎدة -٣١٨
اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻟﺒﻐﻲ
إذا وﺠدت اﻤرأة ﻓﻲ ﻤﻨزل ﻟﯿواﻗﻌﻬﺎ ﺸﺨص ﻤواﻗﻌﺔ ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ أو وﺠدت ﻓﻲ ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء ،ﯿﻌﺘﺒر
اﻟﺸﺨص أﻨﻪ اﺴﺘﺒﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء إذا اﻤﺘﻨﻊ ﻋن إﻋطﺎﺌﻬﺎ أي ﺸﻲء ﻤن أﻟﺒﺴﺘﻬﺎ
أو ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﺼداً ﺒذﻟك إرﻏﺎﻤﻬﺎ أو ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو ﺒﯿت اﻟﺒﻐﺎء.

اﻟﻤﺎدة -٣١٩
اﻟﺘﻌرض ﻟﻶداب واﻷﺨﻼق اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن:
 -١ﺒﺎع أو أﺤرز ﺒﻘﺼد اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺘوزﯿﻊ أﯿﺔ ﻤﺎدة ﺒذﯿﺌﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ أو ﻤﺨطوطﺔ أو أﯿﺔ ﺼورة
ﺸﻤﺴﯿﺔ أو رﺴم أو ﻨﻤوذج أو أي ﺸﻲء آﺨر ،ﯿؤدي إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻷﺨﻼق ،أو طﺒﻊ أو أﻋﺎد طﺒﻊ
ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺸﯿﺎء واﻟﻤواد ﺒﺄﯿﺔ طرﯿﻘﺔ أﺨرى ﺒﻘﺼد ﺒﯿﻌﻬﺎ أو ﺘوزﯿﻌﻬﺎ.
 -٢ﻋرض ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم أي ﺘﺼوﯿر أو ﺼورة ﺸﻤﺴﯿﺔ أو رﺴم أو ﻨﻤوذج ﺒذيء أو أي ﺸﻲء
آﺨر ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻷﺨﻼق ،أو وزع ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺸﯿﺎء ﻟﻌرﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم ،أو
 -٣أدار أو اﺸﺘرك ﻓﻲ إدارة ﻤﺤل ﯿﺘﻌﺎطﻰ ﺒﯿﻊ أو ﻨﺸر أو ﻋرض أﺸﯿﺎء ﺒذﯿﺌﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ ﻛﺎﻨت أو
ﻤﺨطوطﺔ أو ﺼورة ﺸﻤﺴﯿﺔ أو رﺴوم أو ﻨﻤﺎذج أو أﯿﺔ أﺸﯿﺎء أﺨرى ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻷﺨﻼق،
أو
 -٤أﻋﻠن أو أذاع ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل أن ﺸﺨﺼﺎً ﯿﺘﻌﺎطﻰ ﺒﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤواد واﻷﺸﯿﺎء اﻟﺒذﯿﺌﺔ أو
طﺒﻌﻬﺎ أو أﻋﺎد طﺒﻌﻬﺎ أو ﻋرﻀﻬﺎ أو ﺘوزﯿﻌﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٠
اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء
ﻛل ﻤن ﻓﻌل ﻓﻌﻼً ﻤﻨﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﺤﯿﺎء أو أﺒدى إﺸﺎرة ﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎء ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎم أو
ﺒﺼورة ﯿﻤﻛن ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم أن ﯿراﻩ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر
أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻹﺠﻬﺎض

اﻟﻤﺎدة -٣٢١
ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻟﻨﻔس
ﻛل اﻤرأة أﺠﻬﻀت ﺒﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل أو رﻀﯿت ﺒﺄن ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻟﻬﺎ ﻏﯿرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌل،
ﺘﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٢
ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻤرأة ﺒرﻀﺎﻫﺎ
 -١ﻤن أﻗدم ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﻰ إﺠﻬﺎض اﻤرأة ﺒرﻀﺎﻫﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث
ﺴﻨوات

ٕ -٢واذا أﻓﻀﻰ اﻹﺠﻬﺎض أو اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻠﻪ إﻟﻰ ﻤوت اﻟﻤرأة ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل
ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٣
ﻋﻘوﺒﺔ اﺠﻬﺎض اﻤرأة دون رﻀﺎﻫﺎ
-١ﻤن ﺘﺴﺒب ﻋن ﻗﺼد ﺒﺎﺠﻬﺎض اﻤرأة دون رﻀﺎﻫﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﻋﺸر ﺴﻨوات.
 -٢وﻻ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﺠﻬﺎض أو اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻤوت
اﻟﻤرأة.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٤
اﻻﺠﻬﺎض ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرف
ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻋذر ﻤﺨﻔف ،اﻟﻤرأة اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻬض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻓﻬﺎ وﯿﺴﺘﻔﯿد ﻛذﻟك ﻤن اﻟﻌذر
ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ارﺘﻛب إﺤدى اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ٣٢٢و (٣٢٣ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺸرف إﺤدى ﻓروﻋﻪ أو ﻗرﯿﺒﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٥
ظرف ﻤﺸدد ﻟﻼﺠﻬﺎض
إذا ﻛﺎن ﻤرﺘﻛب اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل طﺒﯿﺒﺎً أو ﺠراﺤﺎً أو ﺼﯿدﻟﯿﺎً أو ﻗﺎﺒﻠﺔ،
ﯿزاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﻘدار ﺜﻠﺜﻬﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻤن
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن

اﻟﻔﺼل اﻷول

اﻟﻤﺎدة -٣٢٦
اﻟﻘﺘل اﻟﻘﺼد
ﻤن ﻗﺘل إﻨﺴﺎﻨﺎً ﻗﺼداً ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٧
اﻟظروف اﻟﻤﺴﺘردة ﻟﻠﻘﺘل اﻟﻘﺼد
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘل ﻗﺼداً إذا ارﺘﻛب:
 -١ﺘﻤﻬﯿداً ﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﺘﺴﻬﯿﻼً أو ﺘﻨﻔﯿذاً ﻟﻬﺎ أو ﺘﺴﻬﯿﻼً ﻟﻔرار اﻟﻤﺤرﻀﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺠﻨﺤﺔ أو
ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو اﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺤﯿﻠوﻟﺔ ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻌﻘﺎب.
 -٢ﻋﻠﻰ ﻤوظف ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ وظﯿﻔﺘﻪ أو ﻤن أﺠل ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم اﻟوظﯿﻔﺔ.
 -٣ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺸﺨص.
 -٤ﻤﻊ ﺘﻌذﯿب اﻟﻤﻘﺘول ﺒﺸراﺴﺔ ﻗﺒل ﻗﺘﻠﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٢٨
اﻻﻋدام
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻹﻋدام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘل ﻗﺼداً:
 -١إذا ارﺘﻛب ﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار ،وﯿﻘﺎل ﻟﻪ )اﻟﻘﺘل اﻟﻤﻌﻤد(.
 -٢إذا ارﺘﻛب ﺘﻤﻬﯿداً ﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺘﺴﻬﯿﻼً أو ﺘﻨﻔﯿذاً ﻟﻬﺎ ،أو ﺘﺴﻬﯿﻼً ﻟﻔرار اﻟﻤﺤرﻀﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻠك
اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أو اﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺤﯿﻠوﻟﺔ ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻌﻘﺎب.
 -٣إذا ارﺘﻛﺒﻪ اﻟﻤﺠرم ﻋﻠﻰ أﺤد أﺼوﻟﻪ.

اﻟﻤﺎدة - ٣٢٩
ﺘﻌرﯿف اﻻﺼرار اﻟﺴﺎﺒق
اﻹﺼرار اﻟﺴﺎﺒق ﻫو اﻟﻘﺼد اﻟﻤﺼﻤم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒل اﻟﻔﻌل ﻻرﺘﻛﺎب ﺠﻨﺤﺔ أو ﺠﻨﺎﯿﺔ ﯿﻛون ﻏرض
اﻟﻤﺼر ﻤﻨﻬﺎ إﯿذاء ﺸﺨص ﻤﻌﯿن أو أي ﺸﺨص ﻏﯿر ﻤﻌﯿن وﺠدﻩ أو ﺼﺎدﻓﺔ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻘﺼد
ﻤﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺤدوث أﻤر أو ﻤوﻗوﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺸرط.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٠
اﻟﻘﺘل ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
ﻤن ﻀرب أو ﺠرح أﺤداً ﺒﺄداة ﻟﯿس ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻤوت أو إﻋطﺎء ﻤواد ﻀﺎرة وﻟم
ﯿﻘﺼد ﻤن ذﻟك ﻗﺘﻼً ﻗط ،وﻟﻛن اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺘوﻓﻲ ﻤﺘﺄﺜ اًر ﻤﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣١
ﻗﺘل اﻻم وﻟﯿدﻫﺎ ﻗﺼدا
إذا ﺘﺴﺒﺒت اﻤرأة ﺒﻔﻌل أو ﺘرك ﻤﻘﺼود ﻓﻲ ﻗﺘل وﻟﯿدﻫﺎ اﻟذي ﻟم ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻋﻠﻰ ﺼورة
ﺘﺴﺘﻠزم اﻟﺤﻛم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋدام ،وﻟﻛن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻗﺘﻨﻌت ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﯿﻨﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ اﻟوﻓﺎة ﻟم ﺘﻛن ﻗد
اﺴﺘﻌﺎدت وﻋﯿﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤن ﺘﺄﺜﯿر وﻻدة اﻟوﻟد أو ﺒﺴﺒب اﻟرﻀﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن وﻻدﺘﻪ ،ﺘﺒدل ﻋﻘوﺒﺔ
اﻹﻋدام ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٢
ﻗﺘل اﻻم وﻟﯿدﻫﺎ ﻤن اﻟﺴﻔﺎح ﻗﺼدا
ﺘﻌﺎﻗب ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات ،اﻟواﻟدة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت  -اﺘﻘﺎء اﻟﻌﺎر -ﺒﻔﻌل أو
ﺘرك ﻤﻘﺼود ﻓﻲ ﻤوت وﻟﯿدﻫﺎ ﻤن اﻟﺴﻔﺎح ﻋﻘب وﻻدﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٣
اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻨﺎﺠم ﻋﻨﻪ ﺘﻌطﯿل اﻛﺜر ﻤن ) (٢٠ﯿوم
ﻛل ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ ﻀرب ﺸﺨص أو ﺠرﺤﻪ أو إﯿذاﺌﻪ ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤؤﺜر ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻌﻨف
واﻻﻋﺘداء ﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻤرض أو ﺘﻌطﯿل ﻋن اﻟﻌﻤل ﻤدة ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن ﯿوﻤﺎً ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٤
اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻨﺎﺠم ﻋﻨﻪ ﺘﻌطﯿل اﻗل ﻤن ) (٣٠ﯿوم
 -١إذا ﻟم ﯿﻨﺠم ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أي ﻤرض أو ﺘﻌطﯿل ﻋن اﻟﻌﻤل أو ﻨﺠم
ﻋﻨﻬﺎ ﻤرض أو ﺘﻌطﯿل وﻟﻛن ﻤدﺘﻪ ﻟم ﺘزد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸرﯿن ﯿوﻤﺎً ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد
ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.
 -٢إذا ﻟم ﯿﻨﺠم ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤرض أو ﺘﻌطﯿل ﻋن اﻟﻌﻤل ﺘزﯿد ﻤدﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﯿﺎم ،ﻓﻼ ﯿﺠوز ﺘﻌﻘب اﻟدﻋوى دون ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر ﻛﺘﺎﺒﺔ أو ﺸﻔﻬﯿﺎً وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﯿﺤق ﻟﻠﺸﺎﻛﻲ أن ﯿﺘﻨﺎزل ﻋن ﺸﻛواﻩ إﻟﻰ أن ﯿﻛﺘﺴب اﻟﺤﻛم اﻟدرﺠﺔ اﻟﻘطﻌﯿﺔ ،وﻋﻨدﺌذ ﺘﺴﻘط دﻋوى
اﻟﺤق اﻟﻌﺎم.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٥
اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤؤدي اﻟﻰ اﻟﺒﺘر او اﻟﺘﻌطﯿل او اﻟﺘﺸوﯿﻪ
إذا أدى اﻟﻔﻌل إﻟﻰ ﻗطﻊ أو اﺴﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀو أو ﺒﺘر أﺤد اﻷطراف أو إﻟﻰ ﺘﻌطﯿﻠﻬﺎ أو ﺘﻌطﯿل
إﺤدى اﻟﺤواس ﻋن اﻟﻌﻤل ،أو ﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﺤداث ﺘﺸوﯿﻪ ﺠﺴﯿم أو أﯿﺔ ﻋﺎﻫﺔ أﺨرى داﺌﻤﺔ أو ﻟﻬﺎ
ﻤظﻬر اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ،ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸر ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٦
اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤؤدي اﻟﻰ اﻻﺠﻬﺎض
ﻤن ﺘﺴﺒب ﺒﺈﺤدى وﺴﺎﺌل اﻟﻌﻨف أو اﻻﻋﺘداء اﻟﻤذﻛور ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ٣٣٣ﺒﺈﺠﻬﺎض ﺤﺎﻤل وﻫو ﻋﻠﻰ
ﻋﻠم ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸر ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٧
اﻟظروف اﻟﻤﺸددة اﻻﯿذاء اﻟﻤﻘﺼود
ﺘﺸدد اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد  ٣٣٣و ٣٣٤و ،٣٣٥ﺒﺤﯿث ﯿزﯿد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺜﻠﺜﻬﺎ إﻟﻰ
ﻨﺼﻔﻬﺎ إذا اﻗﺘرف اﻟﻔﻌل ﺒﺈﺤدى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن  ٣٢٧و.٣٢٨

اﻟﻤﺎدة -٣٣٨
اﻟﻤﺸﺎﺠرة
إذا اﺸﺘرك ﻋدة أﺸﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺠرة ﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺘل أو ﺘﻌطﯿل ﻋﻀو أو ﺠرح أو إﯿذاء أﺤد اﻟﻨﺎس
وﺘﻌذر ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟذات ،ﻋوﻗب ﻛل ﻤن اﺸﺘرك ﻤﻨﻬم ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤوت أو ﺘﻌطﯿل اﻟﻌﻀو أو اﻟﺠرح أو اﻹﯿذاء ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺒﻌد
ﺘﺨﻔﯿﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ.
ٕواذا ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘرﻓﺔ ﺘﺴﺘوﺠب اﻹﻋدام أو اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﻋوﻗب ﻛل ﻤن اﺸﺘرك
ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺠراﺌﯿﺔ اﻟﻤؤدﯿﺔ إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﺘﻨﻘص ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٣٩
اﻻﻨﺘﺤﺎر
أ -ﻤن ﺤﻤل إﻨﺴﺎﻨﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺤﺎر أو ﺴﺎﻋدﻩ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤن اﻟطرق اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٨٠ﻋوﻗب
ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤؤﻗت.
بٕ -واذا ﺒﻘﻲ اﻻﻨﺘﺤﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸروع ﻋوﻗب ذﻟك اﻟﺸﺨص ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن
وﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات إذا ﻨﺠم إﯿذاء أو ﻋﺠز داﺌﻤﯿﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٠
اﻟﻌذر ﻓﻲ اﻟﻘﺘل

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب ﻤﺎدة ) (١ﻤن ﻗرار ﺒﻘﺎﻨون رﻗم ) (٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١م ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون
اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻨﺎﻓذ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻨﺎﻓذ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ .
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.٢٠١١/١٠/١٠ :
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻤﺎدة -٣٤١
اﻓﻌﺎل اﻟدﻓﺎع اﻟﻤﺸروع
ﺘﻌد اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺘﯿﺔ دﻓﺎﻋﺎً ﻤﺸروﻋﺎً:
 -١ﻓﻌل ﻤن ﯿﻘﺘل ﻏﯿرﻩ أو ﯿﺼﯿﺒﻪ ﺒﺠراح أو ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤؤﺜر دﻓﺎﻋﺎً ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋرﻀﻪ أو ﻨﻔس
ﻏﯿرﻩ أو ﻋرﻀﻪ ،ﺒﺸرط أن:
أ -ﯿﻘﻊ اﻟدﻓﻊ ﺤﺎل وﻗوع اﻻﻋﺘداء.
ب -أن ﯿﻛون اﻻﻋﺘداء ﻏﯿر ﻤﺤق.
ج -أن ﻻ ﯿﻛون ﻓﻲ اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذا اﻻﻋﺘداء إﻻ ﺒﺎﻟﻘﺘل أو اﻟﺠرح أو
اﻟﻔﻌل اﻟﻤؤﺜر.
د -ﻓﻌل ﻤن ﯿﻘﺘل ﻏﯿرﻩ أو ﯿﺼﯿﺒﻪ ﺒﺠراح أو ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤؤﺜر دﻓﺎﻋﺎً ﻋن ﻤﺎﻟﻪ أو ﻤﺎل ﻏﯿرﻩ اﻟذي ﻫو
ﻓﻲ ﺤﻔظﻪ ﺒﺸرط:
ه -أن ﯿﻘﻊ اﻟدﻓﺎع أﺜﻨﺎء اﻟﻨﻬب واﻟﺴرﻗﺔ اﻟﻤراﻓﻘﯿن ﻟﻠﻌﻨف ،أو
و -أن ﺘﻛون اﻟﺴرﻗﺔ ﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ ﻀرر ﺠﺴﯿم ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﺨل ﺒﺈرادة اﻟﻤﺴروق ﻤﻨﻪ وﯿﻔﺴد اﺨﺘﯿﺎرﻩ
وﻟو ﻟم ﯿراﻓﻘﻬﺎ ﻋﻨف.

ز -وأن ﻻ ﯿﻤﻛن ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن اﻟﻤذﻛورﺘﯿن آﻨﻔﺎً دﻓﻊ اﻟﺴﺎرﻗﯿن واﻟﻨﺎﻫﺒﯿن واﺴﺘرداد اﻟﻤﺎل ﺒﻐﯿر
اﻟﻘﺘل أو اﻟﺠرح أو اﻟﻔﻌل اﻟﻤؤﺜر.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٢
اﻟدﻓﺎع اﻟﻤﺸروع ﻋن اﻟﺒﯿوت واﻟﺴﻛﺎن
ﯿﻌد دﻓﺎﻋﺎً ﻤﺸروﻋﺎً ﻛل ﻗﺘل أو إﺼﺎﺒﺔ ﺒﺠراح أو ﺒﺄي ﻓﻌل ﻤؤﺜر ارﺘﻛب ﻟدﻓﻊ ﺸﺨص دﺨل أو
ﺤﺎول اﻟدﺨول ﻟﯿﻼً إﻟﻰ ﻤﻨزل آﻫل ﺒﺎﻟﺴﻛﺎن أو إﻟﻰ ﺒﯿت اﻟﺴﻛن ،ﺤﺴﺒﻤﺎ ورد ﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ،ﺒﺘﺴﻠق اﻟﺴﯿﺎﺠﺎت أو اﻟﺠدران أو اﻟﻤداﺨل أو ﺜﻘﺒﻬﺎ أو ﻛﺴرﻫﺎ أو ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺎﺘﯿﺢ ﻤﻘﻠدة أو
ﻤﺼطﻨﻌﺔ أو أدوات ﺨﺎﺼﺔٕ .واذا وﻗﻊ اﻻﻋﺘداء ﻨﻬﺎ اًر ﻓﻼ ﯿﺴﺘﻔﯿد اﻟﻔﺎﻋل إﻻ ﻤن اﻟﻌذر اﻟﻤﺨﻔف
ﻋﻤﻼً ﺒﺎﻟﻤﺎدة ).(٩٧
اﻟﻤﺎدة -٣٤٣
اﻟﻘﺘل ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
ﻤن ﺴﺒب ﻤوت أﺤد ﻋن إﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز أو ﻋن ﻋدم ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ ﻋوﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٤
اﻻﯿذاء ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود
 -١إذا ﻟم ﯿﻨﺠم ﻋن ﺨطﺄ اﻟﻤﺠرم إﻻ إﯿذاء ﻛﺎﻟذي ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدﺘﺎن  ٣٣٣و ٣٣٥ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

 -٢ﯿﻌﺎﻗب ﻛل إﯿذاء آﺨر ﻏﯿر ﻤﻘﺼود ،ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز
ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.
 -٣وﺘﻌﻠق اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ إذا ﻟم ﯿﻨﺠم ﻋن اﻹﯿذاء ﻤرض أو ﺘﻌطﯿل ﻋن
اﻟﻌﻤل ﻟﻤدة ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸرة أﯿﺎم ،وﯿﻛون ﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋن ﺤﻘﻪ ﻨﻔس اﻟﻤﻔﺎﻋﯿل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
).(٣٣٤

اﻟﻤﺎدة -٣٤٥
اﻟﻘﺘل واﻻﯿذاء اﻟﻨﺎﺠﻤﯿن ﻋن ﺘﻌدد اﻻﺴﺒﺎب
إذا ﻛﺎن اﻟﻤوت أو اﻹﯿذاء اﻟﻤرﺘﻛﺒﺎن ﻋن ﻗﺼد ﻨﺘﯿﺠﺔ أﺴﺒﺎب ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺠﻬﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل وﻛﺎﻨت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ،أو ﻻﻨﻀﻤﺎم ﺴﺒب ﻤﻨﻔﺼل ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋوﻗب ﻛﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ:
 -١ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﯿﺴﺘﻠزم ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام أو
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.
 -٢ﺒﺘﺨﻔﯿض أﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ أﺨرى ﺤﺘﻰ ﻨﺼﻔﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﯿﺴﺘﻠزم ﻋﻘوﺒﺔ ﻏﯿر اﻹﻋدام أو
اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﯿﺔ واﻟﺸرف
اﻟﻤﺎدة -٣٤٦
ﺤرﻤﺎن اﻟﺤرﯿﺔ
ﻛل ﻤن ﻗﺒض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص وﺤرﻤﻪ ﺤرﯿﺘﻪ ﺒوﺠﻪ ﻏﯿر ﻤﺸروع ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ
ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﯿس دﯿﻨﺎ اًرٕ ،واذا ﻛﺎن ﻗد ﺤﺠزﻩ ﺒﺎدﻋﺎﺌﻪ زو اًر  -ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺸﻐل وظﯿﻔﺔ

رﺴﻤﯿﺔ أو ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺤﻤل ﻤذﻛرة ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒض ﻋﻠﯿﻪ  -ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن،
ٕواذا وﻗﻌت ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻤوظف أﺜﻨﺎء وظﯿﻔﺘﻪ أو ﺒﺴﺒب ﻤﺎ أﺠراﻩ ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ
ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٧
ﺨرق ﺤرﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎزل
-١ﻤن دﺨل ﻤﺴﻛن آﺨر أو ﻤﻠﺤﻘﺎت ﻤﺴﻛﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎً ﻹرادة ذﻟك اﻵﺨر وﻛذﻟك ﻤن ﻤﻛث ﻓﻲ
اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤذﻛورة ﺨﻼﻓﺎً ﻹرادة ﻤن ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻗﺼﺎﺌﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ
أﺸﻬر.
 -٢وﯿﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻟﯿﻼً أو ﺒواﺴطﺔ اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص أو
اﻟﻛﺴر أو ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو ارﺘﻛﺒﻪ ﻋدة أﺸﺨﺎص ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن.
-٣ﻻ ﺘﺠري اﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ،إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻔرﯿق
اﻵﺨر.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٨
اﻟﺘﺴﻠل اﻟﻰ اﻤﺎﻛن ﺘﺨص اﻟﻐﯿر
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻷﺴﺒوع أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﻤن ﺘﺴﻠل ﺒواﺴطﺔ
اﻟﻛﺴر أو اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص إﻟﻰ أﻤﺎﻛن ﻏﯿر اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺨص اﻟﻐﯿر
وﻟﯿﺴت ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬور ،أو ﻤﻛث ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن إرادة ﻤن ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ إﻗﺼﺎﺌﻪ ﻋﻨﻬﺎ.
-٢وﻻ ﯿﻼﺤق اﻟﻤﺠرم إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻔرﯿق اﻟﻤﺘﻀرر.

اﻟﻤﺎدة -٣٤٩
اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺎﻟﺴﻼح
 -١ﻤن ﻫدد آﺨر ﺒﺸﻬر اﻟﺴﻼح ﻋﻠﯿﻪ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﺴﻼح ﻨﺎرﯿﺎً واﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٠
اﻟﺘوﻋد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ﺒﺈﺠراء ﻋﻤل او اﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻤل
ﻤن ﺘوﻋد آﺨر ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ اﻹﻋدام أو اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ،
ﺴواء ﺒواﺴطﺔ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﻔﻠﺔ أو ﺒواﺴطﺔ ﺸﺨص ﺜﺎﻟث ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث
ﺴﻨوات إذا ﺘﻀﻤن اﻟوﻋﯿد اﻷﻤر ﺒﺈﺠراء ﻋﻤل وﻟو ﻤﺸروﻋﺎً أو ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٥١
اﻟوﻋﯿد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ
إذا ﻟم ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺈﺤدى اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ أﻤ اًر أو ﺘﻀﻤن أﻤ اًر إﻻ أﻨﻪ ﺤﺼل ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ
دون واﺴطﺔ ﺸﺨص آﺨر ﻗﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
اﻟﻤﺎدة -٣٥٢
اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ اﻗل ﻤن اﻻﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ) (١٥ﺴﻨﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ أﺨف ﻤن اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٣٥٠إذا
ارﺘﻛب ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻨﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٣
اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤن أﻤ ار
اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤن أﻤ اًر إذا وﻗﻊ ﻛﺘﺎﺒﺔ أو ﺒواﺴطﺔ ﺸﺨص ﺜﺎﻟث ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ
ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٤
اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺈﻨزال ﻀرر ﻏﯿر ﻤﺤق
ﻛل ﺘﻬدﯿد آﺨر ﺒﺈﻨزال ﻀرر ﻏﯿر ﻤﺤق ،إذا ﺤﺼل ﺒﺎﻟﻘول أو ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (٧٣وﻛﺎن ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﺸدﯿداً ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛوى
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٥
اﻓﺸﺎء اﻻﺴرار
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻛل ﻤن:
 -١ﺤﺼل ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ أو ﻤرﻛزﻩ اﻟرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺴرار رﺴﻤﯿﺔ وأﺒﺎح ﻫذﻩ اﻷﺴرار ﻟﻤن ﻟﯿس ﻟﻪ
ﺼﻼﺤﯿﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ أو إﻟﻰ ﻤن ﻻ ﺘﺘطﻠب طﺒﯿﻌﺔ وظﯿﻔﺘﻪ ذﻟك اﻻطﻼع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٢ﻛﺎن ﯿﻘوم ﺒوظﯿﻔﺔ رﺴﻤﯿﺔ أو ﺨدﻤﺔ ﺤﻛوﻤﯿﺔ واﺴﺘﺒﻘﻰ ﺒﺤﯿﺎزﺘﻪ وﺜﺎﺌق ﺴرﯿﺔ أو رﺴوﻤﺎً أو
ﻤﺨططﺎت أو ﻨﻤﺎذج أو ﻨﺴﺨﺎً ﻤﻨﻬﺎ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺤق اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ أو دون أن ﺘﻘﻀﻲ ذﻟك
طﺒﯿﻌﺔ وظﯿﻔﺘﻪ.
 -٣ﻛﺎن ﺒﺤﻛم ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺴر وأﻓﺸﺎﻩ دون ﺴﺒب ﻤﺸروع.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٦
اﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤن ﻤوظﻔﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒرق واﻟﺒرﯿد وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻬﺎﺘف
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﺸﺨص ﻤﻠﺤق ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒرق واﻟﺒرﯿد ﯿﺴﻲء اﺴﺘﻌﻤﺎل
وظﯿﻔﺘﻪ ﻫذﻩ ﺒﺄن ﯿطﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺴﺎﻟﺔ ﻤظروﻓﺔ أو ﯿﺘﻠف أو ﯿﺨﺘﻠس إﺤدى اﻟرﺴﺎﺌل أو ﯿﻔﻀﻲ
ﺒﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﯿر اﻟﻤرﺴل إﻟﯿﻪ.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻤن ﻛﺎن ﻤﻠﺤﻘﺎً ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻬﺎﺘف وأﻓﺸﻰ ﻤﺨﺎﺒرة ﻫﺎﺘﻔﯿﺔ اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺤﻛم وظﯿﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٧
ﻓض رﺴﺎﺌل اﻵﺨرﯿن
ﻛل ﺸﺨص ﯿﺘﻠف أو ﯿﻔﻀﻲ ﻗﺼداً رﺴﺎﻟﺔ أو ﺒرﻗﯿﺔ ﻏﯿر ﻤرﺴﻠﺔ إﻟﯿﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز
اﻟﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر.
اﻟﻤﺎدة -٣٥٨
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟذم
ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ذم آﺨر ﺒﺈﺤدى اﻟﺼور اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٨٨ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٥٩
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﻘدح

ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدح ﺒﺄﺤد اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﺘرف ﺒﺈﺤدى اﻟﺼور اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ١٨٨و(١٨٩
وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿر اﻟﺤﺎﺼل ﺒﺈﺤدى اﻟﺼور اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٩٠ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٣٦٠
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿر
ﻤن ﺤﻘر أﺤد اﻟﻨﺎس ﺨﺎرﺠﺎً ﻋن اﻟذم واﻟﻘدح ﻗوﻻً أو ﻓﻌﻼً وﺠﻬﺎً ﻟوﺠﻪ أو ﺒﻤﻛﺘوب ﺨﺎطﺒﻪ ﺒﻪ أو
ﻗﺼد اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،أو ﺒﺈطﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﯿﻪ أو إﺸﺎرة ﻤﺨﺼوﺼﺔ أو ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻠﯿظﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٣٦١
إﻟﻘﺎء ﻨﺠﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص
ﻛل ﻤن أﻟﻘﻰ ﻏﺎﺌطﺎً أو ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺤﻛﻤﻪ ﻤن اﻟﻨﺠﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر
إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٣٦٢
ﻤوﻀوع اﻟذم ﺠرم
ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻤرﺘﻛب اﻟذم أو اﻟﻘدح ﺘﺒرﯿ اًر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ اﻟﻔﻌل ﻤوﻀوع اﻟذم أو اﻟﻘدح أو إﺜﺒﺎت
اﺸﺘﻬﺎرﻩ إﻻ أن ﯿﻛون ﻤوﻀوع اﻟذم ﺠرﻤﺎً أو ﯿﻛون ﻤوﻀوع اﻟﻘدح ﻤﻌدوداً ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻤن اﻟﺠراﺌم ،وﯿﻘف
اﻟﻘﺎدح ﻤوﻗف اﻟذام وذﻟك ﺒﺘﺤوﯿل ﻋﺒﺎرة اﻟﻘدح إﻟﻰ ﺸﻛل ﻤﺎدة ﻤﺨﺼوﺼﺔ ﺒﺼورة اﻟﺘﻌﯿﯿن
واﻟﺘﺨﺼﯿص وﻋﻨدﺌذ ﻟم ﯿﻌد ﻓﻲ اﻹﻤﻛﺎن ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﺒﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻘدح ﺒل ﺘﺠري ﻋﻠﯿﻪ أﺤﻛﺎم اﻟذم.

اﻟﻤﺎدة -٣٦٣
ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻌﻘوﺒﺔ
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﻗد ﺠﻠب اﻟﺤﻘﺎرة ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻓﻌﻼً ﻏﯿر ﻤﺤق أو ﻗﺎﺒل ﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن
ﺤﻘﺎرة ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ أو اﺴﺘرﻀﻲ ﻓرﻀﻲ ،ﺴﺎغ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺤط ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ اﻟطرﻓﯿن أو ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ
أﺤدﻫﻤﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟذم واﻟﻘدح واﻟﺘﺤﻘﯿر ﺜﻠﺜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺜﻠﺜﯿﻬﺎ أو ﺘﺴﻘط اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺒﺘﻤﺎﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٣٦٤
اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟذم واﻟﻘدح واﻟﺘﺤﻘﯿر
ﺘﺘوﻗف دﻋﺎوى اﻟذم واﻟﻘدح واﻟﺘﺤﻘﯿر ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ ﺼﻔﺔ اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

اﻟﻤﺎدة -٣٦٥
ﺘﻀﻤﯿن اﻷﻀرار اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻷﻀرار اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
ﻟﻠﻤدﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ أن ﯿطﻠب ﺒﺎﻟدﻋوى اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ ﺘﻀﻤﯿن ﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟذم أو اﻟﻘدح أو اﻟﺘﺤﻘﯿر ﻤن
اﻷﻀرار اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﻘدرﻩ ﻤن اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﯿظن أﻨﻪ ﻟﺤق ﺒﻪ ﻤن اﻷﻀرار
اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﻘدر ﻫذﻩ اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت ﺒﺤﺴب ﻤﺎﻫﯿﺔ اﻟﺠرﯿﻤﺔ وﺸدة وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯿﺤﻛم ﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة - ٣٦٦
إﻗﺎﻤﺔ اﻟورﺜﺔ ﻟﻠدﻋوى
إذا وﺠﻪ اﻟذم أو اﻟﻘدح إﻟﻰ ﻤﯿت ،ﯿﺤق ﻟورﺜﺘﻪ دون ﺴواﻫم إﻗﺎﻤﺔ اﻟدﻋوى.

اﻟﻤﺎدة - ٣٦٧
ﺤﺎﻻت رد دﻋوى اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻓﯿﻬﺎ ﺠرﯿﻤﺔ اﻟذم أو اﻟﻘدح أو اﻟﺘﺤﻘﯿر وﺘﺴﻘط اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة
 ٣٦٣ﺘرد دﻋوى اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت.

اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺴﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل ﺨط ارً ﺸﺎﻤﻼً
اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺤرﯿق

اﻟﻤﺎدة -٣٦٨
ﺤرق اﻻﺒﻨﯿﺔ وﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻘطﺎرات واﻟﺴﻨد واﻟطﺎﺌرات
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات ﻛل ﻤن أﻀرم اﻟﻨﺎر ﻗﺼداً ﻓﻲ
أﺒﻨﯿﺔ أو ﻤﺼﺎﻨﻊ أو ورش أو ﻤﺨﺎزن أو أي ﻋﻤﺎرات آﻫﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ أو ﻗرﯿﺔ ،أو
 -٢ﻓﻲ ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺴﻛﺔ اﻟﺤدﯿدﯿﺔ أو ﻋرﺒﺎت ﺘﻘل ﺸﺨﺼﺎً أو أﻛﺜر ﻏﯿر اﻟﻤﺠرم أو ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘطﺎر ﻓﯿﻪ
ﺸﺨص أو أﻛﺜر ﻤن ﺸﺨص ،أو
 -٣ﻓﻲ ﺴﻔن ﻤﺎﺨرة أو راﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤراﻓﺊ ،أو
 -٤ﻓﻲ ﻤرﻛﺒﺎت ﻫواﺌﯿﺔ طﺎﺌرة أو ﺠﺎﺜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤطﺎر ،ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤﻠﻛﺔ أم ﻻ ،أو
 -٥ﻓﻲ أﺒﻨﯿﺔ ﻤﺴﻛوﻨﺔ أو ﻤﻌدة ﻟﻠﺴﻛن واﻗﻌﺔ ﺨﺎرج اﻷﻤﻛﻨﺔ اﻵﻫﻠﺔ ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤﻠﻛﻪ أم ﻻ.

اﻟﻤﺎدة -٣٦٩
ﺤرق اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟﻤزروﻋﺎت
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻛل ﻤن أﻀرم اﻟﻨﺎر ﻗﺼداً:
 -١ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻐﯿرﻩ ﻤن ﺤراج أو ﻏﺎﺒﺎت ﻟﻼﺤﺘطﺎب ،أو ﻓﻲ ﺒﺴﺎﺘﯿن أو ﻤزروﻋﺎت ﻗﺒل ﺤﺼﺎدﻫﺎ.
 -٢ﻓﻲ ﺤراج أو ﻏﺎﺒﺎت ﻟﻼﺤﺘطﺎب أو ﻓﻲ ﺒﺴﺎﺘﯿن أو ﻤزروﻋﺎت ﻗﺒل ﺤﺼﺎدﻫﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻠﻛﺎً ﻟﻪ
وﺴرى اﻟﺤرﯿق إﻟﻰ ﻤﻠك ﻏﯿرﻩ ﻓﺄﻀر ﺒﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٠
ﺤرق اﻻﺒﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺴﻛوﻨﺔ او اﻟﻤزروﻋﺎت اﻟﻤﺘروﻛﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﯿﻀرم اﻟﻨﺎر ﻗﺼداً ﻓﻲ أﺒﻨﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﺴﻛوﻨﺔ وﻻ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻛﻨﻰ واﻗﻌﺔ ﺨﺎرج اﻷﻤﻛﻨﺔ اﻵﻫﻠﺔ أو ﻓﻲ ﻤزروﻋﺎت أو أﻛداس ﻤن اﻟﻘش أو ﻓﻲ ﺤﺼﯿد ﻤﺘروك
ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻪ أو ﻓﻲ ﺤطب ﻤﻛدس أو ﻤرﺼوف أو ﻤﺘروك ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻪ ﺴواء أﻛﺎن ﻻ ﯿﻤﻠك ﻫذﻩ اﻷﺸﯿﺎء
أم ﻛﺎن ﯿﻤﻠﻛﻬﺎ ﻓﺴرت اﻟﻨﺎر إﻟﻰ ﻤﻠك اﻟﻐﯿر ﻓﺄﻀرت ﺒﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٣٧١
اﻟﺤرق ﺒﻘﺼد اﻹﻀرار
ﻛل ﺤرﯿق ﻏﯿر ﻤﺎ ذﻛر اﻗﺘرف ﺒﻘﺼد إﻟﺤﺎق ﻀرر ﻤﺎدي ﺒﺎﻟﻐﯿر أو ﺠر ﻤﻐﻨم ﻏﯿر ﻤﺸروع ﻟﻠﻔﺎﻋل
أو ﻵﺨر ،ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒس واﻟﻐراﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٢
وﻓﺎة إﻨﺴﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤرﯿق
إذا ﻨﺠم ﻋن اﻟﺤرﯿق وﻓﺎة إﻨﺴﺎن ﻋوﻗب ﻤﻀرم اﻟﻨﺎر ﺒﺎﻹﻋدام ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻬﺎ
اﻟﻤﺎدﺘﺎن ) ٣٦٨و (٣٦٩وﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺎدﺘﺎن )٣٧٠
و.(٣٧١

اﻟﻤﺎدة -٣٧٣
اﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد اﻟﻤﺘﻔﺠرة
ﺘطﺒق اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸروط ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﺘﻠف وﻟو ﺠزﺌﯿﺎً أﺤد اﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤذﻛورة ﻓﯿﻬﺎ
ﺒﻔﻌل ﻤﺎدة ﻤﺘﻔﺠرة.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٤
اﻟﺘﺴﺒب ﺒﺤرق ﻤﺎل اﻟﻐﯿر ﻋن إﻫﻤﺎل او ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز
ﻤن ﺘﺴﺒب ﺒﺈﻫﻤﺎﻟﻪ أو ﺒﻘﻠﺔ اﺤﺘ ارزﻩ أو ﻋدم ﻤراﻋﺎﺘﻪ اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ ﺒﺤرق ﺸﻲء ﯿﻤﻠﻛﻪ اﻟﻐﯿر،
ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٥
ﻨزع او إﺘﻼف اﻻت اطﻔﺎء اﻟﺤراﺌق

 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻤن ﻨزع آﻟﺔ
وﻀﻌت ﻹطﻔﺎء اﻟﺤراﺌق أو ﻏﯿر ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ أو ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤل.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﻛﺎن ﻤﺠﺒ اًر ﺒﺤﻛم اﻟﻘﺎﻨون أو اﻷﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء آﻟﺔ ﻹطﻔﺎء
اﻟﺤراﺌق ﻓﺄﻏﻔل ﺘرﻛﯿﺒﻬﺎ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻸﺼول أو ﻟم ﯿﺒﻘﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤل داﺌﻤﺎً.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤواﺼﻼت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة -٣٧٦
ﺘﺨرﯿب اﻟطرق واﻟﺸوارع واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺼدأ
ﻤن أﺤدث ﺘﺨرﯿﺒﺎً ﻋن ﻗﺼد ﻓﻲ طرﯿق ﻋﺎم أو ﺠﺴر وﻓﻲ إﺤدى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻤﺔ أو أﻟﺤق ﺒﻬﺎ
ﻀر اًر ﻋن ﻗﺼد ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔٕ ،واذا ﻨﺠم ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ﺨطر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﺴﯿر ،ﻋوﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٧
ﺘﺨرﯿب اﻟﺨطوط اﻟﺤدﯿدﯿﺔ ﺒﻘﺼد اﺤداث اﻟﺘﺼﺎدم ﺒﯿن اﻟﻘطﺎرات
ﻤن ﻋطل ﺨطﺎً ﺤدﯿدﯿﺎً أو آﻻت اﻟﺤرﻛﺔ أو اﻹﺸﺎرة أو وﻀﻊ ﺸﯿﺌﺎً ﯿﺤول دون ﺴﯿرﻫﺎ ،أو اﺴﺘﻌﻤل
وﺴﯿﻠﺔ ﻤﺎ ﻹﺤداث اﻟﺘﺼﺎدم ﺒﯿن اﻟﻘطﺎ ارت أو اﻨﺤراﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﺨط ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٨
ﺘﺨرﯿب اﻻت اﻻﺸﺎرة ﺒﻘﺼد اﻏراق اﻟﺴﻔن او اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻬواﺌﯿﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن ﺤطم أو ﻋطل آﻻت اﻹﺸﺎرة أو اﺴﺘﻌﻤل إﺸﺎرات ﻤﻐﻠوطﺔ
أو أﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ أﺨرى ﺒﻘﺼد إﻏراق ﺴﻔﯿﻨﺔ أو إﺴﻘﺎط ﻤرﻛﺒﺔ ﻫواﺌﯿﺔ.
ٕ -٢واذا ﻨﺠم ﻋن اﻟﻔﻌل ﻏرق اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ أو ﺴﻘوط اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺔ ،ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل.

اﻟﻤﺎدة -٣٧٩
ﻗطﻊ ﺴﯿر اﻟﻤﺨﺎﺒرات اﻟﺒرﻗﯿﺔ او اﻟﻬﺎﺘﻔﯿﺔ او اذاﻋﺎت اﻟرادﯿو
 -١ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﺴﯿر اﻟﻤﺨﺎﺒرات اﻟﺒرﻗﯿﺔ أو اﻟﻬﺎﺘﻔﯿﺔ أو إذاﻋﺎت اﻟرادﯿو ﺴواء ﺒﺈﻟﺤﺎق
اﻟﻀرر ﺒﺎﻵﻻت أو اﻷﺴﻼك أو ﺒﺄﯿﺔ طرﯿﻘﺔ أﺨرى ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
ٕ -٢واذا ﻨﺠم ﻋن اﻟﻔﻌل ﺨطر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٠
إﺘﻼف أو ﻤﻨﻊ إﺼﻼح ﺨطوط اﻟﻬﺎﺘف أو اﻟﺒرق أو أﺠﻬزة اﻹذاﻋﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ أو اﻟﻌﺼﯿﺎن
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻛل ﻤن:
 -١أﺘﻠف أﺜﻨﺎء ﻓﺘﻨﺔ أو ﻋﺼﯿﺎن ﻤﺴﻠﺢ وﻗﻊ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﺨطﺎً أو أﻛﺜر ﻤن ﺨطوط اﻟﻬﺎﺘف أو اﻟﺒرق أو
ﻋطل أﺠﻬزة اﻹذاﻋﺔ أو ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺄﯿﺔ ﺼورة ﻛﺎﻨت ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل أو اﺴﺘوﻟﻰ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻨوة
أو ﺒطرﯿﻘﺔ أﺨرى ﺒﺤﯿث ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻨﻘطﺎع اﻟﻤﺨﺎطﺒﺎت واﻟﻤراﺴﻼت ﺒﯿن ﻤوظﻔﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ أو
آﺤﺎد اﻟﻨﺎس وﺘﻌطﯿل اﻹذاﻋﺎت.
 -٢ﻤﻨﻊ ﻋﻨوة ﺘﺼﻠﯿﺢ ﺨطوط اﻟﻬﺎﺘف أو اﻟﺒرق أو أﺠﻬزة اﻹذاﻋﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٣٨١
اﻟظرف اﻟﻤﺸدد
ﯿزاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺼﻔﻬﺎ ،إذا أﺼﯿب أﺤد اﻟﻨﺎس ﺒﻌﺎﻫﺔ داﺌﻤﺔ،
وﯿﻘﻀﻰ ﺒﺎﻹﻋدام إذا أدى اﻷﻤر إﻟﻰ ﻤوت أﺤد اﻟﻨﺎس.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٢
اﻟﺘﺴﺒب ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺨرﯿب واﻟﺘﻬدﯿم
ﻤن ﺘﺴﺒب ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺨرﯿب واﻟﺘﻬدﯿم وﺴﺎﺌر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٣
اﻏﻔﺎل وﻀﻊ اﻻت او اﺴﺘﺸﺎرات ﻤﻨﻊ طوارئ اﻟﻌﻤل
ﻛل ﺼﻨﺎﻋﻲ أو رﺌﯿس ورﺸﺔ أﻏﻔل وﻀﻊ آﻻت أو إﺸﺎرات ﻟﻤﻨﻊ طوارئ اﻟﻌﻤل أو ﻟم ﯿﺒﻘﻬﺎ داﺌﻤﺎً
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٣٨٤
ﺘﻌطﯿل اﺸﺎرات اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋن إﻫﻤﺎل او ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز او ﻋدم ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ
ﻋن ﻏﯿر ﻗﺼد

ﻤن ﺘﺴﺒب ﻋن ﻗﻠﺔ اﺤﺘراز أو إﻫﻤﺎل أو ﻋدم ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻨﯿن أو اﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌطﯿل اﻵﻻت
واﻹﺸﺎرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٥
ﻨزع اﺸﺎرات اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺼدا
-١ﻤن ﻨزع ﻗﺼداً إﺤدى ﻫذﻩ اﻷدوات ،أو ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن
ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
-٢وﯿﻘﻀﻰ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ،إذا ﻨﺠم ﻋن اﻟﻔﻌل ﺤﺎدﺜﺔ ﺠﺴﯿﻤﺔ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة
إذا أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺘﻠف ﻨﻔس.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
اﻟﻐش

اﻟﻤﺎدة -٣٨٦
اﻟﻐش ﻓﻲ ﻤواد ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻐذاء اﻹﻨﺴﺎن او اﻟﺤﯿوان وﻋرﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ ار أو ﺒﺈﺤدى
ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن:
أ -ﻤن ﻏش ﻤواد ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻐذاء اﻹﻨﺴﺎن أو اﻟﺤﯿوان أو ﻋﻘﺎﻗﯿر أو أﺸرﺒﺔ أو ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو
زراﻋﯿﺔ أو طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤﻌدة ﻟﻠﺒﯿﻊ.

ب -ﻤن ﻋرض إﺤدى اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤواد اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ أو طرﺤﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺒﺎﻋﻬﺎ وﻫو ﻋﻠﻰ ﻋﻠم
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻐﺸوﺸﺔ وﻓﺎﺴدة.
ج -ﻤن ﻋرض ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إﺤداث اﻟﻐش أو طرﺤﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺒﺎﻋﻬﺎ وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒوﺠﻪ
اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
د -ﻤن ﺤرض ﺒﺈﺤدى اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ) (٨٠ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤواد
اﻟﻤذﻛورة آﻨﻔﺎً.
 -٢وﻋﻨد اﻟﺘﻛرار ﯿﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠرم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤل اﻟذي ﻛﺎن واﺴطﺔ ﻻرﺘﻛﺎب اﻟﺠرم.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٧
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ ﻀﺎرة ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن او اﻟﺤﯿوان
إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤواد اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ أو اﻟﻔﺎﺴدة ﻀﺎرة ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن أو اﻟﺤﯿوان ،ﻗﻀﻲ
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
ﺘطﺒق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺎت وﻟو ﻛﺎن اﻟﺸﺎري أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺎﻟﻐش أو اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻀﺎرﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٣٨٨
ﺤﯿﺎزة طﻌﺎم او ﺸراب ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ
اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤن أﺤرز أو أﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن دون ﺴﺒب ﻤﺸروع ﻤﻨﺘﺠﺎت أﯿﺔ ﻤﺎدة ﻋﻠﻰ
أﻨﻬﺎ طﻌﺎم أو ﺸراب ﺒﻌد أن أﺼﺒﺤت ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻸﻛل أو
اﻟﺸرب ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ أو ﻤﻊ وﺠود ﻤﺎ ﯿدﻋوﻩ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻀرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛل أو
اﻟﺸرب.

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺸر
ﻓﻲ ﺠراﺌم اﻟﺘﺴول واﻟﺴﻛر واﻟﻤﻘﺎﻤرة

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺴوﻟﯿن

اﻟﻤﺎدة -٣٨٩
ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﺴول
ﻛل ﻤن:
 -١ﺘﺼرف ﺘﺼرﻓﺎً ﺸﺎﺌﻨﺎً أو ﻤﻨﺎﻓﯿﺎً ﻟﻶداب ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم.
 -٢اﺴﺘﻌطﻰ أو طﻠب اﻟﺼدﻗﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس ﻤﺘذرﻋﺎً إﻟﻰ ذﻟك ﺒﻌرض ﺠروﺤﻪ أو ﻋﺎﻫﺔ ﻓﯿﻪ أو ﺒﺄﯿﺔ
وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ،ﺴواء أﻛﺎن ﻤﺘﺠوﻻً أو ﺠﺎﻟﺴﺎً ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم ،أو وﺠد ﯿﻘود وﻟداً دون اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة
ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻟﻠﺘﺴول وﺠﻤﻊ اﻟﺼدﻗﺎت أو ﯿﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 -٣وﺠد ﻤﺘﻨﻘﻼً ﻤن ﻤﻛﺎن إﻟﻰ آﺨر ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒرﻋﺎت اﻟﺨﯿرﯿﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ ادﻋﺎء
ﻛﺎذب.
 -٤ﺘﺼرف ﻓﻲ أي ﻤﺤل ﻋﻤوﻤﻲ ﺘﺼرﻓﺎً ﯿﺤﺘﻤل أن ﯿﺤدث إﺨﻼﻻً ﺒﺎﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٥وﺠد ﻤﺘﺠوﻻً ﻓﻲ أي ﻤﻠك أو ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤﻨﻪ أو ﻓﻲ أﯿﺔ طرﯿق أو ﺸﺎرع ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻤﻛﺎن
ٍ
ﻤﺤﺎذ ﻟﻬﻤﺎ أو ﻓﻲ أي ﻤﺤل ﻋﺎم آﺨر ﻓﻲ وﻗت وظروف ﯿﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤوﺠود ﻟﻐﺎﯿﺔ ﻏﯿر
ﻤﺸروﻋﺔ أو ﻏﯿر ﻻﺌﻘﺔ.

ﯿﻌﺎﻗب ﻓﻲ اﻟﻤرة اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو أن ﺘﻘرر اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ إﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ
أﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل وزﯿر اﻟﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺴوﻟﯿن ﻟﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ وﻻ
ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات.
ﻏﯿر أﻨﻪ ﯿﺠوز ﻟوزﯿر اﻟﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺸﺎء أن ﯿﻔرج ﻋن أي ﺸﺨص ﻋﻬد ﺒﻪ إﻟﻰ أﯿﺔ
ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓق اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﯿراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺠوز ﻟﻪ أن ﯿﻌﯿدﻩ إﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
اﻟﻤذﻛورة ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻤدة اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ إذا ﻤﺎ ﺨوﻟﻔت ﻫذﻩ اﻟﺸروط ،وﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ أو ﻤﺎ ﯿﻠﯿﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ واﺤدة.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺴﻛرات واﻟﻤﺨدرات

اﻟﻤﺎدة -٣٩٠
اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻛر واﺤداث ﺸﻐب ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم
ﻤن وﺠد ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم أو ﻤﻛﺎن ﻤﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬور وﻫو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻛر وﺘﺼرف ﺘﺼرﻓﺎً ﻤﻘروﻨﺎً
ﺒﺎﻟﺸﻐب ٕوازﻋﺎج اﻟﻨﺎس ﻋوﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع.

اﻟﻤﺎدة -٣٩١
ﺘﻘدﯿم ﻤﺴﻛر ﻟﺴﻛران او ﻟﻤن ﯿﻛﻤل ) (١٨ﺴﻨﺔ
ﻤن ﻗدم ﻤﺴﻛ اًر ﻟﺸﺨص ﯿدل ظﺎﻫر ﺤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺴﻛر ،أو ﻟﺸﺨص ﻟم ﯿﻛﻤل ﺒﻌد اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٣٩٢
ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﻛر ﻤن ﻗﺒل ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺎﻨﺔ او اﺤد ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿﻬﺎ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨص اﻟذي ﻗدم اﻟﻤﺴﻛر
ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺎﻨﺔ أو أﺤد ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿﻬﺎ.
 -٢ﻋﻨد ﺘﻛرار اﻟﻔﻌل ﯿﻤﻛن اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤل ﻟﻠﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘراﻫﺎ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻤرة
اﻟﻤﺎدة -٣٩٣
ﻓﺘﺢ وادارة اﻤﺎﻛن ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
 -١ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﯿﻤﻠك ﻤﻨزﻻً أو ﻏرﻓﺔ أو ﻤﺤﻼً أو ﯿﺸﻐﻠﻪ أو ﯿﻤﻠك ﺤق اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻓﺘﺢ أو أدار أو
اﺴﺘﻌﻤل ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو اﻟﻐرﻓﺔ أو اﻟﻤﺤل ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ أو ﺴﻤﺢ ﻗﺼداً وﻋن ﻋﻠم ﻤﻨﻪ
ﻟﺸﺨص آﺨر ﺒﻔﺘﺢ أو إدارة أو اﺴﺘﻌﻤﺎل ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو اﻟﻐرﻓﺔ أو اﻟﻤﺤل ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ اﻵﻨف ذﻛرﻫﺎ وﻛل
ﻤن ﻛﺎن ﻤﻌﻬوداً إﻟﯿﻪ ﻤﻼﺤظﺔ أو إدارة أﻋﻤﺎل أي ﻤﻨزل أو ﻏرﻓﺔ أو ﻤﺤل ﻤﻔﺘوح أو ﻤدار أو
ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ اﻟﻤذﻛورة آﻨﻔﺎً أو ﻤوﻛوﻻً إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إدارة أﺸﻐﺎل ذﻟك اﻟﻤﺤل ﻋﻠﻰ أي وﺠﻪ
ﻤن اﻟوﺠوﻩ ﯿﻌﺘﺒر أﻨﻪ ﯿدﯿر ﻤﺤﻼً ﻋﻤوﻤﯿﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة.
 -٢ﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎرة )اﻟﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ( اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻛل ﻟﻌﺒﺔ ﻤن أﻟﻌﺎب اﻟورق،
)اﻟﺸدة ( اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﻬﺎرة ،وﻛل ﻟﻌﺒﺔ أﺨرى ﻻ ﯿؤﺘﻲ اﻟﺤظ ﻓﯿﻬﺎ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻼﻋﺒﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺴوﯿﺔ
ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬم ﺤﺎﻓظ اﻟﻤﺎل )اﻟﺒﻨﻛﯿر( أو اﻟﺸﺨص أو اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرون اﻟذﯿن ﯿدﯿرون اﻟﻠﻌب أو اﻟذﯿن
ﯿﻠﻌب أو ﯿراﻫن اﻟﻼﻋﺒون ﻀدﻫم.

اﻟﻤﺎدة -٣٩٤
ادارة ﻋﻤل ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة
ﻛل ﻤن أدار ﻤﺤﻼً ﻋﻤوﻤﯿﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٣٩٥
اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ ﻋﻤل ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة
ﻛل ﻤن وﺠد ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﺨﻼف اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (١ﻤن اﻟﻤﺎدة
) (٣٩٣ﯿﻌد ﺒﺄﻨﻪ ﻤوﺠود ﻓﯿﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ إﻻ إذا ﺜﺒت ﻋﻛس ذﻟك ،وﯿﻌﺎﻗب ﻓﻲ اﻟﻤرة
اﻷوﻟﻰ ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر وﻓﻲ اﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ أو ﻤﺎ ﯿﻠﯿﻬﺎ ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة
دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٣٩٦
ﻀﺒط وﻤﺼﺎدرة اﻻت اﻟﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ
ﻛل آﻟﺔ أو ﺸﻲء اﺴﺘﻌﻤل أو ﯿﻠوح أﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤل أو ﯿراد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ وﺠد ﻓﻲ
ﻤﻨزل أو ﻏرﻓﺔ أو ﻤﺤل ﯿدار أو ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﯿﺠوز ﻀﺒطﻪ ﻤن ﻗﺒل أي ﻤﺄﻤور
ﻤن ﻤﺄﻤوري اﻟﺸرطﺔ أو اﻟدرك ،وﻟدى ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أي ﺸﺨص ﺒﺘﻬﻤﺔ إدارة أو اﺴﺘﻌﻤﺎل ذﻟك اﻟﻤﻨزل أو
اﻟﻐرﻓﺔ أو اﻟﻤﺤل ﺨﻼﻓﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ،ﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﺘﺼدر اﻟﻘرار اﻟذي ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ
اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺸﺄن ﻤﺼﺎدرة ﺘﻠك اﻵﻟﺔ أو ذﻟك اﻟﺸﻲء أو إﺘﻼﻓﻪ أو ردﻩ.

اﻟﻤﺎدة -٣٩٧
اﻟﯿﺎﻨﺼﯿب
 -١ﻛل ﻤن ﻓﺘﺢ أو أدار أو اﺴﺘﻌﻤل ﻤﻛﺎﻨﺎً ﻷﻋﻤﺎل اﻟﯿﺎﻨﺼﯿب ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٢ﻛل ﻤن طﺒﻊ أو ﻨﺸر أو ﺘﺴﺒب ﻓﻲ طﺒﻊ أو ﻨﺸر أﯿﺔ إذاﻋﺔ أو إﻋﻼن ﻋن ﯿﺎﻨﺼﯿب أو ﻤﺎ
ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻪ أو ﻋن ﺒﯿﻊ أﯿﺔ ﺘذﻛرة أو ورﻗﺔ ﯿﺎﻨﺼﯿب أو ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘذﻛرة أو ورﻗﺔ ﯿﺎﻨﺼﯿب أو ﻓﯿﻤﺎ
ﯿﺘﻌﻠق ﺒذﻟك أو ﺒﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺘذﻛرة أو ورﻗﺔ ﯿﺎﻨﺼﯿب ﻛﻬذﻩ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٣إن ﻟﻔظﺔ )اﻟﯿﺎﻨﺼﯿب( اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺘﺸﻤل ﻛل طرﯿﻘﺔ أو ﺤﯿﻠﺔ ﺘﺘﺨذ ﻟﺒﯿﻊ ﻤﺎل أو ﻫﺒﺘﻪ
أو اﻟﺘﺼرف ﻓﯿﻪ أو ﺘوزﯿﻌﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻟﻘرﻋﺔ أو ﺒطرﯿق اﻟﺤظ ﺴواء أﻛﺎن ذﻟك ﺒرﻤﻲ ﺤﺠﺎرة اﻟزﻫر أو
ﺒﺴﺤب اﻟﺘذاﻛر أو أوراق اﻟﯿﺎﻨﺼﯿب ،أو اﻟﻘرﻋﺔ أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟرﺴوم أو ﺒواﺴطﺔ دوﻻب أو ﺤﯿوان
ﻤدرب أو ﺒﺄﯿﺔ طرﯿق أﺨرى ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ.
 -٤ﻻ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أي )ﯿﺎﻨﺼﯿب( اﺴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ إذن ﺒﻪ ﻤن ﻤرﺠﻌﻪ اﻟﻤﺨﺘص.

اﻟﻤﺎدة -٣٩٨
ادارة اﻤﺎﻛن ﻟﻠﻤﻘﺎﻤرة ﻏﯿر اﻟﻤﺸروﻋﺔ واﻟﯿﺎﻨﺼﯿب
ﻛل ﻤن ظﻬر أﻨﻪ ﯿﺸرف ﻋﻠﻰ إدارة ﻤﻨزل أو ﻏرﻓﺔ أو ﻋدد ﻤن اﻟﻐرف أو ﻤﺤل ﻤﻤﺎ ورد ذﻛرﻩ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ٣٩٣و  (٣٩٧ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ،رﺠﻼً ﻛﺎن أم اﻤرأة وﻛل ﻤن ﺘﺼرف اﻟﺸﺨص اﻟذي
ﯿﺸرف ﻋﻠﻰ إدارة ذﻟك اﻟﻤﺤل أو اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﻬود إﻟﯿﻪ أﻤر ﺘﻔﻘدﻩ واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ ﺒﻪ ﯿﻌﺘﺒر أﻨﻪ ﻫو
ﺼﺎﺤب ذﻟك اﻟﻤﺤل ﺴواء أﻛﺎن ﻫو ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أم ﻟم ﯿﻛن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر
اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ أﺨذ ﻤﺎل اﻟﻐﯿر

اﻟﻤﺎدة -٣٩٩
ﺘﻌرﯿف اﻟﺴرﻗﺔ
 -١اﻟﺴرﻗﺔ ﻫﻲ أﺨذ ﻤﺎل اﻟﻐﯿر اﻟﻤﻨﻘول دون رﻀﺎﻩ.
 -٢وﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة )أﺨذ اﻟﻤﺎل( إزاﻟﺔ ﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟك ﻓﯿﻪ ﺒرﻓﻌﻪ ﻤن ﻤﻛﺎﻨﻪ وﻨﻘﻠﻪ ٕواذا ﻛﺎن ﻤﺘﺼﻼً
ﺒﻐﯿر ﻤﻨﻘول ﻓﺒﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺼﻼً ﺘﺎﻤﺎً وﻨﻘﻠﻪ.
 -٣وﺘﺸﻤل ﻟﻔظﺔ )ﻤﺎل( اﻟﻘوى اﻟﻤﺤرزة.
اﻟﻤﺎدة -٤٠٠
اﻟظروف اﻟﻤﺸددة ﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ ﻤن ارﺘﻛب ﺴرﻗﺔ
ﻤﺴﺘﺠﻤﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻤس اﻵﺘﯿﺔ:
 -١أن ﺘﻘﻊ اﻟﺴرﻗﺔ ﻟﯿﻼً.
 -٢ﺒﻔﻌل ﺸﺨﺼﯿن أو أﻛﺜر.
 -٣أن ﯿﻛون اﻟﺴﺎرﻗون ﻛﻠﻬم أو واﺤد ﻤﻨﻬم ﺤﺎﻤﻼً ﺴﻼﺤﺎً ظﺎﻫ اًر أو ﻤﺨﻔﯿﺎً.

 -٤ﺒﺎﻟدﺨول إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﻌد ﻟﺴﻛﻨﻰ اﻟﻨﺎس أو ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ أو ﻤﺎ ﯿﺸﻤﻠﻪ ﻫذا اﻟﻤﻛﺎن وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ -ﺤﺴب
اﻟﺘﻌرﯿف اﻟﻤﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ -ﺒﻬدم اﻟﺤﺎﺌط أو ﺘﺴﻠق اﻟﺠدار أو ﺒﻛﺴر أو ﺨﻠﻊ اﻟﺒﺎب أو ﻓﺘﺢ
اﻷﻗﻔﺎل ﺒﻤﻔﺎﺘﯿﺢ ﻤﺼطﻨﻌﺔ أو أدوات ﻤﺨﺼوﺼﺔ ،أو ﺒﺎﻨﺘﺤﺎل ﺼﻔﺔ ﻤوظف أو ﺒﺎرﺘداء زﯿﻪ
وﺸﺎراﺘﻪ ،أو ﺒﺎﻟﺘذرع ﺒﺄﻤر ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ.
 -٥أن ﯿﻬدد اﻟﺴﺎرﻗون ﻛﻠﻬم أو واﺤد ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﺴﻼح أو ﯿﺘوﺴل ﺒﺄﺤد ﻀروب اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ
اﻷﺸﺨﺎص إﻤﺎ ﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺘﺴﻬﯿﻠﻬﺎٕ ،واﻤﺎ ﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫرب اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن أو اﻻﺴﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴروق.

اﻟﻤﺎدة -٤٠١
ظروف اﺨرى ﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ارﺘﻛب اﻟﺴرﻗﺔ ﻤﺴﺘﺠﻤﻌﺔ
اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﯿﺔ:
أ -أن ﺘﻘﻊ اﻟﺴرﻗﺔ ﻟﯿﻼً.
ب -ﺒﻔﻌل ﺸﺨﺼﯿن أو أﻛﺜر.
ج -أن ﯿﻬدد اﻟﺴﺎرﻗون ﻛﻠﻬم أو واﺤد ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﺴﻼح أو ﯿﺘوﺴل ﺒﺄﺤد ﻀروب اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ
اﻷﺸﺨﺎص إﻤﺎ ﻟﺘﻬﯿﺌﺘﻪ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺘﺴﻬﯿﻠﻬﺎ أو ﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫرب اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن أو اﻻﺴﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴروق.
وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات إذا ﺘﺴﺒب ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻨف
رﻀوض أو ﺠروح.
 -٢وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ إذا وﻗﻌت اﻟﺴرﻗﺔ ﻨﻬﺎ اًر أو ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص واﺤد ،ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات إذا ﺘﺴﺒب ﻋن اﻟﻌﻨف رﻀوض أو ﺠروح ،وﻟﻤدة ﻻ
ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

اﻟﻤﺎدة -٤٠٢
اﻟﺴﻠب ﻓﻲ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎم

ﯿﻌﺎﻗب اﻟذﯿن ﯿرﺘﻛﺒون اﻟﺴﻠب ﻓﻲ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺘﻲ:
 -١ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات إذا ﺤﺼل ﻓﻌل اﻟﺴﻠب ﻨﻬﺎ اًر ﻤن
ﺸﺨﺼﯿن ﻓﺄﻛﺜر ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨف.
 -٢ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﻋﺸر ﺴﻨوات ،إذا ﺤﺼل ﻓﻌل اﻟﺴﻠب ﻟﯿﻼً ﻤن
ﺸﺨﺼﯿن ﻓﺄﻛﺜر وﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨف أو ﻛﺎﻨوا ﺠﻤﯿﻌﻬم أو واﺤد ﻤﻨﻬم ﻤﺴﻠﺤﺎً.
 -٣ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺒدة إذا ﺤﺼل ﻓﻌل اﻟﺴﻠب ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﻤوﺼوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ وﺘﺴﺒب
ﻋن اﻟﻌﻨف رﻀوض أو ﺠروح.

اﻟﻤﺎدة -٤٠٣
اﻟﺴﻠب ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف
 -١إذا ﺤﺼل ﻓﻌل اﻟﺴﻠب ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص ﺴواء ﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﺘﺴﻬﯿﻠﻬﺎ،
وﺴواء ﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫرب اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن أو اﻻﺴﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴروق ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ
ﻤدة ﻻ ﺘﻨﻘص ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات.
ٕ -٢واذا وﻗﻊ ﻓﻌل اﻟﺴﻠب ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص واﺤد ﺴواء أﻛﺎن ﻨﻬﺎ اًر أم ﻟﯿﻼً ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٤٠٤
اﻟﺴرﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻊ واﻟﻛﺴر
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن اﻵﺘﯿﺘﯿن:
 -١ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﻘﻔﻠﺔ ﻤﺼﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠدران ﻤﺄﻫوﻟﺔ ﻛﺎﻨت أم ﻻ ،وﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﻛﺎن ﻤﺄﻫول أم ﻻ ،وذﻟك
ﺒﻨﻘب ﺤﺎﺌطﻬﺎ أو ﺒﺘﺴﻠﻘﻪ أو ﺒﻛﺴر ﺒﺎﺒﻬﺎ أو ﺸﺒﺎﻛﻬﺎ أو ﺒﻔﺘﺤﻬﺎ ﺒﺂﻟﺔ ﻤﺨﺼوﺼﺔ أو ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺎﺘﯿﺢ
ﻤﺼطﻨﻌﺔ ،أو

 -٢ﺒﻛﺴر أﺒواب اﻟﻐرف أو اﻟﺼﻨﺎدﯿق اﻟﺤدﯿدﯿﺔ أو اﻟﺨ ازﺌن اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﺄﻫول أو
ﻏﯿر ﻤﺄﻫول ،أو ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺒﺂﻟﺔ ﻤﺨﺼوﺼﺔ أو ﻤﻔﺘﺎح ﻤﺼطﻨﻊ وﻟو ﻟم ﯿﺘﺼل إﻟﯿﻬﺎ ﺒﻨﻘب ﺤﺎﺌط أو
ﺒﺘﺴﻠق أو ﺒﻔﺘﺢ اﻷﻗﻔﺎل ﺒﺂﻟﺔ ﻤﺨﺼوﺼﺔ أو ﻤﻔﺘﺎح ﻤﺼطﻨﻊ.

اﻟﻤﺎدة -٤٠٥
اﻟﺴرﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻌﺼﯿﺎن واﻟﺤرب واﻟﻨواﺌب
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻛل ﻤن ارﺘﻛب ﺴرﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﯿﺎن أو اﻻﻀراﺒﺎت أو اﻟﺤرب أو
اﻟﺤرﯿق أو ﻏرق ﺴﻔﯿﻨﺔ أو أﯿﺔ ﻨﺎﺌﺒﺔ أﺨرى.

اﻟﻤﺎدة -٤٠٦
ﻋﻘوﺒﺔ اﺤوال ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺴرﻗﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻟﺴرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻷﺤوال
اﻵﺘﯿﺔ:
 -١أ -أن ﯿﻛون اﻟوﻗت ﻟﯿﻼً واﻟﺴﺎرق اﺜﻨﯿن ﻓﺄﻛﺜر ،أو
ب -أن ﯿﻛون اﻟوﻗت ﻟﯿﻼً واﻟﺴﺎرق واﺤداً ،وﺘﻘﻊ اﻟﺴرﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﺄﻫول أو ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،أو
ج -أن ﯿﻛون اﻟوﻗت ﻨﻬﺎ اًر واﻟﺴﺎرق اﺜﻨﯿن ﻓﺄﻛﺜر ،وﺘﻘﻊ اﻟﺴرﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﺄﻫول أو ﻓﻲ ﻤﻛﺎن
ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
 -٢أن ﯿﻛون اﻟﺴﺎرق ﺤﺎﻤﻼً ﺴﻼﺤﺎً ظﺎﻫ اًر أو ﻤﺨﺒﺄ وﻟو ﻟم ﯿﻛن اﻟﻤﺤل اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯿﻪ اﻟﺴرﻗﺔ
ﻤﺄﻫوﻻً أو ﻟم ﺘﻛن اﻟﺴرﻗﺔ ﺤﺼﻠت ﻟﯿﻼً أو ﻟم ﯿﻛن اﻟﺴﺎرق أﻛﺜر ﻤن واﺤد.
 -٣أ -أن ﯿﻛون اﻟﺴﺎرق ﺨﺎدﻤﺎً ﺒﺄﺠرة وﯿﺴرق ﻤﺎل ﻤﺨدوﻤﻪ أو ﻤﺎل ﺸﺨص أﺘﻰ إﻟﻰ ﺒﯿت ﻤﺨدوﻤﻪ
أو ﻤﺎل ﺼﺎﺤب اﻟﺒﯿت اﻟذي ذﻫب إﻟﯿﻪ ﺒرﻓﻘﺔ ﻤﺨدوﻤﻪ ،أو

ب -أن ﯿﻛون اﻟﺴﺎرق ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎً أو ﻋﺎﻤﻼً أو ﺼﺎﻨﻌﺎً أو ﺘﻠﻤﯿذاً ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ وﯿﺴرق ﻤن ﺒﯿت أﺴﺘﺎذﻩ
أو ﻤﺨزﻨﻪ أو ﻤﻌﻠﻤﻪ ،أو
ج -أن ﯿﺴرق ﺸﺨص ﻤن اﻟﻤﺤل اﻟذي ﯿﺸﺘﻐل ﻓﯿﻪ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤرة.
 -٤أن ﯿﻛون اﻟﺴﺎرق ﺼﺎﺤب ﺨﺎن أو ﻨزل أو ﺤوذﯿﺎً أو ﻨوﺘﯿﺎً أو ﺴﺎﺌق ﺴﯿﺎرة وأﻤﺜﺎﻟﻬم ﻤن
أﺼﻨﺎف اﻟﻨﺎس واﺘﺒﺎﻋﻬم ﻤن أرﺒﺎب اﻟﺤرف وﯿﺴرق ﻛل ﻤﺎ أودﻋﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٤٠٧
اﻟﺴرﻗﺔ ﺒﺎﻻﺨذ او اﻟﻨﺸل
ﻛل ﻤن ﯿﻘدم ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺴرﻗﺔ ﻤن ﻏﯿر اﻟﺴرﻗﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺼورة
اﻷﺨذ أو اﻟﻨﺸل ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة -٤٠٨
ﺴرﻗﺔ اﻟﺨﯿل واﻟدواب واﻟﻤواﺸﻲ
ﻛل ﻤن ﯿﺴرق اﻟﺨﯿل أو اﻟدواب اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺤﻤل أو اﻟﺠر أو اﻟرﻛوب وﺴﺎﺌر اﻟﻤواﺸﻲ ﻛﺒﯿرة ﻛﺎﻨت أو
ﺼﻐﯿرة ﻤن اﻟﻤﺤﻼت ﻏﯿر اﻟﻤﺤﻔوظﺔ اﻟﻤﺘروﻛﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺤﻛم اﻟﻀرورة ﯿﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث
ﺴﻨوات.
اﻟﻤﺎدة -٤٠٩
ﺴرﻗﺔ اﻵﻻت اﻟزراﻋﯿﺔ واﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻛل ﻤن ﯿﺴرق آﻻت اﻟزراﻋﺔ وأدواﺘﻬﺎ أو ﻤﺎ ﻗطﻊ وأﻋد ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻤن اﻟﺤطب واﻟﺨﺸب أو اﻷﺤﺠﺎر
ﻤﻘطوﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻌﻬﺎ أو اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻲ أﺤواﻀﻬﺎ ،أو اﻟﻨﺤل ﻓﻲ ﺨﻼﯿﺎﻩ ،أو اﻟﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﺒرك ،أو
اﻟطﯿور ﻤن اﻟﻘن ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤١٠
ﺴرﻗﺔ اﻟﻤﺤﺼوﻻت
 -١ﻛل ﻤن ﯿﺴرق ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺤﺼوداً أو ﻤﻘﻠوﻋﺎً ﻤن اﻟﻤزروﻋﺎت أو ﺴﺎﺌر ﻤﺤﺼوﻻت اﻷرض اﻟﺘﻲ
ﯿﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ أو ﺸﯿﺌﺎً ﻤن أﻛداس اﻟﺤﺒوب ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ.
ٕ -٢واذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎرق أﻛﺜر ﻤن واﺤد ووﻗﻌت ﺴرﻗﺔ اﻟﻤﺤﺼوﻻت اﻟﻤذﻛورة ﻟﯿﻼً ﺒﺼورة اﻟﻨﻘل ﻋﻠﻰ
اﻟدواب أو اﻟﻌرﺒﺎت وﻤﺎ ﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ،ﯿﻛون اﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٣إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤزروﻋﺎت وﺴﺎﺌر ﻤﺤﺼوﻻت اﻷرض اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﻟم ﺘﻘﻠﻊ أو ﻟم ﺘﺤﺼد وﺴرﻗت
ﻤن اﻟﺤﻘل ﺒﺎﻟزﻨﺒﯿل أو اﻟﻛﯿس أو ﻤﺎ ﻤﺎﺜﻠﻬﻤﺎ ﻤن اﻷوﻋﯿﺔ أو ﻨﻘﻠت ﺒواﺴطﺔ اﻟدواب أو اﻟﻌرﺒﺎت وﻤﺎ
ﻤﺎﺜﻠﻬﺎ أو ﺴرﻗت ﻟﯿﻼً ﺒﻔﻌل ﻋدة أﺸﺨﺎص ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

اﻟﻤﺎدة -٤١١
ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴرﻗﺔ
ﯿﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب ﻤﺤﺎوﻟﺔ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺴم.

اﻟﻤﺎدة -٤١٢
ﺸراء اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴروق او ﺒﯿﻌﻪ
 -١ﻛل ﻤن اﺸﺘرى ﻤﺎﻻً ﻤﺴروﻗﺎً أو ﺒﺎﻋﻪ أو دﻟل ﻋﻠﯿﻪ أو ﺘوﺴط ﻓﻲ ﺒﯿﻌﻪ وﺸراﺌﻪ وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﺄﻤرﻩ،
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
ٕ -٢وان ﻛﺎن اﻟﻤﺴروق ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻤﻌدودة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٤٠٨ﻓﻼ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن ﺸﻬر
واﺤد.

ٕ -٣وان ﻛﺎن اﻟﻤﺴروق ﻗد ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺠﻨﺎﯿﺔ وﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﯿﻌﻠم ﺒذﻟك ،ﻓﻼ ﺘﻨﻘص اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻋن
اﻟﺤﺒس ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
اﻟﻤﺎدة -٤١٣
اﻻﻋﻔﺎء ﻤن ﺠرﯿﻤﺔ اﺨﻔﺎء اﻻﺸﯿﺎء اﻟﻤﺴروﻗﺔ
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ ،ﻛل ﺸﺨص ارﺘﻛب ﺠرﯿﻤﺔ إﺨﻔﺎء اﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﺴروﻗﺔ أو ﺠرﯿﻤﺔ ﺘﺨﺒﺌﺔ
اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن اﺸﺘرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺴرﻗﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) ٨٣و (٨٤إذا أﺨﺒر اﻟﺴﻠطﺔ
ﻋن أوﻟﺌك اﻟﺸرﻛﺎء ﻗﺒل أﯿﺔ ﻤﻼﺤﻘﺔ ،أو أﺘﺎح اﻟﻘﺒض وﻟو ﺒﻌد ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻤﻼﺤﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿﻌرف
ﻤﺨﺒﺄﻫم.
 -٢ﻻ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛررﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٤١٤
اﻏﺘﺼﺎب ﺘواﻗﯿﻊ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻛوك ذات ﻗﯿﻤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻻ أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻻ أﻗل ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﻛل ﻤن أﻗدم ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد أو
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨف ﻻﺠﺘﻼب ﻨﻔﻊ ﻏﯿر ﻤﺸروع ﻟﻪ أو ﻟﻐﯿرﻩ ﻋﻠﻰ:
) (١اﻏﺘﺼﺎب ﺘوﻗﯿﻊ أو أي ﺼك ﯿﺘﻀﻤن ﺘﻌﻬداً أو إﺒراء أو ﺤواﻟﺔ ﻫذا اﻟﺼك أو ﺘﻐﯿﯿرﻩ أو إﺘﻼﻓﻪ.
) (٢ﺘﺤرﯿر ورﻗﺔ أو ﺒﺼﻤﺔ أو ﺘوﻗﯿﻊ أو ﺨﺘم أو ﻋﻼﻤﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﺼك ﻛﻲ ﯿﺴﺘطﺎع ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد
ﺘﺤوﯿﻠﻪ أو ﺘﻐﯿﯿرﻩ أو اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﺼك ذي ﻗﯿﻤﺔ .وﺘﻔرض ﻋﻘوﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎن
اﻟﻔﺎﻋل ﺤﺎﻤﻼً ﺴﻼﺤﺎً ﻫدد ﺒﻪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٤١٥
اﻟﺘﻬوﯿل
ﻛل ﻤن ﻫدد ﺸﺨﺼﺎً ﺒﻔﻀﺢ أﻤر أو إﻓﺸﺎﺌﻪ أو اﻹﺨﺒﺎر ﻋﻨﻪ وﻛﺎن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﻨﺎل ﻤن ﻗدر ﻫذا
اﻟﺸﺨص أو ﻤن ﺸرﻓﻪ أو ﻤن ﻗدر أﺤد أﻗﺎرﺒﻪ أو ﺸرﻓﻪ ﻟﻛﻲ ﯿﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻠب ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﯿر
ﻤﺸروﻋﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻐﯿرﻩ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ
ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٤١٦
) (٣اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺸﯿﺎء اﻟﻐﯿر دون ﺤق
ﻛل ﻤن اﺴﺘﻌﻤل دون ﺤق ﺸﯿﺌﺎً ﯿﺨص ﻏﯿرﻩ ﺒﺼورة ﺘﻠﺤق ﺒﻪ ﻀر اًر دون أن ﯿﻛون ﻗﺎﺼداً اﺨﺘﻼس
ذﻟك اﻟﺸﻲء ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ،وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن
اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.
اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻻﺤﺘﯿﺎل وﺴﺎﺌر ﻀروب اﻟﻐش

اﻟﻤﺎدة -٤١٧
اﻻﺤﺘﯿﺎل
ﻛل ﻤن ﺤﻤل اﻟﻐﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﯿﻤﻪ ﻤﺎﻻً ﻤﻨﻘوﻻً أو ﻏﯿر ﻤﻨﻘول أو أﺴﻨﺎداً ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻌﻬداً أو إﺒراء
ﻓﺎﺴﺘوﻟﻰ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﺤﺘﯿﺎﻻً:

 -١ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل طرق اﺤﺘﯿﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ إﯿﻬﺎم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒوﺠود ﻤﺸروع ﻛﺎذب أو ﺤﺎدث أو أﻤر
ﻻ ﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻪ أو إﺤداث اﻷﻤل ﻋﻨد اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺤﺼول رﺒﺢ وﻫﻤﻲ أو ﺒﺘﺴدﯿد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي أﺨذ
ﺒطرﯿق اﻻﺤﺘﯿﺎل أو اﻹﯿﻬﺎم ﺒوﺠود ﺴﻨد دﯿن ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ أو ﺴﻨد ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤزور ،أو
 -٢ﺒﺎﻟﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻨﻘول أو ﻏﯿر ﻤﻨﻘول وﻫو ﯿﻌﻠم أن ﻟﯿس ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼرف ﺒﻪ ،أو
 -٣ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﺴم ﻛﺎذب أو ﺼﻔﺔ ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ:
ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤١٨
اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻗص او ﻋدﯿم اﻷﻫﻠﯿﺔ
ﻛل ﻤن اﺴﺘﻐل اﺤﺘﯿﺎج ﺸﺨص دون اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ،أو ﻤﺠذوب أو ﻤﻌﺘوﻩ أو ﻀﻌﻔﻪ أو
ﻫوى ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺄﺨذ ﻤﻨﻪ ﺒﺼورة ﻤﻀرة ﺒﻪ ﺴﻨداً ﯿﺘﻀﻤن اﻗﺘراﻀﻪ دراﻫم أو اﺴﺘﻌﺎرة أﺸﯿﺎء أو ﺘﻨﺎزل
ﻋن أوراق ﺘﺠﺎرﯿﺔ أو ﻏﯿرﻫﺎ أو ﺘﻌﻬد أو إﺒراء ﯿﻌﺎﻗب  -أﯿﺎً ﻛﺎﻨت طرﯿﻘﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎل اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ -
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن دﯿﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤١٩
اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ اﻟداﺌﻨﯿن
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﻤن:
 -١وﻫب أو أﻓرغ أو رﻫن أﻤواﻟﻪ أو ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻘﺼد اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ داﺌﻨﯿﻪ ،أو
 -٢ﺒﺎع أو ﻨﻘل أي ﻗﺴم ﻤن أﻤواﻟﻪ ﺒﻌد ﺼدور ﺤﻛم أو ﻗرار ﯿﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻤﺎل
وﻗﺒل ﺘﻨﻔﯿذ ذﻟك اﻟﻘرار أو اﻟﺤﻛم أو ﺨﻼل ﻤدة ﺸﻬرﯿن ﺴﺎﺒﻘﯿن ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﺼدورﻫﻤﺎ ﻗﺎﺼداً ﺒذﻟك
اﻻﺤﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ داﺌﻨﯿﻪ.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٠
اﺨﻔﺎء او ﺘزوﯿر ﻤﺴﺘﻨدات ﻤﻠﻛﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﺒﺎﺌﻌﺎً أو راﻫﻨﺎً ﻟﻤﺎل أو ﻤﺤﺎﻤﯿﺎً أو وﻛﯿﻼً ﻟﺒﺎﺌﻊ أو راﻫن:
 -١أﺨﻔﻰ ﻋن اﻟﺸﺎري أو اﻟﻤرﺘﻬن ﻤﺴﺘﻨداً ﺠوﻫرﯿﺎً ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻤرﻫون أو أي ﺤق أو
رﻫن آﺨر ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻪ.
 -٢زور ﺸﻬﺎدة ﺘﺘوﻗف أو ﯿﺤﺘﻤل أن ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٢١
اﻋطﺎء ﺸﯿك دون رﺼﯿد
أ( ﻛل ﻤن ﯿﺼدر ﺸﯿﻛﺎً وﻫو ﯿﻌﻠم أﻨﻪ ﻻ واﺠب ﻋﻠﻰ ﻤوظف اﻟﺒﻨك ﺒوﻓﺎء اﻟﺸﯿك ﺨﻼل  ٣٠ﯿوﻤﺎً
ﻤن اﻟﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻤﺒﯿن ﻋﻠﯿﻪ أو ﻻ ﯿوﺠد ﻟﻪ أﺴﺎس ﻤﻌﻘول ﻟﻼﻓﺘراض ﺒﺄن ﻫﻨﺎك واﺠب ﻛﺎﻟﻤذﻛور أﻋﻼﻩ
ﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤوظف اﻟﺒﻨك ،وﻗدم اﻟﺸﯿك ﻟﻠوﻓﺎء ﺨﻼل اﻟﻤدة اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ إﻻ أﻨﻪ ﻟم ِ
ﯿف ﻗﯿﻤﺘﻪ،
ﻋﻘﺎﺒﻪ -اﻟﺤﺒس ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة أو ﻏراﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٠ﺸﯿﻛل أو أرﺒﻌﺔ أﻀﻌﺎف اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﯿك.
)ب( ﻓﻲ اﻟﺸﯿك اﻟذي ﻟم ﯿﺒﯿن اﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻓﯿﻪ ﯿﻌﺘﺒر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻛﺄﻨﻤﺎ ﺒﯿن ﻓﯿﻪ اﻟﺘﺎرﯿﺦ ﯿوم
إﺼدارﻩ.
)ج( ﻗدم ﺸﯿك ﻟﻠوﻓﺎء ﺨﻼل اﻟﻤدة اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( وﻟم ِ
ﺘوف ﻗﯿﻤﺘﻪ وﻤن أﺼدر اﻟﺸﯿك ﻟم
ﯿوف ﻗﯿﻤﺘﻪ ﺨﻼل  ١٠أﯿﺎم ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ طﻠب اﻟﺸﺨص اﻟذي ﺒﺤوزﺘﻪ اﻟﺸﯿك ،ﯿﻔﺘرض أن ﻤن أﺼدر
اﻟﺸﯿك ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻊ اﻟﻌﻠم أو دون أﺴﺎس ﻤﻌﻘول ﻟﻼﻓﺘراض ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤذﻛور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أ( وﻋﻠﯿﻪ إﺜﺒﺎت
ﻋﻛس ذﻟك

ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﻤوﺠب ﻤﺎدة  ١ﻤن أﻤر ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﯿل ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠
)ﯿﻬودا واﻟﺴﺎﻤرة( )رﻗم  (٨٩٠ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٨١
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺴرﯿﺎن.١٩٨١/٢/٢٠ :
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﺴﺎﺒق .
اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ .

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ إﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻻﺨﺘﻼس
اﻟﻤﺎدة -٤٢٢
اﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن
ﻛل ﻤن ﺴﻠم إﻟﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻷﻤﺎﻨﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻷﺠل اﻹﺒراز واﻹﻋﺎدة أو ﻷﺠل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ
ﺼور ﻤﻌﯿﻨﺔ أو ﻷﺠل اﻟﺤﻔظ أو ﻹﺠراء ﻋﻤل  -ﺒﺄﺠر أو دون أﺠر -ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﯿرﻩ ﻤن أﻤوال
وﻨﻘود وأﺸﯿﺎء وأي ﺴﻨد ﯿﺘﻀﻤن ﺘﻌﻬداً أو إﺒراء وﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻛل ﻤن وﺠد ﻓﻲ ﯿدﻩ ﺸﻲء ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺒﯿل
ﻓﻛﺘﻤﻪ أو ﺒدﻟﻪ أو ﺘﺼرف ﺒﻪ ﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟك أو اﺴﺘﻬﻠﻛﻪ أو أﻗدم ﻋﻠﻰ أي ﻓﻌل ﯿﻌد ﺘﻌدﯿﺎً أو اﻤﺘﻨﻊ
ﻋن ﺘﺴﻠﯿﻤﻪ ﻟﻤن ﯿﻠزم ﺘﺴﻠﯿﻤﻪ إﻟﯿﻪ ،وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة
دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﻤﺌﺔ دﯿﻨﺎر.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٣
اﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻤن ﻗﺒل اﺸﺨﺎص ﻋدﯿدﯿن
 -١إذا ﻛﺎن ﻤرﺘﻛب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎدﻤﺎً ﺒﺄﺠرة أو ﺘﻠﻤﯿذاً ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻛﺎﺘﺒﺎً
أو ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎً ،وﻛﺎن اﻟﻀرر اﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻨﻬﺎ ﻤوﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻤﺨدوﻤﻪ ﻓﻼ ﺘﻛون ﻤدة اﻟﺤﺒس أﻗل ﻤن ﺴﻨﺔ
واﺤدة.
 -٢وﻻ ﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إذا ﻛﺎن ﻤرﺘﻛب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤذﻛورة أﺤد اﻷﺸﺨﺎص
اﻟﻤذﻛورﯿن أدﻨﺎﻩ:
أ -ﻤدﯿر ﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﯿرﯿﺔ وﻛل ﺸﺨص ﻤﺴؤول ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ب -وﺼﻲ اﻟﻘﺎﺼر وﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﯿﺔ.
ج -ﻤﻨﻔذ اﻟوﺼﯿﺔ أو ﻋﻘد اﻟزواج.
د -ﻛل ٍ
ﻤﺤﺎم أو ﻛﺎﺘب ﻋدل.
ﻫـ -ﻛل ﺸﺨص ﻤﺴﺘﻨﺎب ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ ﻹدارة أﻤوال ﺘﺨص اﻟدوﻟﺔ أو اﻷﻓراد أو ﻟﺤراﺴﺘﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٤
اﻟﺘﺼرف او ﻛﺘم ﻤﻨﻘول اﻨﺘﻘﻠت ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﺒﻬﻔوة
ﻛل ﻤن ﺘﺼرف ﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟك ﻓﻲ أي ﺸﻲء ﻤﻨﻘول دﺨل ﻓﻲ ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﺒﺴﺒب ﻫﻔوة ﺤﺼﻠت ﻤن
اﻟﻤﺎﻟك وﻛﺎن ﯿﻌﻠم أﻨﻪ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺘﻠك اﻟﺼورة وﻛﺘﻤﻪ أو رﻓض إﻋﺎدﺘﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٥
اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ وﺘﻛرار اﻟﺠرﯿﻤﺔ
 -١ﯿﻌﻔﻰ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﻤرﺘﻛﺒو اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼول اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إذا وﻗﻌت
أﻀرار ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﯿن اﻷﺼول واﻟﻔروع أو اﻟزوﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻤﻔﺘرﻗﯿن ﻗﺎﻨوﻨﺎً ،أو ﺒﯿن اﻷرﺒﺔ
واﻟرﺒﯿﺒﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﯿن اﻷب واﻷم ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ.
 -٢إذا ﻋﺎود ﻫذا اﻟﻔﺎﻋل ﺠرﻤﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻋوﻗب  -ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر-
ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺨﻔﻀﺎً ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٦
ﺠﻨﺢ ﻻ ﺘﻼﺤق اﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى
 -١اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد  ٤١٥و ٤١٦و ٤٢٢و  ٤٢٤و ٤٢٥ﻻ ﺘﻼﺤق إﻻ ﺒﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن اﻟﻤﺘﻀرر ﻤﺠﻬوﻻً.
 -٢إن إﺴﺎءة اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة ) (٤٢٢ﺘﻼﺤق ﻋﻔواً إذا راﻓﻘﺘﻬﺎ إﺤدى
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸددة اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٤٢٣

اﻟﻤﺎدة -٤٢٧
ﺘﺨﻔﯿض ﻋﻘوﺒﺎت
ﺘﺨﻔض إﻟﻰ اﻟﻨﺼف اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘؤﻟف اﻟﻔﺼل اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ
واﻟﺜﺎﻟث إذا ﻛﺎن اﻟﻀرر اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﻨﻔﻊ اﻟذي ﻗﺼد اﻟﻔﺎﻋل اﺠﺘﻼﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎﻓﻬﯿن أو إذا ﻛﺎن
اﻟﻀرر ﻗد أزﯿل ﻛﻠﻪ ﻗﺒل إﺤﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.

 -٢أﻤﺎ إذا ﺤﺼل اﻟرد أو أزﯿل اﻟﻀرر أﺜﻨﺎء اﻟدﻋوى وﻟﻛن ﻗﺒل أي ﺤﻛم ﺒﺎﻷﺴﺎس وﻟو ﻏﯿر ﻤﺒرم
ﻓﯿﺨﻔض رﺒﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ
اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت

اﻟﻤﺎدة -٤٢٨
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل ﻏﯿر اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ او اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ
ﻛل ﻤن اﺴﺘﻌﻤل أو اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺨزﻨﻪ أو دﻛﺎﻨﻪ أو ﻓﻲ ﻋرﺒﺎت اﻟﺒﯿﻊ أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻌدة
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﯿﺎرات أو ﻤﻛﺎﯿﯿل أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﻋدد اﻟوزن واﻟﻛﯿل ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻌﯿﺎرات واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون أو ﻏﯿر ﻤوﺴوﻤﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﺈﺤدى
ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٤٢٩
اﻗﺘﻨﺎء ﻤﻌﺎﯿﯿر او ﻤﻛﺎﯿﯿل ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ
ﻛل ﻤن اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻋﯿﺎرات أو ﻤﻛﺎﯿﯿل أو ﻋدد وزن أو ﻛﯿل ﻤﻐﺸوﺸﺔ أو
ﻏﯿر ﻤﻀﺒوطﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٠
اﻟﻐش ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ
ﻛل ﻤن أﻗدم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﯿﺎرات أو ﻤﻛﺎﯿﯿل أو ﻋدد وزن أو وﻛﯿل ﻤﻐﺸوﺸﺔ أو ﻏﯿر ﻤﻀﺒوطﺔ -
وﻫو ﻋﺎﻟم ﺒﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﻏش اﻟﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﻠم ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٣١
اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺴﺒب اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
ﻛل ﻤن ﻏش آﺨر ﺴواء ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﻠم أو ﻤﺎﻫﯿﺘﻪ إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤﺎﻫﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒب
اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن
دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٢
ﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل وﻋدة اﻟوزن اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ
ﺘﺼﺎدر وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (٣١اﻟﻌﯿﺎرات واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل وﻋدد اﻟوزن اﻟﻤﻐﺸوﺸﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن
اﻟﻌﯿﺎرات واﻟﻤﻛﺎﯿﯿل اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٣
) (٢اﻟﻐش ﻓﻲ ﻨوع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﻛل ﻤن ﻏش اﻟﻌﺎﻗد ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ﺴواء ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻟﺠوﻫرﯿﺔ أو ﺘرﻛﯿﺒﻬﺎ أو
اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻔﯿدة أو ﻓﻲ ﻨوﻋﻬﺎ أو ﻤﺼدرﻫﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻨوع
واﻟﻤﺼدر ﻤﻌﺘﺒ اًر ﺒﻤوﺠب اﻻﺘﻔﺎق أو اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ
ﺴﻨﺔ وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٤
) (٣ﻋرﻗﻠﺔ ﺤرﯿﺔ اﻟﺒﯿوع ﺒﺎﻟﻤزاﯿدة
ﻛل ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺘﻌطﯿل أو ﻋرﻗﻠﺔ ﺤرﯿﺔ اﻟﻤزاﯿدة اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸراء أو اﻟﺘﺄﺠﯿر ،أو
اﻻﻟﺘزاﻤﺎت أو اﻟﺘﻌﻬد ،وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد أو اﻟﻌﻨف أو ﺒﺎﻷﻛﺎذﯿب ،أو ﺒﺈﻗﺼﺎء اﻟﻤﺘزاﯿدﯿن أو اﻟﻤﻠﺘزﻤﯿن،
ﻟﻘﺎء ﻨﻘود أو ﻫﺒﺎت أو وﻋود ،أو ﺒﺄﯿﺔ طرﯿﻘﺔ أﺨرى ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺸﻬر واﺤد ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ
أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٤٣٥
رﻓﻊ او ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ او اﻻﺴﻬم ﺒﺎﻟﻐش
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر ﻛل ﻤن ﺘوﺼل ﺒﺎﻟﻐش ﻟرﻓﻊ
أو ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ أو اﻷﺴﻬم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒورﺼﺔ وﻻ ﺴﯿﻤﺎ:
 -١ﺒﺈذاﻋﺔ وﻗﺎﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ادﻋﺎءات ﻛﺎذﺒﺔ ،أو
 -٢ﺒﺘﻘدﯿم ﻋروض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻟﺸراء ﻗﺼد ﺒﻠﺒﻠﺔ اﻷﺴﻌﺎر ،أو
 -٣ﺒﺎﻹﻗدام ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ إﻓﺴﺎد ﻗﺎﻋدة اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺴوق.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٦
رﻓﻊ او ﺘﺨﻔﯿض اﺴﻌﺎر اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ
ﺘﻀﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺒﺔ إذا ﺤﺼل ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر أو ﻫﺒوطﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒوب واﻟطﺤﯿن واﻟوﻗود واﻟﺴﻛر
واﻟزﯿت واﻟﻠﺤوم أو اﻟذﺒﺎﺌﺢ أو ﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٧
اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت
ﯿﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب ،اﻟﺸروع ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٤٣٠وﻤﺎ ﯿﻠﯿﻬﺎ ﻤن
اﻟﻤواد اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس

اﻟﻤﺎدة -٤٣٨
اﻻﻓﻼس اﻻﺤﺘﯿﺎﻟﻲ
 -١اﻟﻤﻔﻠﺴون اﺤﺘﯿﺎﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻓﻼس وﻤن ﯿظﻬر ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤذﻛورة أﻨﻬم ﺸرﻛﺎء ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﯿﻌﺎﻗﺒون ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.
 -٢ﻛل ﻤن اﻋﺘﺒر ﻤﻔﻠﺴﺎً ﻤﻘﺼ اًر ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﯿن.

اﻟﻤﺎدة -٤٣٩
اﻓﻼس اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
ﻋﻨد إﻓﻼس ﺸرﻛﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤﺎدة )(٤٣٨
ﻋدا اﻟﺸرﻛﺎء ﻓﻲ )اﻟﻛوﻟﻛﺘﯿف( واﻟﺸرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﺸرﻛﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ ،ﻛل ﻤن:
أ -اﻟﺸرﻛﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺒون اﻟذﯿن اﻋﺘﺎدوا اﻟﺘدﺨل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸرﻛﺔ.
ب -ﻤدﯿرو اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬم واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤددة.
ج -اﻟﻤدﯿرون وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة واﻟوﻛﻼء اﻟﻤﻔوﻀون وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﺎﻟس اﻟﻤراﻗﺒﺔ وﻤﻔوﻀو
اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤوظﻔو اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤذﻛورة وﺸرﻛﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.
إذا أﻗدﻤوا ﺒﻨﻔﺴﻬم ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل اﻹﻓﻼس اﻻﺤﺘﯿﺎﻟﻲ أو ﺴﻬﻠوا أو أﺘﺎﺤوا ارﺘﻛﺎﺒﻪ
ﻋن ﻗﺼد ﻤﻨﻬم أو إذا ﻨﺸروا ﺒﯿﺎﻨﺎت أو ﻤوازﻨﺎت ﻏﯿر ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أو وزﻋوا أﻨﺼﺒﺔ وﻫﻤﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٠
اﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﯿري
إذا أﻓﻠﺴت ﺸرﻛﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﯿري ﻛل ﻤن أﻗدم ﻤن اﻷﺸﺨﺎص
اﻟﻤذﻛورﯿن أﻋﻼﻩ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸرﻛﺔ أو اﻟﻌﻤل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺘﻛﺎب ﺠرم ﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص
ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻤن اﻟﻤﺎدة ).(٤٣٨
اﻟﻤﺎدة -٤٤١
اﻟﻐش إﻀ ار اًر ﺒﺎﻟداﺌﻨﯿن

إن اﻟﻤدﯿن اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻘﺼد إﻀﺎﻋﺔ ﺤﻘوق اﻟداﺌﻨﯿن أو ﻤﻨﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻓﻲ أﻤواﻟﻪ اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﻘﺎص
أﻤواﻟﻪ ﺒﺄي ﺸﻛل ﻛﺎن وﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﺒﺘوﻗﯿﻊ ﺴﻨدات وﻫﻤﯿﺔ أو ﺒﺎﻹﻗرار ﻛذﺒﺎً ﺒوﺠود ﻤوﺠب أو ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﻛﻠﻪ
أو ﺒﻌﻀﻪ أو ﺒﻛﺘم ﺒﻌض أﻤواﻟﻪ أو ﺘﻬرﯿﺒﻬﺎ أو ﺒﯿﻊ ﺒﻌض أﻤواﻟﻪ أو إﺘﻼﻓﻬﺎ أو ﺘﻌﯿﯿﺒﻬﺎ.
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﺸﻬر واﺤد ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٢
اﻹﻀرار ﺒﺎﻟداﺌﻨﯿن ﺒﺎﺴم ﺸرﻛﺔ او ﻤﺤﺎﺴﺒﻬﺎ
إذا ارﺘﻛب اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﺒﺎﺴم ﺸرﻛﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺔ ﺘﺴﺘﻬدف ﻟﻠﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارزﯿﺔ ﻛﻤﺎ
ﯿﺴﺘﻬدف ﻟﻠﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺴؤوﻟون ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟذﯿن
ﯿﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ اﻟﻔﻌل أو ﯿﺴﻬﻠون أو ﯿﺘﯿﺤون ارﺘﻛﺎﺒﻪ ﻋن ﻗﺼد ﻤﻨﻬم.

اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎدس
اﻹﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﺄﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ واﻷﻓراد

اﻟﻤﺎدة -٤٤٣
اﻟﻬدم واﻟﺘﺨرﯿب ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﻛل ﻤن ﻫدم أو ﺨرب ﻗﺼداً اﻷﺒﻨﯿﺔ واﻷﻨﺼﺎب اﻟﺘذﻛﺎرﯿﺔ واﻟﺘﻤﺎﺜﯿل أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻹﻨﺸﺎءات اﻟﻤﻌدة
ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺠﻤﻬور أو ﻟﻠزﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو أي ﺸﻲء ﻤﻨﻘول أو ﻏﯿر ﻤﻨﻘول ﻟﻪ ﻗﯿﻤﺘﻪ اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ﯿﻌﺎﻗب
ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٤
ﻫدم ﺒﻨﺎء اﻟﻐﯿر
 -١ﻛل ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ ﻫدم ﺒﻨﺎء ﻏﯿرﻩ ﻛﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
ٕ -٢واذا وﻗﻊ اﻟﻬدم وﻟو ﺠزﺌﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛواخ واﻟﺠدر ﻏﯿر اﻟﻤطﯿﻨﺔ أو اﻟﺤﯿطﺎن اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدﺒش دون
طﯿن ،ﻛﺎﻨت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو اﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٥
اﻟﺤﺎق اﻟﻀرر ﺒﻤﺎل اﻟﻐﯿر
 -١ﻛل ﻤن اﻟﺤق ﺒﺎﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻀر اًر ﺒﻤﺎل ﻏﯿرﻩ اﻟﻤﻨﻘول ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻛوى اﻟﻤﺘﻀرر ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن.
 -٢ﺘﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﯿﺴﻘط دﻋوى اﻟﺤق اﻟﻌﺎم.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٦
ﻨزع اﻟﺘﺨوم واﻟﺤدود
ﻤن أﻗدم وﻟو ﺠزﺌﯿﺎً ﻋﻠﻰ طم ﺤﻔرة أو ﻫدم ﺴور ﻤن أي اﻟﻤواد ﺒﻨﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﺴﯿﺎج أو ﻨزﻋﻪ
أﺨﻀر ﻛﺎن أم ﯿﺎﺒﺴﺎً وﻤن ﻫدم أو ﺨرب أو ﻨﻘل أﯿﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻟﺤدود ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤﻼك
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٧
ﻨزع اﻟﺘﺨوم ﺘﺴﻬﯿﻼ ﻟﻐﺼب ارض او ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد
إذا ارﺘﻛب اﻟﺠرم اﻟﻤذﻛور ﺘﺴﻬﯿﻼً ﻟﻐﺼب أرض أو ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد أو اﻟﻌﻨف اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص،
ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
اﻟﻤﺎدة -٤٤٨
اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻌﻘﺎرات
 -١ﻤن ﻻ ﯿﺤﻤل ﺴﻨداً رﺴﻤﯿﺎً ﺒﺎﻟﻤﻠﻛﯿﺔ أو اﻟﺘﺼرف واﺴﺘوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻗﺴم ﻤن ﻋﻘﺎر ﺒﯿد
ﻏﯿرﻩ دون رﻀﺎﻩ ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
 -٢وﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻤن ﺸﻬر إﻟﻰ ﺴﻨﺔ إذا راﻓق اﻟﺠرم ﺘﻬدﯿداً أو ﻋﻨف ،وﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر إﻟﻰ
ﺜﻼث ﺴﻨوات إذا ارﺘﻛﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬم ﺸﺨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﺴﻠﺤﺎن.
 -٣ﯿﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٤٩
اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤزروﻋﺎت ﺒﺎﻟﻘطﻊ او اﻹﺘﻼف
 -١ﻤن ﻗطﻊ أو أﺘﻠف ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﯿرﻩ ﻤن ﻤزروﻋﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ أو أﺸﺠﺎر أو ﺸﺠﯿرات ﻨﺎﺒﺘﺔ ﻨﺒت
اﻟطﺒﯿﻌﺔ أو ﻤﻐروﺴﺔ ،أو ﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻷﻏراس ﻏﯿر اﻟﻤﺜﻤرة ،أو أطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻗﺎﺼداً
ﻤﺠرد إﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع واﺤد إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ
ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤﻌﺎً.

ٕ -٢واذا وﻗﻊ ﻓﻌل اﻟﻘطﻊ أو اﻹﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻋﯿم أو أﺸﺠﺎر ﻤﺜﻤرة أو ﻓﺴﺎﺌﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ أﯿﺔ ﺸﺠرة
أﺨرى ﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﻤن اﻟوﺠﻬﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬر
إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن وﺒﻐراﻤﺔ ﻋن ﻛل ﻤطﻌوم أو ﺸﺠرة أو ﻓﺴﯿﻠﺔ دﯿﻨﺎ اًر واﺤداً.

اﻟﻤﺎدة -٤٥٠
اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤزروﻋﺎت ﺒﺈطﻼق اﻟﺤﯿواﻨﺎت
ﻤن أطﻠق أو رﻋﻰ اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ وﺴﺎﺌر اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻓﻲ ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﯿرﻩ ﻤن أرض ﻤﺴﯿﺠﺔ أو ﻤﻐروﺴﺔ
ﺒﺎﻷﺸﺠﺎر ،أو ﻤزروﻋﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺤﺼوﻻت ،أو ﺘﺴﺒب ﻋن إﻫﻤﺎل أو ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻨﻪ ﺒدﺨوﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻤﺎﻛن ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن أﺴﺒوع واﺤد إﻟﻰ ﺸﻬرﯿن أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر إﻟﻰ
ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر وﯿﻀﻤن ﺼﺎﺤب اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻤﺎ وﻗﻊ ﻤن ﻀرر وﺨﺴﺎرة ،ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺤق
اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻟراﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة -٤٥١
ﺘﻘﻠﯿم اﻟﻤطﺎﻋﯿم او اﻷﺸﺠﺎر او اﻟﻔﺴﺎﺌل
إذا اﻗﺘﺼر اﻟﺠرم ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﯿم اﻟﻤطﺎﻋﯿم أو اﻷﺸﺠﺎر أو اﻟﻔﺴﺎﺌل ﺨﻔﻀت اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼف.
اﻟﻤﺎدة -٤٥٢
ﻗﺘل ﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻐﯿر ﻗﺼدا
 -١ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻏﯿر ﻤﻀطر ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺤﯿوان ﺠر أو ﺤﻤل أو رﻛوب أو ﻤو ٍ
اش ﻤن ﻤﺨﺘﻠف
اﻷﻨواع ﺘﺨص ﻏﯿرﻩ ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺼور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

أ -إذا وﻗﻊ اﻟﺠرم ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﺒﺘﺼرف ﺼﺎﺤب اﻟﺤﯿوان أو ﻓﻲ ﺤﯿﺎزﺘﻪ ﺒﺄﯿﺔ ﺼﻔﺔ ﻛﺎﻨت ﺤﺒس
اﻟﻔﺎﻋل ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﯿن.
بٕ -واذا وﻗﻊ اﻟﺠرم ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﺒﺘﺼرف اﻟﻔﺎﻋل ،ﺤﺒس اﻟﻔﺎﻋل ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺸﻬر.
جٕ -واذا وﻗﻊ اﻟﺠرم ﻓﻲ ﻤﺎ ﺴوى ذﻟك ﻤن اﻷﻤﺎﻛن ،ﺤﺒس اﻟﻔﺎﻋل ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟواﺤدة.
دٕ -واذا وﻗﻊ اﻟﺠرم ﺒﺎﻟﺘﺴﻤم ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺤﺎل اﻟﺤﺒس ﻤن ﺸﻬرﯿن إﻟﻰ ﺴﻨﺘﯿن.
 -٢ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻏﯿر ﻤﻀطر ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺤﯿوان أﻟﯿف أو داﺠن ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺜﻼﺜﺔ
أﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٣ﻛل ﻤن ﻀرب أو ﺠرح ﻗﺼداً ﺒﻼ ﻀرورة ﺤﯿواﻨﺎً ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة
ﺒﺼورة ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻋن اﻟﻌﻤل أو ﺘﻠﺤق ﺒﻪ ﻀر اًر ﺠﺴﯿﻤﺎً ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺸﻬر أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ
ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر.
 -٤ﻛل ﻤن ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻫﻼك ﺤﯿوان ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻤذﻛورة آﻨﻔﺎً ﺒﺈطﻼق اﻟﻤﺠﺎﻨﯿن أو اﻟﺤﯿواﻨﺎت
اﻟﻀﺎرﯿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ أو ﺒﺄﯿﺔ ﺼورة أﺨرى ،ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٥٣
إﺘﻼف اﻷدوات اﻟزراﻋﯿﺔ ﻗﺼدا
ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ إﺘﻼف اﻷدوات اﻟزراﻋﯿﺔ أو ﻛﺴرﻫﺎ أو ﺘﻌطﯿﻠﻬﺎ ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز
اﻟﺴﻨﺔ أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺎﺌﺔ دﯿﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة -٤٥٤
اﻟﻌﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
إذا أﻗدﻤت ﻋﻠﻨﺎً ﻋﺼﺒﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﯿﻨﻘص ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻋن ﺨﻤﺴﺔ أﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺘﺨرﯿب أﻤوال
اﻵﺨرﯿن وأﺸﯿﺎﺌﻬم وﻤﺤﺼوﻻﺘﻬم أو إﺘﻼﻓﻬﺎ ﻗوة واﻗﺘدا اًر ﻋوﻗب ﻛل ﻤن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤؤﻗﺘﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﯿﺎﻩ

اﻟﻤﺎدة -٤٥٥
اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﺠرﯿﺎﻨﻬﺎ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر أو ﺒﺈﺤدى
ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤن أﻗدم دون إذن:
 -١ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿب ﻋن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﺘﺤت اﻷرض أو اﻟﻤﺘﻔﺠرة أو ﻋﻠﻰ ﺤﺼرﻫﺎ ﻤﺎ
ﻟم ﯿﻛن اﻟﻤﻘﺼود ﺤﻔر آﺒﺎر ﻏﯿر ﻤﺘﻔﺠرة ﻓﻲ اﻷﻤﻼك اﻟﺨﺎﺼﺔ.
 -٢ﻋﻠﻰ إﺠراء ﺤﻔرﯿﺎت ﺘﺒﻌد ﻋن ﺤد ﻀﻔﺎف ﻤﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎﻩ وﻤﻌﺎﺒرﻫﺎ وأﻗﻨﯿﺔ اﻟري واﻟﺘﺠﻔﯿف
واﻟﺘﺼرف ﻤﺴﺎﻓﺔ أﻗل ﻤن ﻋﻤق ﻫذﻩ اﻟﺤﻔرﯿﺎت وﻓﻲ ﻛل ﺤﺎل أﻗل ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻤﺘﺎر.
 -٣ﻋﻠﻰ ﻨزع ﺤﺠﺎرة أو ﺘراب أو رﻤل أو أﺸﺠﺎر أو ﺸﺠﯿرات أو أﻋﺸﺎب ﻤن ﺘﻠك اﻟﻀﻔﺎف أو ﻤن
أﺤواض ﻤﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ أو اﻟداﺌﻤﺔ أو ﻤن اﻟﺒﺤﯿرات واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒرك واﻟﻐدران.
 -٤ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌدي ﺒﺄي ﺸﻛل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف اﻟﯿﻨﺎﺒﯿﻊ وﻤﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ واﻟداﺌﻤﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺤﯿرات واﻟﺒرك واﻟﻐدران أو ﻋﻠﻰ ﺤدود ﻤﻤرات أﻗﻨﯿﺔ اﻟري واﻟﺘﺼرﯿف أو ﻤﻌﺎﺒر
اﻟﻤﯿﺎﻩ أو ﻗﺴﺎطﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼرح ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٥ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺠري اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺠرﯿﺎً ﺤ اًر.
 -٦ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻋﻤل داﺌم أو ﻤؤﻗت ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﺠرﯿﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٤٥٦
ﻫدم او ﺘﺨرﯿب اﻨﺸﺎءات اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻤن ﻫدم أو ﻗﻠب
أو ﺨرب ﻛل أو ﺒﻌض اﻹﻨﺸﺎءات اﻟﻤﺸﯿدة ﻟﻼﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﻟﺤﻔظﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺴﺒﯿل
اﻻﺤﺘﻤﺎء ﻤن طﻐﯿﺎن ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ وﺨﺼوﺼﺎً اﻟﺠﺴور واﻟﺴدود واﻟﻤﻌﺎﺒر وأﻗﻨﯿﺔ اﻟري واﻟﺘﺠﻔﯿف أو
اﻟﺘﺼرﯿف وﻗﺴﺎطل اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻤطﻤورة ﺴواء أﻛﺎن ﻗد ﻤﻨﺢ ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻤﺘﯿﺎز أم ﻻ .

اﻟﻤﺎدة -٤٥٧
ﺘﻠوﯿث اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ﻛل ﻤن:
 -١ﺴﯿل ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨوح ﺒﻬﺎ اﻤﺘﯿﺎز أم ﻻ ،أو ﺴﻛب أو رﻤﻰ ﻓﯿﻬﺎ ﺴواﺌل أو ﻤواد
ﻀﺎرة ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟراﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤن ﺤﺴن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ.
 -٢اﻟﻘﻰ أﺴﻤدة ﺤﯿواﻨﯿﺔ أو وﻀﻊ أﻗذا اًر ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻟداﺨﻠﺔ ﻀﻤن اﻟﻨطﺎق اﻟذي ﺤددﺘﻪ اﻟﺴﻠطﺔ
ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻨﺒﻊ ﺘﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﻪ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٣أﺠرى أي ﻋﻤل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻠوﯿث اﻟﻨﺒﻊ أو اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﯿﺸرب ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻐﯿر.
اﻟﻤﺎدة -٤٥٨
ﺘﻠوﯿث ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب
ﻤن أﻗدم ﻗﺼداً ﻋﻠﻰ ﺘﻠوﯿث ﻨﺒﻊ ﻤﺎء ﯿﺸرب ﻤﻨﻪ اﻟﻐﯿر ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات
وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﯿن دﯿﻨﺎ اًر.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﻔﺼل اﻷول
ﻓﻲ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟطرق واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻤﺔ وأﻤﻼك اﻟﻨﺎس

اﻟﻤﺎدة -٤٥٩
ﺘﺨرﯿب اﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن ﺘﺴﺒب ﻓﻲ:
 -١ﺘﺨرﯿب اﻟﺴﺎﺤﺎت واﻟطرق اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٢ﺤرث أو زرع أو ﻏرس دون ﺘﻔوﯿض ،أرﻀﺎً ﺘﻘﻊ ﻀﻤن ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﺴﺒﻌﯿن ﺴﻨﺘﯿﻤﺘ اًر ﻤن
ﺤﺎﻓﺔ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٣ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻨزع اﻟﻠوﺤﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻌطﻔﺎت اﻟﺸوارع أو ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﯿﺔ
واﻟﻌﻼﻤﺎت اﻟﻛﯿﻠوﻤﺘرﯿﺔ ﺼوى أو ﺘﺨرﯿﺒﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة -٤٦٠
ازﺤﺎم اﻟطرق
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن:

 -١أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿف اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤﻠك اﻟﻐﯿر ﺒرﻓﻌﻪ ﻤﺼب ﻤﯿﺎﻫﻪ ﻋن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤدد
ﺒﻤوﺠب اﻷﻨظﻤﺔ أو ﺒﺎرﺘﻛﺎﺒﻪ أي ﺨطﺄ آﺨر.
 -٢زﺤم اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ دون داع وﻻ إذن ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ ﺒوﻀﻌﻪ أو ﺘرﻛﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ أي ﺸﻲء ﯿﻤﻨﻊ
ﺤرﯿﺔ اﻟﻤرور وﺴﻼﻤﺘﻪ أو ﯿﻀﯿﻘﻬﺎ ،أو أﻋﺎق ﺤرﯿﺔ اﻟﻤرور ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺤﻔر ﺤﻔر ﻓﯿﻬﺎ.
 -٣أﻫﻤل اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ ﻨﻬﺎ اًر واﻟﺘﻨوﯿر ﻟﯿﻼً أﻤﺎم اﻟﺤﻔرﯿﺎت وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺤﺎت وﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ
 -٤أطﻔﺄ اﻟﻘﻨﺎدﯿل أو اﻟﻔواﻨﯿس اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻨوﯿر اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻨزﻋﻬﺎ أو أﺘﻠﻔﻬﺎ أو أزال أو أطﻔﺄ
ﻀوءاً وﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﺒﯿﻪ إﻟﻰ وﺠود ﺤﻔرة أﺤدﺜت ﻓﯿﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﻲء ﻤوﻀوع ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 -٤رﻤﻰ أو وﻀﻊ أﻗذا اًر أو ﻛﻨﺎﺴﺔ أو أي ﺸﻲء آﺨر ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ.
 -٥رﻤﻰ أو أﺴﻘط ﻋن ﻏﯿر اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺤد اﻟﻨﺎس أﻗذا اًر أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻷﺸﯿﺎء اﻟﻀﺎرة.
 -٦وﻀﻊ إﻋﻼﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺼﺎب اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ واﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﻘﺎﺒر واﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌدة ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
ﺘﻨزع وﺘﻨﻘل اﻹﻋﻼﻨﺎت أو اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘزﺤم اﻟطرﯿق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋل.

اﻟﻤﺎدة -٤٦١
اطﻼق اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻌﯿﺎرات اﻟﻨﺎرﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻤﺎﻛن اﻟﻤﺄﻫوﻟﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن أﻗدم ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺄﻫوﻟﺔ:
أ -ﻋﻠﻰ إرﻛﺎض ﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺠر واﻟﺤﻤل واﻟرﻛوب وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ.
ب -ﻋﻠﻰ إطﻼق اﻟﻌﯿﺎرات اﻟﻨﺎرﯿﺔ أو ﻤواد ﻤﻔرﻗﻌﺔ أﺨرى دون داع.
ج -ﻋﻠﻰ إطﻼق أﺴﻬم ﻨﺎرﯿﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﯿﺨﺸﻰ أن ﯿﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ وﻗوع ﺨطر ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص أو
اﻷﺸﯿﺎء
 -٣ﺘﺼﺎدر اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻷﺴﻬم اﻟﻤﻀﺒوطﺔ.
 -٤وﯿﻤﻛن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( أن ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ
أﺴﺒوع.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٢
إﻫﻤﺎل ﻤﺴك اﻟدﻓﺎﺘر ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺤﺎﻨﺎت وﻏرف اﻻﯿﺠﺎر
ﻤن أﻫﻤل ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺤﺎﻨﺎت واﻟﻐرف اﻟﻤﻔروﺸﺔ اﻟﻤﻌدة ﻟﻺﯿﺠﺎر أن ﯿﻤﺴك ﺤﺴب
اﻷﺼول دﻓﺘ اًر ﯿدون ﻓﯿﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل اﺴم ﻛل ﺸﺨص ﻨﺎم أو ﻗﻀﻰ اﻟﻠﯿل ﻓﻲ ﻨزﻟﻪ وﺼﻨﻌﺘﻪ وﻤﺤل
وﻻدﺘﻪ وﺘﺎرﯿﺨﻬﺎ وﺘﺎرﯿﺦ ﻨزوﻟﻪ ﻋﻨدﻩ وﺘﺎرﯿﺦ ﺘرﻛﻪ اﻟﻤﻨزل وﻤن ﻟم ﯿﺒرز ﻫذا اﻟدﻓﺘر ﻋﻨد ﻛل طﻠب
ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ ذات اﻻﺨﺘﺼﺎص ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٣
إﻫﻤﺎل ﺘﻨظﯿف اﻟﻤﺤﻼت
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر اﻷﺸﺨﺎص ذوو اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﻤدﯿرو
اﻟﻤﺴﺎرح واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻤﺔ إذا أﻫﻤﻠوا ﺘﻨظﯿف ﻤﺤﻼﺘﻬم.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٤
إﻫﻤﺎل اﻷﻏﺒﺎر ﺒﺎﻟﻤواﻗد واﻟﻤداﺨن واﻟﻤﻌﺎﻤل
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن أﻫﻤل اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺎﻟﻤواﻗد وﻤداﺨن اﻷﻓران واﻟﻤﻌﺎﻤل وﻏﯿرﻫﺎ
ﻤن اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻨﺎر أو أﻫﻤل ﺘﻨظﯿﻔﻬﺎ وﺘﺼﻠﯿﺤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٥
دﺨول اراﻀﻲ اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﯿﺠﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ دﺨول أرض اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﯿﺠﺔ أو اﻟﻤزروﻋﺎت أو
اﻟﻤﻬﯿﺄة ﻟﻠزراﻋﺔ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺤق اﻟدﺨول أو اﻟﻤرور ﻓﯿﻬﺎ.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻀد اﻵداب واﻟراﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻤﺎدة -٤٦٦
اﻟظﻬور ﺒوﻀﻊ ﻤﻐﺎﯿر ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ
ﻤن اﺴﺘﺤم ﻋﻠﻰ ﻤرأى ﻤن اﻟﻤﺎرة ﺒوﻀﻊ ﻤﻐﺎﯿر ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ ،وﻤن ظﻬر ﻓﻲ ﻤﺤل ﻋﺎم أو ﻤﺒﺎح ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻤﺜل ذﻟك اﻟوﻀﻊ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ أﺴﺒوع وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٧
ﺴﻠب راﺤﺔ اﻷﻫﻠﯿﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر:
داع ﻀوﺼﺎء أو ﻟﻐطﺎً ﻋﻠﻰ ﺼورة ﺘﺴﻠب راﺤﺔ اﻷﻫﻠﯿن.
 -١ﻤن أﺤدث ﺒﻼ ٍ
 -٢ﻤن رﻤﻰ ﻗﺼداً ﺒﺤﺠﺎرة أو ﻨﺤوﻫﺎ ﻤن اﻷﺠﺴﺎم اﻟﺼﻠﺒﺔ أو ﺒﺎﻷﻗذار اﻟﺴﯿﺎرات واﻷﺒﻨﯿﺔ وﻤﺴﺎﻛن
اﻟﻐﯿر أو أﺴوارﻩ واﻟﺠﻨﺎﺌن واﻷﺤواض.

 -٣ﻤن أﻓﻠت ﺤﯿواﻨﺎً ﻤؤذﯿﺎً أو أطﻠق ﻤﺠﻨوﻨﺎً ﻛﺎن ﻓﻲ ﺤراﺴﺘﻪ.
 -٤ﻤن ﺤث ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ اﻟﻤﺎرة أو اﻟﻠﺤﺎق ﺒﻬم أو ﻤن ﻟم ﯿﻤﺴﻛﻪ ﻋن ذﻟك وﻟو ﻟم ﯿﺤدث
أذى وﻀر اًر.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٨
اﻟﻨﯿل ﻤن ﻛراﻤﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻻردﻨﯿﯿن
ﻤن طﺒﻊ أو ﺒﺎع أو ﻋرض ﻨﻘوﺸﺎً أو ﺼو اًر أو رﺴوﻤﺎً ﺘﻌطﻲ ﻋن اﻷردﻨﯿﯿن ﻓﻛرة ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ﻤن
ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﺎل ﻤن ﻛراﻤﺘﻬم واﻋﺘﺒﺎرﻫم ،ﻋوﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر
وﺘﺼﺎدر ﺘﻠك اﻟﻨﻘوش واﻟﺼور واﻟرﺴوم.

اﻟﻤﺎدة -٤٦٩
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿرة
ﻤن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻊ أﯿﺔ ﺒﻀﺎﻋﺔ أو أﯿﺔ ﻤﺎدة أﺨرى ،أو طﻠب أﺠ اًر ﺒﻤﺎ ﺘزﯿد ﻋن اﻟﺘﺴﻌﯿرة اﻟﻤﻘررة ﻤن
ﻗﺒل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ،ﻫذا إذا ﻟم ﯿﻛن
ﻗد ﻓرض اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد.

اﻟﻤﺎدة -٤٧٠
رﻓض ﻗﺒول اﻟﻨﻘد اﻻردﻨﻲ ﺒﻘﯿﻤﺘﻪ
ﻤن أﺒﻰ ﻗﺒول اﻟﻨﻘد اﻷردﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻪ ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺸﻬر واﺤد أو ﺒﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ
ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﯿر.

اﻟﻤﺎدة -٤٧١
ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﺘﻨﺠﯿم ﺒﻘﺼد اﻟرﺒﺢ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻛدﯿرﯿﺔ ،ﻛل ﻤن ﯿﺘﻌﺎطﻰ ﺒﻘﺼد اﻟرﺒﺢ ،ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻷرواح أو اﻟﺘﻨوﯿم
اﻟﻤﻐﻨطﯿﺴﻲ أو اﻟﺘﻨﺠﯿم أو ﻗراءة اﻟﻛف أو ﻗراءة ورق اﻟﻠﻌب ،وﻛل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﻠم اﻟﻐﯿب
وﺘﺼﺎدر اﻷﻟﺒﺴﺔ واﻟﻨﻘود واﻷﺸﯿﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 -٢ﯿﻌﺎﻗب اﻟﻤﻛرر ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸرﯿن دﯿﻨﺎ اًر ،وﯿﻤﻛن إﺒﻌﺎدﻩ إذا ﻛﺎن
أﺠﻨﺒﯿﺎً.

اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﻲ إﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺤﯿواﻨﺎت

اﻟﻤﺎدة -٤٧٢
اﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻻﻟﯿﻔﺔ واﻟداﺠﻨﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻛل ﻤن:
 -١ﯿﺘرك ﺤﯿواﻨﺎً داﺠﻨﺎً ﯿﻤﻠﻛﻪ دون طﻌﺎم أو ﯿﻬﻤﻠﻪ إﻫﻤﺎﻻً ﺸدﯿداً.
 -٢ﯿﻀرب ﺒﻘﺴوة ﺤﯿواﻨﺎً أﻟﯿﻔﺎً أو داﺠﻨﺎً أو ﯿﺜﻘل ﺤﻤﻠﻪ أو ﯿﻌذﺒﺔ.
 -٣ﯿﺸﻐل ﺤﯿواﻨﺎً ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐل ﺒﺴﺒب ﻤرﻀﻪ أو ﺘﻘدﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺴن أو إﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺠرح أو
ﻋﺎﻫﺔ.

اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ
ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ

اﻟﻤﺎدة -٤٧٣
اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﻋن اﻻﻏﺎﺜﺔ
 -١ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ أﺴﺒوع أو ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر أو ﺒﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻤن اﻤﺘﻨﻊ ﻋن
ﺘﻨﻔﯿذ أي ﻗرار ﺘﺼدرﻩ أﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻨظﺎﻤﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﻘﯿﺎم أو ﻋدم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻓﻌل وﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺔ
ذاﺘﻬﺎ ﻤن ﯿﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎً ﻓﻌﻠﯿﺎً إﻗﺎﻤﺔ أﺒﻨﯿﺔ ﻗد ﺼدر اﻟﺘرﺨﯿص ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ.
 -٢ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻤن أﻫﻤل أو رﻓض طﺎﻋﺔ أواﻤر اﻟﺴﻠطﺔ اﻹدارﯿﺔ ﺒﺈﺼﻼح
أو ﻫدم اﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘداﻋﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة - ٤٧٤
ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺴﺎﻋدة او اﻻﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ اﺤوال ﻤﻌﯿﻨﺔ
ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﺤﺘﻰ ﺸﻬر واﺤد وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﺔ دﻨﺎﻨﯿر ﻛل ﺸﺨص ﺴواء أﻛﺎن ﻤن أﺼﺤﺎب
اﻟﻤﻬن أم ﻤن أﻫل اﻟﻔن أم ﻻ ﯿﻤﺘﻨﻊ دون ﻋذر ﻋن اﻹﻏﺎﺜﺔ أو إﺠراء ﻋﻤل أو ﺨدﻤﺔ ﻋﻨد ﺤﺼول
ﺤﺎدث أو ﻏرق أو ﻓﯿﻀﺎن أو ﺤرﯿق أو أﯿﺔ ﻏﺎﺌﻠﺔ أﺨرى أو ﻋﻨد ﻗطﻊ اﻟطرﯿق أو اﻟﺴﻠب أو اﻟﺠرم
اﻟﻤﺸﻬود أو اﻻﺴﺘﻨﺠﺎد أو ﻋﻨد ﺘﻨﻔﯿذ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ.

اﻟﻤﺎدة -٤٧٥
اﻹﻟﻐﺎءات
ﺘﻠﻐﻰ اﻟﻘواﻨﯿن اﻵﺘﯿﺔ:
 -١ﻗﺎﻨون اﻟﺠزاء اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﻤﺎ أﻀﯿف إﻟﯿﻪ ﻤن ذﯿول وأدﺨل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺘﻌدﯿﻼت.
 -٢ﻗﺎﻨون ﺒﯿوت اﻟﺒﻐﺎء اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٦٥ﻤن اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﯿﺦ  ١أﯿﻠول
ﺴﻨﺔ .١٩٢٧
 -٣ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ٧٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٣٦اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ٦٥٢ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ
ﻓﻲ .١٩٣٦/١٢/١٢
 -٤ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ٣٧ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٣٧اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ٧٤٠ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٣٧/١١/٢٥
 -٥ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ٥٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٣٩اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ٩٧٣ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٣٩/١٢/٢٨
 -٦ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ٢١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٤اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٣٤٤ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٤٤/٦/٢٩
 -٧ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( ﻨﻤرة ) (٢رﻗم  ٤١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٤اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٣٨٠ﻤن
اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ١٩٤٤/١٢/٢٨
 -٨ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ٣٠ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٥اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٤٣٦ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٤٥/٩/٤
 -٩ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ٥٧ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٦اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٥٣٦ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٤٦/١١/٢٠
 -١٠ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت )اﻟﻤﻌدل( رﻗم  ١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٤٧اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٥٦٣ﻤن اﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ .١٩٤٧/٣/١٥
 -١١ﻗﺎﻨون اﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛم ،اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث واﻟﻌﺸرون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ.
 -١٢ﻗﺎﻨون رﻗم  ٨٩ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥١ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ٨٥ﻟﺴﻨﺔ
 ١٩٥١اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻟﻌدد  ١٠٨٠ﺘﺎرﯿﺦ  ١٩٥١/٨/١ﻤن اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ.

 -١٣ﻗﺎﻨون رﻗم  ٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥٤ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ٨٥ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥١اﻟﻤﻨﺸور ﻓﻲ
اﻟﻌدد رﻗم  ١١٦٩ﺘﺎرﯿﺦ  ١ﺸﺒﺎط  ١٩٥٤ﻤن اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ.
 -١٤ﻗﺎﻨون رﻗم ) (٣١ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥٨ﻗﺎﻨون ﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت رﻗم  ٨٥ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥١اﻟﻤﻨﺸور
ﻓﻲ اﻟﻌدد رﻗم  ١٣٩٢ﺘﺎرﯿﺦ  ١٩٥٨/٧/٢٢ﻤن اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ.
 -١٥ﻛل ﺘﺸرﯿﻊ أردﻨﻲ أو ﻓﻠﺴطﯿﻨﻲ آﺨر ﺼدر ﻗﺒل ﺴن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻟﻰ اﻟﻤدى اﻟذي ﺘﻛون ﻓﯿﻪ
ﺘﻠك اﻟﺘﺸﺎرﯿﻊ ﻤﻐﺎﯿرﻩ ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.

اﻟﻤﺎدة -٤٧٦
اﻟﺘﻨﻔﯿذ
رﺌﯿس اﻟوزراء ووزﯿر اﻟﻌدﻟﯿﺔ ﻤﻛﻠﻔﺎن ﺒﺘﻨﻔﯿذ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.

١٩٦٠/٤/١٠
ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻤﺎر

ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻌﺒري

وزﯿر اﻟﻌدﻟﯿﺔ

رﺌﯿس اﻟوزراء

أﻨور اﻟﻨﺸﺎﺸﯿﺒﻲ ﻫزاع اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ

ﺴﻌﯿد اﻟﻤﻔﺘﻲ

