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المادة ( )1
التسمية وبدء العمل

يسمممه امملا القممانون ( قممانون العقوبممات لسممنة  ) 1960ويعمممل بممه بعممد مممرور نممهر ع ممه ننممر م
الجريدة الرسمية.

المادة ( )2
تعريفات

يكمون ل عبمارات وافلفمال التاليمة المواردة م امملا القمانون المعمان المدصصمة لهما دنما اف الا دلممت
القرينة ع ه دالف للك:

تعن لفلة ( المم كة )  :المم كة افردنية الهانمية.

وتنمل عبارة ( افجراءات القضائية )  :كا ة افجراءات الت تتدل ممام يمة محكممة او ممدع عمام
و مج س قضائ  ،او لجنة تحقيق و ندص يجوز اداء النمهادة مامهما و ماممه بعمد ح مف اليممين
سواء قامت ال المحكمة او المج س القضائ و ال جنة و للك الندص بسمما النمهادة بعمد اليممين
و بدون اليمين.

وتعن م عبممارة ( بيممت السممكن )  :المحممل المدصممص ل سممكنه و قسممم مممن بنايممة اتدممل المالممك و
الساكن ال لاك مسمكنا لمه ولعائ تمه وضميو ه وددممه و ه ممنهم وان لمم يكمن مسمكونا بالفعمل وقمت
ارتكاب الجريمة  ،وتنمل ايضا توابعه وم حقاته المتص ة الت يضمها معه سور واحد.

وتنمل عبارة ( الطريق العام )  :كل طريق يباح ل جمهور المرور به كل وقت وبغير قيد يددل
الا التعريمف الجسمور وكا مة الطمرت التم تصمل الممدن و المبالد بعضمها بمبعف وف يمددل يمه
افسوات والميادين والساحات والنوار الكائنة دادل المدن و الب دان و القرى وافنهار.

وتنمل عبارة ( مكان عام و محل عام )  :كل طريق عام وكل مكان و ممر يباح ل جمهور المرور
به و الددول اليمه م كمل وقمت وبغيمر قيمد و كمان مقيمدا بمد مب مد ممن النقمود وكمل بنماء و مكمان
يستعمل إل لاك ه اجتما و حفل عموم و دين و كساحة مكنو ة.

ويقصد ب فلت ( ال يل ) و ( ليال )  :الفترة الت تق بين غروب النمس ونروقها.

ويراد ب فلة ( الجرح )  :كل نرط و قط ينرط و ينق غناء من غنية الجسم الدارجية.

وايفاء ل غرف من الا التفسير  ،يعتبمر الغنماء دارجيما إلا كمان م افمكمان لمسمه بمدون نمطر
غناء آدر و نقه.

المادة ( )3
تجريم الفعل

الباب افول  -القانون الجزائ

ف جريمة إف بنص وف يقضه بأ عقوبة و تدبير لم ينص القانون ع يهما حمين اقتمراف الجريممة ،
وتعتبر الجريمة تامة الا تمت عال تنفيلاا دون النلر اله وقت حصول النتيجة.

المادة ( )4
حق المالحقة
الباب افول  -القانون الجزائ

  1كل قانون يعدل نروط التجريم تعمديال م مصم حة المنمتكه ع يمه يسمر حكممه ع مه اه عمالالمقتر ة قبل نفال  ،ما لم يكن قد صدر بنأن ت ك اه عال حكم مبرم.

2 -كل قانون يعدل حق المالحقة يطبق ع ه الجرائم السابقة له الا كان كثر مراعاة ل مدعه ع يه.

  3إلا عمين القمانون الجديمد مه مه لممارسمة حمق المالحقمه مال تجمر امل المه مة إف ممن يموم نفمالالقممانون و والا عممدل القممانون مه ممة موضمموعة مممن قبممل هم تجممر و اقمما ل قممانون القممديم ع ممه ن ف
يتجاوز مدااا المدة الت عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفال .

  4الا عدل قانون ميعاد التقادم ع ه جرم و عقوبة سرى الا الميعاد و اقا ل قانون القديمو ع مه نف يتجاوز مدا الميعاد الل عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفال .

المادة ( )5
تناز القوانين من حيث العقوبة افدف
الباب افول  -القانون الجزائ

كل قانون جديد ي غ عقوبة و يفرف عقوبة دف يجب ن يطبق ع ه الجمرائم المقتر مة قبمل نفمال
وإلا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الل حكم ع مه اع مه ممن ج مه غيرمعاقمب ع يمه
يوقف تنفيل الحكم وتنته آثار الجزائية.

المادة ( )6
تناز القوانين من حيث العقوبات افند
الباب افول  -القانون الجزائ

كل قانون يفرف عقوبات ند ف يطبق ع ه الجرائم المقتر ة قبل نفال .

المادة ( )7
الصالحية افق يمية
الباب افول  -القانون الجزائ

  1تسرع يها يه.

حكام الا القانون ع مه كمل ممن يرتكمب دادمل المم كمة جريممة ممن الجمرائم المنصموص

  2تعمد الجريممة مرتكبمة م المم كمة  ،إلا تمم ع مه رف امل المم كمة احمد العناصمر التم ت لمفعل من ا عال جريمة غير متجزئة او عل انتراك ص و رع :
الجريمة و

 تنمل اراض المم كة طبقة الهواء الت تغطيها  ،والبحر افق يم اله مسا ة دمسة كي و متراتمن الناطهء والمدى الجو الل يغط البحر افق يم والسفن والمركبات الهوائية اهردنية.

ب  -وافراض افجنبية الت يحت هما الجميا افردنم الا كانمت الجريممة المقتر مة تنمال ممن سمالمة
الجيا و من مصالحه.

المادة ( )8
الصالحية افق يمية
الباب افول  -القانون الجزائ

ف يسر القانون اهردن :

  1ع ه الجرائم المقتر ة افق يم الجو افردن ع ه متن مركبة اوائيمة اجنبيمة الا لمم تتجماوزالجريمممة نممفير المركبممة ع ممه ن الجممرائم الت م ف تتجمماوز نممفير المركبممة الهوائيممة تدض م ل قممانون
افردن الا كان الفاعمل او المجنم ع يمه اردنيما او الاحطمت المركبمة الهوائيمة م المم كمة افردنيمة
الهانمية بعد اقتراف الجريمة.

  2ع ه الجرائم المقتر ة البحر افق يم افردن و المدى الجمو المل يغطيمه ع مه ممتنسفينة او مركبة اوائية اجنبية الا لم تتجاوز الجريمة نفير السفينة او المركبة الهوائية.

المادة ( )9
الصالحية اللاتية
الباب افول  -القانون الجزائ

تسرى حكام املا القمانون ع مه كمل اردنم و اجنبم  -ماعال كمان او نمريكا محرضما او متمددال -
ارتكممب دممارم المم كممة جن ايممة و جنحممة مد ممة بممأمن الدولممة او ق ممد دممتم الدولممة او ق ممد نقممودا و زور
اورات النقد او السندات المصر ية اهردنية و اهجنبية المتداولة قانونا او تعامال المم كة.

المادة ( )10

الصالحية الندصية
الباب افول  -القانون الجزائ

تسر

حكام الا القانون:

1ع ه كمل ردنم  -ماعال كمان و نمريكا محرضما و متمددال  -ارتكمب دمارم المم كمة جنايمة وجنحة يعاقب ع يها القانون اهردن و كما تسر اهحكام المملكورة ع مه ممن لكمر ولمو قمد الجنسمية
اهردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية و الجنحة.

2ع ه الجرائم الت يرتكبها دارم المم كمةممارسته إيااا.

مولمف ردنم

ثنماء ممارسمته وليفتمه و بمناسمبة

 3ع مه الجمرائم التم يرتكبهما دمارم المم كمة مولفمو السم ك الدمارج  ،والقناصمل اهردنيمون مماتمتعوا بالحصانة الت يدولهم إيااا القانون الدول العام.

4ع ه كل جنب مقيم المم كة افردنية الهانمية  ،اعال كمان و نمريكا محرضما و متمددال ،ارتكب دارم المم كة اهردنية الهانمية جناية و جنحة يعاقمب ع يهما القمانون اهردنم و الا لمم يكمن
استرداد قد ط ب و قبل.

المادة ( )11
الصالحية الندصية
الباب افول  -القانون الجزائ

ف تسر احكام الا القانون ع ه الجرائم الت يرتكبها المم كة مولفو الس ك الدارج والقناصل
افجانب ما تمتعوا بالحصانة الت يدولهم ايااا القانون الدول العام.

المادة ( )12
مفعول افحكام افجنبية
الباب افول  -القانون الجزائ

يما دال الجنايات المنصوص ع يها الممادة (  ) 9والجمرائم التم ارتكبمت م المم كمة ف يالحمق
ال المم كة اردن و اجنبم إلا كمان قمد جمرت محاكمتمه نهائيما م الدمارم  ،و م حالمة الحكمم
ع يه إلا كان الحكم قد نفل يه او سقط عنه بالتقادم و بالعفو.

المادة ( )13
مفعول افحكام افجنبية
الباب افول  -القانون الجزائ

1 -ف تحول دون المالحقة

 -اهحكام الصادرة

ب  -اهحكام الصادرة

المم كة:

الدارم

ية جريمة من الجرائم المبينة

الدارم

 2و ك تا الحالتين تمتن المالحقةادبار رسم من الس طات اهردنية.

المادة ( ) .9

ية جريمة اقتر ت دادل المم كة.

المم كة الا كان حكمم القضماء اهجنبم قمد صمدر ع مه ثمر

 3إن مدة القبف والتوقيف والحكم الت يكون قد قضااا المحكوم ع يه نتيجة إجراء ضابطة عدليةو إجراء قضائ و حكم نفل يه الدارم تنزل من صل المدة الت حكم ع يه بها المم كة.

المادة ( )14
العقوبات بصورة عامة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

العقوبات الجنائية ا :

1 -افعدام.

2 -افنغال الم بدة.

3 -افعتقال الم بد.

4 -افنغال الم قته.

5 -افعتقال الم قت.

المادة ( )15
العقوبات بصورة عامة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

العقوبات الجنحية ا :

1 -الحبس.

2 -الغرامة.

المادة ( )16
العقوبات بصورة عامة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

العقوبة التكديرية:

1 -الحبس التكديرى.

2 -الغرامة.

المادة ( )17
العقوبات الجنائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

1 -افعدام  ،او ننق المحكوم ع يه.

2الم بدة.

حالة ثبوت كون الممر ة المحكموم ع يهما بهمل العقوبمة حمامال  ،يبمدل حكمم افعمدام بافنمغال

المادة ( )18
العقوبات الجنائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

اهنغال  ،ا تنغيل المحكوم ع يه
اإلصالح والتأايل و دارجه.

افنغال الت تتناسب وصحته وسنه  ،سواء

دادل مركز

المادة ( )19
العقوبات الجنائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

حد مراكز اإلصالح والتأايل الممدة المحكموم بهما ع يمه مم
افعتقال  ،او وض المحكوم ع يه
منحه معام ة داصة وعدم الزامه بارتداء ز النزفء وعدم تنغي ه بأ عمل دادل مركز اإلصالح
والتأايل و دارجه إف برضا .

المادة ( )20
العقوبات الجنائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

قممانون آدممر ،يط ممق سممراح المحكمموم ع يممه باهنممغال الم بممدة و
 1ع ممه الممرغم مممما ورد مبافعتقال الم بد الا مضه من العقوبة ثالثين سنة.

 -2إلا لم يمرد م املا القمانون نمص دماص  ،كمان الحمد اهدنمه ل حكمم بافنمغال الم قتمة وافعتقمال
الم قت ثالث سنوات  ،والحد اهع ه عنرين سنة.

المادة ( )21
العقوبات الجنحية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

حد مراكز اإلصالح والتأايل المدة المحكموم بهما ع يمه وام
الحبس  ،او وض المحكوم ع يه
تتراوح بين اسبو وثالث سنوات إف الا نص القانون ع ه دالف للك.

المادة ( )22
العقوبات الجنحية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

الغرامة  ،ا إلزام المحكموم ع يمه بمأن يمد المه دزينمة الحكوممة المب مد المقمدر م الحكمم  ،وام
تتراوح بين دمسة دنانير ومايت دينار إف إلا نص القانون ع ه دالف للك:

  1الا لم ي د المحكوم ع يه بالغرامة المب د المحكوم به ع يه  ،يحبس م مقابمل كمل عنمرة دنمانيرو كسوراا يوما واحدا ع ه ن ف تتجاوز مدة الحبس ال الحالة سنة واحدة.

  2عندما تصدر المحكمة قرارا بفرف غرامة ينص القرار الملكور نفسمه ع مه وجموب حمبسالمحكوم ع يه المدة الت تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة الفقرة السابقة عند عدم تأديتها
و حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار داص تصدر النيابة العامة.

  3يحسم من صل ال الغرامة بالنسبة الت حدداا الحكم كما وردثنائه وكل مب د تم تحصي ه.
 ،كل اداء جزئ قبل الحبس و

الفقرة افوله من ال المادة

المادة ( )23
العقوبات التكديرية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

تتراوح مدة الحبس التكدير بين رب وعنرين ساعة و سبو  ،وتنفل المحكوم ع يهم
غير اهماكن المدصصة بالمحكوم ع يهم بعقوبات جنائية و جنحية ما مكن.

المادة ( )24
العقوبات التكديرية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

تتراوح الغرامة التكديرية بين دمسة دنانير وثالثين دينارا.

المادة ( )25
العقوبات التكديرية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

تطبق حكام المادة (  ) 22من الا القانون ع ه الغرامة التكديرية المحكوم بها.

ماكن

نص المادة مكرر
5بدائل اصالح مجتمعية -:الممادة ( 25مكمررة) -1 :الددممة المجتمعيمة :ام المزام المحكموم ع يمهبالقيام بعمل غير مد و افجر لددممة المجتمم لممدة تحمدداا المحكممة ف تقمل عمن ( )40سماعه وف
تزيممد ع ممه ( ) 200سمماعة ع ممه ان يممتم تنفيممل العمممل دممالل مممدة ف تزيممد ع ممه سممنةو  -2المراقبممة
المجتمعية :ا الزام المحكوم ع يه بالدضو لرقابة مجتمعية لمدة تحدداا المحكمة ف تقل عن سمتة
نهر وف تزيد ع ه ثالث سنواتو  -3المراقبة المجتمعيمة المنمروطة بالدضمو لبرنمامه تأايمل و
كثر :ا إلزام المحكوم ع يه بالدضو لبرنامه تأايل تحدد المحكمة يهدف لتقويم س وك المحكوم
ع يه وتحسينه.
المادة ( )26
احكام نام ة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

الحمبس والغرامممة المنصمموص ع يهمما م بعممف ممواد امملا القممانون و قمانون آدممر دون ن يبممين
حدااما اهدنه واهقصه او بين الحد اهقصمه كثمر ممن اسمبو و اكثمر ممن دمسمة دنمانير و يعتبمر
الحد اهدنه ل حبس اسبوعا ول غراممة دمسمة دنمانير كمما يعتبمر الحمد اهقصمه ل حمبس ثمالث سمنوات
ول غرامة مائت دينار عندما ف يعين حدااما اهقصه.

المادة ( )27
احكام نام ة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

 1يجوز ل محكممة ن تمأمر بممنل المحكموم ع يمه بمالحبس معام مة داصمة و مق اهحكمام المواردة مقانون مراكز اإلصالح والتأايل.

 2إلا حكم ع ه ندص بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر يجوز ل محكممة التم صمدرت الحكممن تحول مدة الحبس إله الغراممة ع مه سماس دينمارين عمن كمل يموم وللمك إلا اقتنعمت بمان الغراممة
عقوبة كا ية ل جريمة الت دين بها للك الندص.

 3إلا كان المحكوم ع يهما بعقوبة الحبس مدة ف تزيد ع ه سنتين زوجين قبل وقو الجمرم يجموزل محكمة بناء ع ه ط بهما ولسبب مبرر ن تقض بتنفيل العقوبة بحقهما ع ه التوال ع ه ان يكمون
لهما محل إقامة ثابت ومعروف المم كة.

المادة ( )28
التدابير افحترازية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

التدابير افحترازية ا :

1 -المانعه ل حرية.

2 -المصادرة العينية.

3 -الكفالة افحتياطية.

4 -إقفال المحل.

5 -وقف ايئة معنوية عن العمل و ح ها.

المادة ( )29
التدابير افحترازية

الباب الثان -

افحكام الجزائية

 1من قض ع يمه بمالحجز م ممأوى احتمراز اوقمف م مستنمفه معتممد لهمل الغايمة ممن وزيمرالداد ية  ،ويعنه به العناية الت تدعو اليها حالته.

 2من حكم ع يه بعقوبة مانعة ل حرية او بكفالة احتياطية وثبت انه اثناء تنفيمل الحكمم قمد اصميببالجنون يحجز المستن فه المنار اليه الفقرة السابقة  ،ويعنه به العناية الت تدعو اليها حالته
ع ه ان ف تتجاوز مدة الحجز ما بق من مدة الحكم الل ع ق تنفيل ما لم يكن المحكوم ع يه دطرا
ع ه السالمة العامة.

المادة ( )30
م غاة
الباب الثان -

افحكام الجزائية

م غا

المادة ( )31
التدابير افحترازية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

يصادر من اهنمياء مما كمان صمنعه و اقتنما
ل متهم و لم تفف المالحقة إله حكم.

المادة ( )32

و بيعمه و اسمتعماله غيمر منمرو وإن لمم يكمن م كما

الكفالة افحتياطية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

  1الكفالة افحتياطية  ،ا إيدا مب د ممن الممال و سمندات عموميمة و تقمديم كفيمل م م ء و عقمدتأمين ضمانا لحسن س وك المحكوم ع يه و تال يا هية جريمة.

  2يجوز ن تفرف الكفالة لسنة ع ه اهقل ولثالث سنوات ع ه اهكثر ما لم يتضمن القانون نصاداصا.

  3تعين المحكمة الحكم مقدار المب د الواجب إيداعه و مقدار المب د الل يجب ن يضمنه عقمدالتأمين و الكفيل ع ه ان ف ينقص عن دمسة دنانير و يزيد ع ه مئت دينار.

المادة ( )33
الكفالة افحتياطية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

يجوز رف الكفالة افحتياطية:

1-

حالة الحكم من جل تهديد و تهويل.

2-

حالة الحكم من جل تحريف ع ه جناية لم تفف اله نتيجة.

 3إلا كان ثمة مجال ل دوف من ن يعود المحكوم ع يه اله إيلاء المجن ع يه و حد راد سرتهو افضرار بأموالهم.

المادة ( )34
الكفالة افحتياطية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

1 -ت غه الكفالة ويرد التأمين ويبر الكفيل إلا لم يرتكب دالل مدة التجربة الفعل الل

ريد تال يه.

  2و حالة العكمس تحصمل الكفالمة وتدصمص ع مه التموال بالتعويضمات الندصمية بالرسموم ،بالغرامات  ،ويصادر ما يفيف لمص حة الحكومة.

المادة ( )35
اغالت المحل
الباب الثان -

افحكام الجزائية

  1يجوز الحكم باقفال المحل المل ارتكبمت يمه جريممة بفعمل صماحبه و برضما لممدة ف تقمل عمننهر وف تزيد ع ه سنة إلا جاز القانون للك بنص صريل.

  2إن إقفال المحل المحكوم به من جل ا عال جرمية و مد ة بمادداب يسمت زم منم المحكموم ع يمهو من مراد سمرته و نمدص تم مك المحمل و اسمتأجر وامو يع مم ممر ممن ن يمزاول يمه
العمل نفسه.

  3إن الا المن ف يتناول مالك العقار  ،وجمي ممن لهمم ع مه المحمل حمق امتيماز و ديمن الا ل موابمعزل عن الجريمة.

المادة ( )36
وقف ايئة معنوية عن العمل او ح ها
الباب الثان -

افحكام الجزائية

يمكن وقف كل نقابة وكل نركة و جمعية وكمل ايئمة اعتباريمة مما دمال افدارات العاممة الا اقتمرف
مديرواا و عضاء إدارتها و ممث واا و عمالها بأسمها و بأحدى وسائ ها جناية و جنحة مقصودة
يعاقب ع يها بسنت حبس ع ه اهقل.

المادة ( )37
وقف ايئة معنوية عن العمل او ح ها
الباب الثان -

افحكام الجزائية

يمكن حل الهيئات الملكورة

الحافت الت

نارت اليها المادة السابقة:

 -الا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب  -الا كانت الغاية من تأسيسها مدالفة ل قوانين و كانت تستهدف

م  -الا دالفت اهحكام القانونية المنصوص ع يها تحت طائ ة الحل.

د  -الا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر ع يه دمس سنوات.

الواق مثل ال الغايات.

المادة ( )38
وقف ايئة معنوية عن العمل او ح ها
الباب الثان -

افحكام الجزائية

  1يقضه بالوقف نهرا ع ه اهقل وسنتين ع ه اهكثر واو يوجب وقمف اعممال الهيئمة كا مة وانتبدل افسم وادت ف الممديرون و عضماء افدارة ويحمول دون التنمازل عمن المحمل بنمرط افحتفمال
بحقوت الغير ل النية الحسنة.

 2ويوجب الحل تصفية موال الهيئة افعتبارية  ،ويفقد المديرون و عضاء افدارة وكل مس ولندصيا عن الجريمة اها ية لتأسيس ايئة مماث ة و ادارتها.

المادة ( )39
وقف ايئة معنوية عن العمل او ح ها
الباب الثان -

افحكام الجزائية

يعاقب ع ه كل مدالفة لألحكام السابقة بالحبس من نهر إله ستة نهر وبغرامة تتراوح بين دمسمة
دنانير ومائة دينار.

المادة ( )40
حكام عامة
الباب الثان -

حساب العقوبات والتدابير افحترازية
افحكام الجزائية

  1يوم العقوبة رب وعنرون ساعة  ،والنهر ثالثون يوما  ،وما جاوز النهر حسب من يوم الهمث ه و اقا ل تقويم الغريغور .

  2يما دال الحالة الت يحكم بها ع ه الموقوف لمدة رب وعنرين ساعة يط ق سراحه قبل لهراليوم اهدير.

المادة ( )41
حكام عامة
الباب الثان -

حساب العقوبات والتدابير افحترازية
افحكام الجزائية

تحسب دائمما ممدة القمبف والتوقيمف التم يكمون قمد مضمااا نتيجمة إجمراء ضمابطة عدليمة و إجمراء
قضائ من مدد العقوبات المحكوم بها.

المادة ( )42
انوا افلزامات المدنية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

افلزامات الت يمكن ل محكمة ن تحكم بها ا :

1 -الرد.

2 -العطل والضرر.

3 -المصادرة.

4 -النفقات.

المادة ( )43
انوا افلزامات المدنية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

  1الرد عبارة عن إعادة الحال اله ما كانت ع يه قبمل الجريممة  ،وتحكمم المحكممة بمالرد ممن ت قماءنفسها ك ما كان الرد افمكان.

2 -تجر اهحكام المدنية ع ه رد ما كان

حيازة الغير.

  3تسر اهحكام المدنية ع ه العطل والضرر ويحكم به بناء ع ه ط مب افدعماء الندصم و محالة البراءة و عدم المس ولية لكون الفعل ف ينكل جرما يمكن ن يحكم به ع ه المدع الندص
بناء ع ه ط ب المنتكه ع يه.

المادة ( )44
انوا افلزامات المدنية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

 1إلا وصل اله حوزة النيابة مال من اهموال يما يتع ق بأية تهمة جزائية يجوز ل نيابمة ثنماءوجود الدعوى لديها او هية محكمة نلرت ت ك التهمة ن تصدر إما من ت قاء نفسها و بناء ع ه
ط ب المدع بالمال قرارا بتس يم للك المال إله الندص الل ي وح لهما نمه صماحبه  ،والا لمم يكمن
افستطاعة معر ة صاحب المال يجوز إصدار القرار المناسب بنأنه.

 2م مراعاة حقموت الغيمر حسمن النيمة يجموز مصمادرة جميم اهنمياء المتحصم ة نتيجمة لجنايمة وجنحممة مقصممودة و التمم اسممتعم ت مم ارتكابهمما و كانممت معممدة فقترا همما ،ممما مم الجنحممة غيممر
المقصودة و المدالفة ال يجوز مصادرة ال اهنياء إف إلا ورد نص القانون يجيز للك.

3إن اهنياء الت يتقرر مصادرتها بموجمب الفقمرة ( )2ممن امل الممادة يجموز الحكمم بهما ل ممدعالندص بناء ع ه ط به وللك حدود ما يستحقه من تعويف.

المادة ( )45
انوا افلزامات المدنية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

النفقات الت تتكبداا الدزينة تعود ع ه عاتق الفريق الداسر:

 1 -الا تعدد المحكوم ع يهم وجبت النفقات ع يهم اقساما متساوية اف ن يقرر القاض دالف للك.

2 -تبقه جمي النفق ات الت ف تفيد الدعوى ع ه عاتق من سببها دون سوااا وان لم يكن داسرا.

3 -ع ه ن ما تقدم ف يمس حكام قانون التجارة الداصة بدعوى اف الس.

 4يحكم باعفاء الناك او المدع من النفقات إلا كانت الجريمة الت سببت التحقيق قد وقعت عالولكن التحقيق لم يتمكن من معر ة اع ها.

  5حالة و اة المحكوم ع يه و غيبته و قصر تحصل النفقات بمعر ة دائرة التنفيل و اقا هحكامقانون التنفيل.

المادة ( )46
حكام عامة
الباب الثان -

افلزامات المدنية
افحكام الجزائية

 1تحصل افلزامات المدنية بالتكا مل والتضمامن ممن جميم اهنمداص الملين حكمم ع ميهم ممن جملجريمة واحدة.

2 -ف ينمل التضامن الجرائم المتالزمة إف إلا ارتكبت لغرف منترك.

  3ف ينممل التضمامن افلزاممات المدنيمة مما لمم يكمن المحكموم ع ميهم ممن جمل جريممة واحمدة قمدحوكموا الدعو نفسها.

  4يدعه المس ولون مدنيا اله المحاكمة وي زمون متضامنين م اعل الجريممة بمالردود والنفقماتالمتوجبة ل دولة  ،ويحكم ع يهم بسائر افلزامات المدنية الا ط ب المدع الندص للك.

المادة ( )47
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

اهسباب الت تسقط اهحكام الجزائية و تمن تنفيلاا و ت جل صدوراا ا :

1 -و اة المحكوم ع يه.

2 -العفو العام.

3 -العفو الداص.

4 -صفل الفريق المتضرر.

5 -التقادم.

6-وقف التنفيل.

 7اعادة افعتبار  ،ويترتب ع يها سقوط الحكم القاض بافدانة ا جريممة جنائيمة او جنحيمة ،ومحو جمي آثار بالنسبة ل مستقبل بما للك الحرمان من الحقوت وا آثار جرمية ادرى.

المادة ( )48
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

ان اهسباب الت تسقط اهحكام الجزائية و تمن تنفيلاا و تع قها ف تأثير لها ع ه افلزامات المدنية
الت يجب ن تلل داضعة لألحكام الحقوقية.

المادة ( )49
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

1 -تزول جمي النتائه الجزائية ل حكم بو اة المحكوم ع يه.

2 -تحول الو اة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

3 -ف تأثير ل و اة ع ه المصادرة العينية وع ه اقفال المحل.

المادة ( )50
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

1 -يصدر العفو العام عن الس طة التنريعية.

  2يزيل العفو العام حالة افجرام من ساسها  ،ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعمدالحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة ص ية كانت م رعية ولكنه ف يمن من الحكم ل ممدع الندصم
بافلزامات المدنية وف من انفال الحكم الصادر بها.

3 -ف ترد الغرامات والرسوم المستو اة وافنياء المصادرة.

المادة ( )51
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

 1 -يمنل جاللة الم ك العفو الداص بناء ع ه تنسيب مج س الوزراء منفوعا ببيان ر يه.

2 -ف يصدر العفو الداص عمن لم يكن قد حكم ع يه حكما مبرما.

 3 -العفو الداص ندص ويمكن ن يكون باسقاط العقوبة و ابدالها و بتدفيفها ك يا او جزئيا.

المادة ( )52
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

إن صمفل المجنم ع يممه يسممقط دعموى الحممق العممام والعقوبممات المحكمموم بهما التم لممم تكتسممب الدرجممة
من الحافت التالية:-
القطعية

 1-الا كانت إقامة الدعوى تتوقف ع ه اتدال صفة افدعاء بالحق الندص

و تقديم نكوى.

 2إلا كمان موضمو المدعوى امو إحمدى الجمنل المنصموص ع يهما م الممواد ( )221و ( )227و( )333و ( )349و ( )350و ( )374و ( )382و( )408و()409و ( )1 /410و (،1 / 412
 )2و ( )444و ( )446و ( )447و ( )448و ( )449و ( )450و ( )451و ( )452ة ( )453و
( )465من الا القانون ما لم تتحقق احدى حافت التكرار .

المادة ( )53
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

1 -الصفل ف ينقف  ،وف يع ق ع ه نرط.

2 -الصفل عن حد المحكوم ع يهم ينمل اددرين.

 3 -ف يعتبر الصفل الا تعدد المدعون بالحقوت الندصية او المنتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة ( )54
اسباب سقوط افحكام الجزائية
الباب الثان -

افحكام الجزائية

ان حكام التقادم المنصوص ع يها

قانون صول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيل العقوبات.

نص المادة مكرر
المادة  : 54مكررة 6 :و وقف التنفيل 1 :و يجوز ل محكمة عند الحكم جناية او جنحة بالسمجن او
الحممبس مممدة ف تزيممد ع ممه سممنة واحممدة ان تممامر م قممرار الحكممم بايقمماف تنفيممل العقوبممة و قمما لالحكممام
والنروط المنصوص ع يها الا القانون الا رات من ادالت المحكوم ع يه او ماضميه او سمنه او
اللروف الت ارتكب يها الجريمة ما يبعث ع ه افعتقاد بانه لن يعود اله مدالفة القانون  ،ويجمب
ان تبين الحكم اسباب ايقاف التنفيل  ،ويجوز ان تجعل افيقاف نامال فيمة عقوبمة تبعيمة ولجميم
ادثممار الجنائيممة افدممرى المترتبممة ع ممه الحكممم و 2و يصممدر افمممر بايقمماف تنفيممل العقوبممة لمممدة ثممالث
سنوات تبدا من اليوم الل يصبل يه الحكم قطعيا ويجوز الغا م ا ممن الحمالتين التماليتين  :و
الا صدر ع مه المحكموم ع يمه دمالل امل الممدة حكمم بمالحبس لممدة تزيمد ع مه نمهر واحمد عمن عمل
ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيل او بعد صدور و بو الا لهر دالل ال المدة ان المحكوم ع يه
كان قد صدر ضد قبل افمر بايقاف التنفيل حكم كالمنصوص ع يه البند ( ) ممن امل الفقمرة ولمم
تكن المحكمة قد ع مت به و  3و يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيل ممن المحكممة التم كانمت قمد قررتمه
بناء ع ه ط ب النيابة العامة بعد تب يد المحكوم ع يمه بالحضمور والا كانمت العقوبمة التم بنم ع يهما
افلغاء قد حكم بها بعد ايقماف التنفيمل جماز ان يصمدر الحكمم بافلغماء ممن المحكممة التم قضمت بهمل
العقوبممة سممواء مممن ت قمماء نفسممها او بنمماء ع ممه ط ممب النيابممة و 4و يترتممب ع ممه افلغمماء تنفيممل العقوبممة
المحكوم بها وجمي العقوبات التبعية وادثمار الجنائيمة افدمرى التم كمان قمد اوقمف تنفيملاا و 5و الا
انقضت مدة ايقاف التنفيل ولم يصدر داللها حكم بالغائه تسمقط العقوبمة المحكموم بهما ويعتبمر الحكمم
بهمما كممان لممم يكممن و المممادة ( 54مكممررة ثانيمما) -1 -ل محكمممة بنمماء ع ممه تقريممر الحالممة افجتماعيممة

وبموا قممة المحكمموم ع يممه يممما دممال حالممة التكممرار ان تقض م باحممدى بممدائل افصممالح المجتمعيممة او
جميعها عند الحكم بوقف تنفيل العقوبة اهص ية المحكوم بها و قا هحكام المادة ( 54مكررة) من الا
القانون و  -2ل محكمة بناء ع ه تقرير الحالة افجتماعيمة إلغماء بمدائل افصمالح المجتمعيمة المحكموم
من الحالتين التاليتين - -:عند إلغاء وقف التنفيل و قما
بها وتنفيل العقوبة اهص ية المحكوم بها
هحكام الممادة ( 54مكمررة) ممن املا القمانون و ب -الا تعممد المحكموم ع يمه بعمد ادطمار عمدم تنفيمد
بدائل افصالح المجتمعية و قصر تنفيلاا دون علر تقب ه المحكمة.
المادة ( )55
الوصف القانون ل جريمة
الباب الثالث -

الجريمة

 1تكون الجريمة جناية و جنحة و مدالفة حسبما يعاقب ع يها بعقوبة جنائية و جنحية و مدالفة.

 2 -يعتبر

الوصف القانون الحد اهع ه ل عقوبة اهند المنصوص ع يها قانونا.

المادة ( )56
الوصف القانون ل جريمة
الباب الثالث -

الجريمة

ف يتغير الوصمف القمانون الا بمدلت العقوبمة المنصموص ع يهما بعقوبمة دمف عنمد اهدمل باهسمباب
المدففة.

المادة ( )57
اجتما جرائم معنو
الباب الثالث -

الجريمة

1 -الا كان ل فعل عدة وصاف لكرت جميعها

الحكم  ،ع ه المحكمة ان تحكم بالعقوبة اهند.

2 -ع ه نه الا انطبق ع ه الفعل وصف عام ووصف داص دل بالوصف الداص.

المادة ( )58
اجتما جرائم معنو
الباب الثالث -

الجريمة

1 -ف يالحق الفعل الواحد إف مرة واحدة.

  2غير نه الا تفاقمت نتائه الفعل الجرمية بعد المالحقة اهولمه أصمبل قمابال لوصمف نمد لوحمقبهلا الوصف  ،و وقعت العقوبمة اهنمد دون سموااا مالا كانمت العقوبمة المقضم بهما سمابقا قمد نفملت
سقطت من العقوبة الجديدة.

المادة ( )59
اسباب التبرير
الباب الثالث -

الجريمة

الفعل المرتكب

ممارسة حق دون اساءة استعماله ف يعد جريمة.

المادة ( )60

اسباب التبرير
الجريمة

الباب الثالث -

  1يعد ممارسة ل حق  :كل عل قضمت بمه ضمرورة حاليمة لمدالنفس و المال و نفس الغير و ماله.

2 -يستو

تعمرف غيمر محمق وف مثمار عمن

الحماية الندص الطبيع والندص المعنو .

 3إلا وق تجاوز من المدا بحسن نية بأن استعمل لد افعتداء قوة تزيد ع ه القمدر المالزم دونن يكممون قاصممدا إحممداث لى نممد مممما يسممت زمه الممد ا جمماز ل قاضم إعفمماء الجممان مممن العقوبممة و
تدفيفها و ق نروط العلر المدفف المنصوص ع يه المادة ()98من الا القانون.

المادة ( )61
اسباب التبرير
الباب الثالث -

الجريمة

ف يعد جريمة الفعل المرتكب

ا من اهحوال التالية:

1 -تنفيلا ل قانون.

  2إطاعة همر صدر اليه من مرج ل ادتصاص يوجب ع يه القانون إطاعته اف الا كمان اهممرغير منرو .

المادة ( )62

اسباب التبرير
الباب الثالث -

الجريمة

1 -ف يعد الفعل الل يجيز القانون جريمة.

2 -يجيز القانون:

 نوا التأديب الت يوقعها الوالمدان بمأوفدام ع مه نحمو ف يسمبب إيملاء و ضمررا لهمم وو مق ممايبيحه العرف العام.

ب  -عمال العنف الت تق ثناء اهلعاب الرياضية إلا روعيت قواعد ال عب.

م  -العم يات الجراحية والعالجات الطبية المنطبقة ع ه صول الفن نرط ن تجر برضه الع يمل
و رضا احد والديه و ممث ه النرع و حافت الضرورة الماسة.

المادة ( )63
النية والقصد الجرم
الباب الثالث -

الجريمة

النية  :ا إرادة ارتكاب الجريمة ع ه ما عر ها القانون.

المادة ( )64
النية والقصد الجرم

الباب الثالث -

الجريمة

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية النانئة عن الفعل قصد الفاعل الا كان قمد توقم
حصولها قبل بالمداطرة  ،ويكون الدطأ الا نجم الفعل الضار عن افامال و ق ة افحتراز و عمدم
مراعاة القوانين واهنلمة.

المادة ( )65
النية والقصد الجرم
الباب الثالث -

الجريمة

ف عبرة ل نتيجة الا كان القصمد ن يم د اليهما ارتكماب عمل إف الا ورد نمص صمريل ع مه ن نيمة
الوصول اله ت ك النتيجة ت لف عنصرا من عناصر الجرم الل يتكون ك ه و بعضه من للك الفعل.

المادة ( )66
النية والقصد الجرم
الباب الثالث -

الجريمة

الا وقعت الجريمة ع ه غير الندص المقصود بها  ،عوقب الفاعل كما لو كمان اقتمرف الفعمل بحمق
من كان يقصد.

المادة ( )67
الدا
الباب الثالث -

الجريمة

1 -الدا

 :او الع ة الت تحمل الفاعل ع ه الفعل  ،و الغاية القصوى الت يتودااا.

 2 -ف يكون الدا

عنصرا من عناصر التجريم اف

اهحوال الت عينها القانون.

المادة ( )68
النرو
الباب الثالث -

الجريمة

النرو  :او البدء تنفيل عل من اه عال اللاارة الم دية إله ارتكاب جناية و جنحمة  ،مالا لمم
يممتمكن الفاعممل مممن اتمممام اه عممال الالزمممة لحصممول ت ممك الجنايممة و الجنحممة لحي ولممة سممباب ف ددممل
فرادته يها عوقب ع ه الوجه ادت اف الا نص القانون ع ه دالف للك:

 1اهنغال الم بدة و الم قتة من سب سنوات اله عنرين سنة الا كانت عقوبة الجناية الت نريها تست زم افعدام  ،ودمس سنوات من لات العقوبة ع ه اهقل الا كانت العقوبمة اهنمغال الم بمدة
و افعتقال الم بد.

2 -ان يحط من ية عقوبة درى م قتة من النصف اله الث ثين.

المادة ( )69
النرو
الباب الثالث -

الجريمة

ف يعتبر نروعا جريمة مجرد العزم ع ه ارتكابها وف اهعمال التحضيرية  ،وكل من نر
عل ورج بادتيار عن عال الجرم افجرائية ف يعاقب إف ع ه الفعل و اه عمال التم اقتر هما الا
كانت تنكل حد لاتها جريمة.

المادة ( )70
النرو
الباب الثالث -

الجريمة

الا كانت اه عال الالزمة فتمام الجريمة قد تمت ولكن لحي ولمة سمباب مانعمة ف ددمل فرادة اع هما
يها لم تتم الجريمة المقصودة  ،عوقب ع ه الوجه التال :

1اهنغال الم بدة و اهنغال عنرين سنة إلا كانت عقوبة الجناية الت نر يها تست زم اإلعدام،ودمس عنرة إلمه عنمرين سمنة ممن العقوبمة نفسمها إلا كانمت العقوبمة اهنمغال الم بمدة و افعتقمال
الم بد ،واثنت عنرة سمنة إلمه دممس عنمرة سمنة ممن العقوبمة نفسمها إلا كانمت العقوبمة اهنمغال و
افعتقال الم بد مدة عنرين سنة.

 2 -ن ينزل من ية عقوبة درى من الث ث اله النصف.

  3تدفف العقوبات الملكورةالجريمة الت اعتزمها.

المادة ( )71
النرو
الباب الثالث -

الجريمة

ال المادة حت الث ثين الا عدل الفاعل بمحف ارادته دون اتمام

 1-ف يعاقب ع ه النرو

الجنحة اف

الحافت الت ينص القانون ع يها صراحة.

الجنحمة  ،تكمون العقوبمة بمما ف يزيمد ع مه نصمف الحمد
 2إلا نص القانون ع ه عقوبة النرواهع ه ل عقوبة المقررة لها يما لو تمت عال ما لم ينص القانون ع ه غير للك.

المادة ( )72
اجتما العقوبات
الباب الثالث -

الجريمة

 1 -الا ثبتت عدة جنايات و جنل قض بعقوبة لكل جريمة ونفلت العقوبة اهند دون سوااا.

  2ع ه انه يمكن الجم بين العقوبات المحكوم بها بحيث ف يزيمد مجممو العقوبمات الم قتمة ع مهالحد اهع ه ل عقوبة المقررة قانونا ل جريمة افند اف بمقدار نصفها حالة الجنايات وبمقدار مث ها
حالة الجنل.

3 -الا لم يكن قد قض بادغام العقوبات المحكوم بها و بجمعها حيل افمر ع ه المحكمة لتفص ه.

4 -تجم العقوبات التكديرية حتما.

المادة ( )73
الع نية
الباب الثالث -

تعد وسائل ل ع نية:

الجريمة

 1اهعمال والحركات الا حص ت م محمل عمام و مكمان مبماح ل جمهمور و معمرف لألنلمار وحص ت مكان ليس من المحال الملكورة غير نها جرت ع ه صورة يسمتطي معهما ن ينمااداا
ندص موجود المحال الملكورة.

 2الكالم و الصراخ سواء جهر بهما و نقال بالوسائل ادلية بحيث يسمعهاددل له الفعل.

كال الحمالين ممن ف

  3الكتابة والرسوم والصمور اليدويمة والنمسمية واه مالم والنمارات والتصماوير ع مه ادتال هما الاعرضت محل عام و مكان مباح ل جمهور  ،و معرف لألنلمار و بيعمت و عرضمت ل بيم و
وزعت ع ه كثر من ندص و ننمرت بوسمائل الكترونيمة تمكمن العمموم ممن قراءتهما و منماادتها
دون قيد.

المادة ( )74
اهنداص المس ولين
الباب الراب -

المس ولية

 1-ف يحكم ع ه احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم ع ه الفعل عن وع وارادة.

2يعتبر الندص المعنو باستثناء الدائرة الحكومية و الم سسة الرسمية و العامة مس وف جزائياعن اعمال رئيسه و من عضاء إدارته و مديريه و من ممث يه و عمالمه عنمدما يمأتون امل
اهعمال باسمه و بإحدى وسائ ه بصفته ندصا معنويا.

3ف يحكم ع ه اهنداص المعنويين إف بالغرامة والمصادرة وإلا كان القمانون يمنص ع مه عقوبمةصم ية غيممر الغرامممة اسممتعيف بالغراممة عممن العقوبممة الممملكورة و نزلمت باهنممداص المعنممويين م
الحدود المعينة المواد من ( )22إله ( )24من الا القانون.

المادة ( )75
الفاعل
الباب الراب -

المس ولية

اعل الجريمة امو ممن بمرز المه حيمز الوجمود العناصمر التم ت لمف الجريممة و سماام مبانمرة م
تنفيلاا.

المادة ( )76
الفاعل
الباب الراب -

المس ولية

الا ارتكب عدة نداص متحدين جناية و جنحة  ،و كانت الجناية و الجنحة تتكون من عمدة عمال
أته كل واحد منه م عال و كثر من اه عال المكونة لها وللك بقصد حصول ت ك الجناية و الجنحة
اعتبروا جميعهم نركاء يها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لهما م القمانون  ،كمما لمو كمان
اعال مستقال لها.

المادة ( )77
الفاعل
الباب الراب -

المس ولية

النريكان الجريم ة المقتر ة بمالكالم المنقمول بالوسمائل ادليمة ع مه مما ورد م الفقمرة الثانيمة ممن
المادة (  ) 73و الجريمة المقتر ة بأحدى الوسائل الملكورة م الفقمرة الثالثمة ممن الممادة نفسمها
اما صاحب الكالم و الكتابة والنانر إف ن يثبت اهول ن الننر تم دون رضا .

المادة ( )78
الفاعل
الباب الراب -

المس ولية

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد نانرا مدير الصحيفة المس ول  ،الا لم يكمن ممن ممدير
 ،المحرر و رئيس تحرير الصحيفة.

المادة ( )79
المحرف والمتددل
الباب الراب -

المس ولية

  1مفاعيل افسباب المادية الت من نانها تنديد العقوبة او تدفيضها او افعفاء منها تسمر ع مهكل من النركاء الجريمة والمتدد ين يها والمحرضين ع ه ارتكابها.

  2وتسمر ع ميهم يضما مفاعيمل اللمروف المنمددة الندصمية و المزدوجمة التم سمببت اقتمرافالجريمة.

3إلا توا رت علار ندصية معفية من العقاب و مدففة لهالمتدد ين و المحرضين ال يتعدى ثراا إله غير من تع قت به.

المادة ( )80
المحرف والمتددل
الباب الراب -

المس ولية

حمق حمد الفماع ين م الجريممة و

  1و يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل ندصا آدر ع ه ارتكاب جريمة باعطائه نقودا اوبتقديم ادية له او بالتاثير ع يه بالتهديد او بالحي ة والدديعة او باستغالل النفول او باساءة افستعمال
حكم الوليفة.

بو ان تبعة المحرف مستق ة عن تبعة المحرف ع ه ارتكاب الجريمة.

2-يعد متددال

جناية و جنحة:

 -من ساعد ع ه وقو جريمة بارناداته الدادمة لوقوعها.

ب  -من عطه الفاعل سالحا و دوات و

ن ء آدر مما يساعد ع ه ايقا الجريمة.

م  -من كان موجودا المكان الل ارتكمب يمه الجمرم بقصمد اراماب المقماومين و تقويمة تصمميم
الفاعل اهص و ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

د  -من ساعد الفاعل ع ه اه عال الت ايأت الجريمة و سه تها و تمت ارتكابها.

اـ  -من كان متفقا م الفاعل و المتدد ين قبل ارتكاب الجريمة وساام ادفماء معالمهما و تدبئمة
و تصممريف اهنممياء الحاص م ة بارتكابهمما جميعهمما و بعضممها و إدفمماء نممدص و كثممر مممن المملين
انتركوا يها عن وجه العدالة.

و  -من كان عالما بسيرة اهنرار الجنائية اللين د بهم قط الطرت وارتكاب عمال العنف ضد ممن
الدولة و السالمة العامة  ،و ضمد افنمداص و الممت كمات وقمدم لهمم طعامما و ممأوى و مدتبمأ او
مكانا لالجتما .

المادة ( )81

المحرف والمتددل
الباب الراب -

المس ولية

يعاقب المحرف و المتددل:

 - 1باهنمغال الم بمدة و باهنمغال ممن عنمرين سمنة إلمه دممس وعنمرين سمنة إلا كانمت عقوبمةالفاعل اإلعدام.

ب -بالعقوبة لاتها إلا كانت عقوبة الفاعل اهنغال الم بدة و افعتقال الم بد.

  2الحافت اهدرى  ،يعاقمب المحمرف والمتمددل بعقوبمة الفاعمل بعمد ن تدفمف العقوبمة ممنالسدس اله الث ث.

 3الا لممم يفممف التحممريف ع ممه ارتكمماب جنايممة او جنحممة الممه نتيجممة دفضممت العقوبممة المبينممة مالفقرتين السابقتين من ال المادة اله ث ثها.

المادة ( )82
المحرف والمتددل
الباب الراب -

المس ولية

التحريف ع ه ارتكاب مدالفة والتددل يها ف يست زم العقاب.

المادة ( )83
المحرف والمتددل

الباب الراب -

المس ولية

يما دال الحالة المنصوص ع يها الفقرة ( اـ ) من المادة (  ) 80من الا القانون ممن قمدم وامو
عالم بماهمر ع مه إدفماء اهنمياء الداد مة م م كيمة الغيمر التم نزعمت و ادت سمت و حصمل ع يهما
بارتكماب جنايممة و جنحمة  ،عوقممب بمالحبس مممدة ف تزيمد ع ممه سمنتين وبغرامممة ف تتجماوز الدمسممين
دينارا.

المادة ( )84
المحرف والمتددل
الباب الراب -

المس ولية

  1يما دال الحافت المنصوص ع يها الفقرتين ( اـ ) و ( و ) من المادة (  ) 80من قدم ع هإدفاء ندص يعرف نه اقترف جناية و ساعد ع ه التوار عن وجه العدالمة عوقمب بمالحبس ممدة
ف تزيد ع ه سنتين.

 2 -يعفه من العقوبة صول الجناة المدبئين و روعهم و زواجهم وزوجاتهم و نقا ام ونقيقاتهم.

المادة ( )85
الجهل بالقانون
الباب الراب -

المس ولية

ف يعتبر جهل القانون علرا لمن يرتكب

المادة ( )86

جرم.

الغ ط الماد
الباب الراب -

المس ولية

  1ف يعاقب كفاعل و محرف و متددل كل من قدم ع ه الفعلماد واق ع ه حد العناصر المكونة ل جريمة.

جريمة مقصودة بعاممل غ مط

2 -الا وق الغ ط ع ه حد اللروف المنددة ف يكون المجرم مس وف عن الا اللرف.

المادة ( )87
الغ ط الواق
الباب الراب -

جريمة غير مقصودة
المس ولية

يكون الغ ط الواق ع ه عل م لف لجريمة غير مقصودة مانعا ل عقاب الا لم ينته عن دطأ الفاعل.

المادة ( )88
القوة الغالبة وافكرا المعنو
الباب الراب -

المس ولية

ف عقاب ع ه من قدم ع ه ار تكاب جرم مكراا تحت طائ ة التهديد وكمان يتوقم حمين ارتكابمه للمك
الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل  ،و ضرر ب يد ي د اله تنويه و تعطيل عضو
من عضائه بصورة مستديمة يما لو امتن عن ارتكاب الجرم المكر ع ه اقترا ه وتستثنه من للك
جرائم القتل  ،كما ينترط ن ف يكون اعل الجريمة قد عرف نفسه لهلا افكرا بمحمف ارادتمه و
لم يستط اله د عه سبيال.

المادة ( )89
حالة الضرورة
الباب الراب -

المس ولية

ف يعاقب الفاعل ع ه عل لجأته الضرورة و اله ن يد بمه م الحمال عمن نفسمه و غيمر و عمن
م كه و م مك غيمر  ،دطمرا جسميما محمدقا لمم يتسمبب امو يمه قصمدا نمرط ان يكمون الفعمل متناسمبا
والدطر.

المادة ( )90
حالة الضرورة
الباب الراب -

ف يعتبر

المس ولية

حالة الضرورة من وجب ع يه قانونا ن يتعرف ل دطر.

المادة ( )91
الجنون
الباب الراب -

يفترف
العكس.

كل إنسمان بأنمه سم يم العقمل و بأنمه كمان سم يم العقمل حمين ارتكماب الجريممة حتمه يثبمت

المادة ( )92
الجنون

المس ولية

الباب الراب -

المس ولية

  1يعفه من العقاب كل من ارتكب عال و تركا الا كان حين ارتكابمه ايما عماجزا عمن ادراك كنمهعاله و عاجزا عن الع م بأنه محلور ع يه ارتكاب للك الفعل و الترك بسبب ادتالل عق ه.

  2كل من عف من العقاب بمقتضه الفقرة السابقة يحجمز م مستنمفه اهممراف العق يمة المه نيثبت بتقرير لجنة طبية نفا و نه لم يعد دطرا ع ه السالمة العامة.

المادة ( )93
السكر والتسمم بالمددرات
الباب الراب -

المس ولية

ف عقاب ع ه من يكون اقد النعور و افدتيمار م عم مه وقمت ارتكماب الفعمل لغيبوبمة نانمئة عمن
الكحول و عقاقير مددرة يا كان نوعها الا دلاا من دون رضا او ع ه غير ع م منه بها.

المادة ( )94
افحداث
الباب الراب -

م مراعاة ما جاء

المس ولية

قانون إصالح اهحداث:

1 -ف يالحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمر .

  2ويعفه من المس ولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عنرة من عمر  ،إف إلا ثبمت نمه كمان ممقدور عند ارتكابه الفعل ن يع م انه ف يجوز له ن يأت للك الفعل.

المادة ( )95
افعلار المح ة
الباب الراب -

المس ولية

ف علر ع ه جريمة إف

الحافت الت عينها القانون.

المادة ( )96
افعلار المح ة
الباب الراب -

المس ولية

إن العمملر المحممل يعف م المجممرم مممن كممل عقمماب ع ممه نممه يجمموز ن تنممزل بممه عنممد افقتضمماء تممدابير
افحتراز كالكفالة افحتياطية مثال.

المادة ( )97
افعلار المدففة
الباب الراب -

المس ولية

عندما ينص القانون ع ه علر مدفف:

  1إلا كان الفعل جناية توجب افعدام و اهنغال الم بدة او افعتقمال الم بمد حولمت العقوبمة المهالحبس سنة ع ه اهقل.

 2 -وإلا كان الفعل ي لف احدى الجنايات اهدرى كان الحبس من ستة نهر اله سنتين.

3 -والا كان الفعل جنحة ال تتجاوز العقوبة الحبس ستة نهر و الغرامة دمسة وعنرين دينارا.

المادة ( )98
افعلار المدففة
المس ولية

الباب الراب -

 1يستفيد من العلر المدفف اعل الجريمة اللمحق وع ه جانب من الدطورة تا المجن ع يه.

قدم ع يها بسورة غضب نديد ناته عن عمل غير

2ف يستفيد اعل الجريمة من العلر المدفمف المنصموص ع يمه م الفقمرة ( )1ممن امل الممادة إلاوق الفعل ع ه نثه دارم نطات احكام المادة ( )340من الا القانون.

المادة ( )99
اهسباب المدففة
الباب الراب -

إلا وجدت

المس ولية

قضية سباب مدففة يجوز ل محكمة ن تقض :

1 -بدف من افعدام بافنغال الم بدة و باهنغال من دمس عنرة سنة إله دمس وعنرين سنة.

 - 2بدف من اهنغال الم بدة و افعتقال الم بد بالعقوبة نفسها من دمس عنرة سنة اله عنمرينسنة.

ب -بدف من اهنغال و افعتقال عنرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنت عنرة سنة اله دمس عنرة
سنة.

 3-ولها ن تحط من

عقوبة جنائية درى بما ف يزيد عن ث ثها.

  4ولها يضا ما دال حالة التكرار  ،ن تدفف يمة عقوبمة ف يتجماوز حمداا اهدنمه ثمالث سمنواتاله الحبس سنة ع ه اهقل.

5-إلا دلت المحكمة باهسباب المدففة ال ت زم بالنزول اله الحد اهدنه ل عقوبة.

المادة ( )100
اهسباب المدففة
الباب الراب -

المس ولية

 1الا دلت المحكمة باهسباب المدففة لمص حة من ارتكب جنحمة  ،هما ن تدفمف العقوبمة المهحداا اهدنه المبين المادتين (  21و  ) 22ع ه اهقل.

 2ولها ن تحول الحبس اله غرامة و ن تحول  -يما دال حالمة التكمرار  -العقوبمة الجنحيمة المهعقوبة المدالفة.

 3 -يجب ن يكون القرار المانل لألسباب المدففة مع ال تع يال وا يا سواء

الجنايات و الجنل.

المادة ( )101
تكرار الجنايات
الباب الراب -

المس ولية

من حكم ع يه باحدى العقوبات الجنائية حكمما مبرمما ثمم ارتكمب م ثنماء ممدة عقوبتمه او م دمالل
عنر سنوات بعد ان قضااا او بعد سقوطها عنه بأحد افسباب القانونية:-

 1جنايمة تسمت زم قانونمما عقوبمة افنمغال الم قتمة او افعتقمال الم قممت  ،حكمم ع يمه ممدة ف تتجمماوزضعف العقوبة الت تست زمها جريمته الثانية ع ه ان ف يتجاوز الا التضعيف دمس وعنرين سنة
.

 2جنحممة تسممت زم قانونمما عقوبممة الحممبس حكممم ع يممه مممدة ف تتجمماوز ضممعف العقوبممة التم تسممت زمهاجريمته الثانية ع ه ان ف يتجاوز الا التضعيف دمس سنوات.

المادة ( )102
تكرار جنل
الباب الراب -

المس ولية

ثناء مدة عقوبته و
من حكم ع يه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفال ال العقوبة يه و
دممالل ثممالث سممنوات بعممد ان قضممااا او بعممد سممقوطها عنممه بأحممد اهسممباب القانونيممة  -جنحممة مماث ممة
ل جنحة اهوله  -حكم ع يه بمدة ف تتجاوز ضعف العقوبة الت تست زمها جريمته الثانية  ،ع ه ن ف
يتجاوز الا التضعيف دمس سنوات.

المادة ( )103

تكرار جنل
الباب الراب -

المس ولية

تعتبر الجرائم افتية جنحا مماث ة لغايات التكرار المنصوص ع يه

1-الجنل المقصودة المنصوص ع يها

المادة السابقة:

الفصل الواحد من الا القانون.

2-الجنل المد ة باهدالت وادداب العامة كما وردت

الباب الساب من الا القانون.

 3-الجنل المقصودة الواقعة ع ه افنسان كما وردت جميعها

4-الجنل المقصودة الواقعة ع ه اهموال كما وردت

الباب الثامن من الا القانون.

الباب الحاد عنر من الا القانون.

المادة ( )104
الحكم السابق
الباب الراب -

المس ولية

ف يعتبر الحكم السابق ساسا ل تكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مدتصه.

المادة ( )105
اهسباب المنددة والمدففة
الباب الراب -

المس ولية

تسر

حكام اهسباب المنددة و المدففة ل عقوبة ع ه الترتيب التال :

1 -اهسباب المنددة المادية.

2 -اهعلار.

3 -اهسباب المنددة الندصية.

4 -اهسباب المدففة.

المادة ( )106
اهسباب المنددة والمدففة
الباب الراب -

المس ولية

تعين المحكمة

الحكم مفعول كل من اهسباب المنددة و المدفضة ع ه العقوبة المقض بها.

المادة ( )107
الم امرة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

الم امرة ا كل اتفات تم بين ندصين و كثر ع ه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصموص ع يهما
الا الباب بوسائل معينة.

المادة ( )108
الم امرة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعتبر افعتداء ع ه من الدولة تاما سواء كان الفعل الم لف ل جريمة تاما و ناقصا و منروعا يه
.

المادة ( )109
الم امرة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

  1يعفه من العقوبة من انتركمه ء ل تنفيل.

م امرة ع ه من الدولة و دبر الس طة بها قبل البمدء بمأ

عمل

2 -الا ارتكب عل كهلا و بدء به ف يكون العلر إف مدففا.

  3يسمتفيد ممن العملر المدفمف  ،الممتهم المل دبمر السم طة بمم امرة و بجريممة دمرى ع مه ممنالدولة قبل إتمامها و إتاح القبف  -ولو بعمد مبانمرة المالحقمات  -ع مه المتهممين اددمرين و ع مه
اللين يعرف مدتبأام.

4 -ف تطبق حكام ال المادة ع ه المحرف.

المادة ( )110

الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

1 -كل ردن حمل السالح ضد الدولة

صفوف العدو عوقب بافعدام.

 2كل ردن  -وان لم ينتم اله جيا معاد  -قدمعوقب باهنغال الم بدة.

زمن الحرب ع ه عمل عمدوان ضمد الدولمة

  3كل ردن تجند بأية صفة كانت جيا معماد  ،ولمم ينفصمل عنمه قبملالدولة عوقب باهنغال الم قتة وان يكن قد اكتسب بتجند الجنسية اهجنبية.

عممل عمدوان ضمد

المادة ( )111
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

كل اردن دس الدسائس لمدى دولمة جنبيمة و اتصمل بهما ليمد عها إلمه العمدوان ضمد الدولمة و ليمو ر
الوسائل اله للك عوقب باهنغال الم بدة والا ضه عم ه اله نتيجة عوقب بافعدام.

المادة ( )112
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

كل اردن دس ا لدسائس لدى العدو و اتصل به ليعاونه بأ وجه كمان ع مه موز قواتمه ع مه الدولمة
عوقب بافعدام.

المادة ( )113
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

  1يعاقممب باهنممغال الم بممدة كممل اردنم قممدم بأيممة وسممي ة كانممت بقصممد نممل الممد ا المموطن ع ممهافضمرار بالمننمتت والمصممان والبموادر والمركبمات الهوائيممة واهدوات والملدائر واهرزات وسممبل
المواصالت وبصورة عامة بأ ن ء ل طاب عسكر و معد فستعمال الجيا و القوات التابعة
له.

 2 -يحكم بافعدام الا حدث الفعل زمن الحرب و عند توق ننوبها و ضه إله ت ف نفس.

المادة ( )114
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب باهنغال الم قتة دمس سنوات ع ه اهقل كل اردنم حماول بأعممال و دطمب و كتابمات و
بغيممر للممك ن يقتطم جممزءا مممن اهراضم اهردنيممة ليضمممها الممه دولممة جنبيممة و ن يم كهمما حقمما و
امتيازا داصا بالدولة اهردنية.

المادة ( )115
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

  1كل اردن قدم سكنا و طعاما و لباسا لجند من جنود اهعمداء و لجاسموس لالستكنماف واموع ه بينة من مر و ساعد ع ه الهرب عوقب باهنغال الم قتة.

2 -كل ردن سهل الفرار هسير حرب و حد رعايا العدو المعتق ين عوقب باهنغال الم قتة.

المادة ( )116
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

تفممرف العقوبممات المنصمموص ع يهمما م المممواد السممابقة الا وقم الفعممل ع ممه دولممة تربطهمما بالمم كممة
معاادة تحالف ضد عدو منترك.

المادة ( )117
الديانة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

ينزل منزلة اهردنيين بالمعنه المقصود
محل إقامة و سكن ع .

المواد ( ) 116 - 111اهجانمب الملين لهمم م المم كمة

المادة ( )118
الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بافعتقال الم قت مدة ف تقل عن دمس سنوات:

1 -من درت التدابير الت اتدلتها الدولة ل محا لة ع ه حياداا

الحرب.

 2من قدم ع ه عمال و كتابات و دطب لم تجزاا الحكومة من نأنها ن تعرف المم كة لدطراعمال عدائية او تعكر صالتها بدولة اجنبية او تعرف افردنيين فعممال ثأريمة تقم ع ميهم او ع مه
اموالهم.

 3ممن غمادر المم كمة بقصمد افلتحمات بجماعمات مسم حة و تنليممات اراابيمة و ممن جنمد و دربندصا و كثر دادل المم كة و دارجها بقصد افلتحات بأ من ت ك الجماعات و التنليمات.

المادة ( )119
الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

كل من نلم و ايأ و ساعد المم كة ية محاولة لق ب دستور دولة جنبية موالية و تغييمر النلمام
القائم يها بالقوة يعاقب بافعتقال الم قت.

المادة ( )120
الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

من جند المم كة دون موا قة الحكومة جنودا ل قتال لمص حة دولة جنبية عوقب بافعتقال الم قت
والا كانت الدولة افجنبية عدوة تكون العقوبة افعدام.

المادة ( )121
الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بالحبس مدة ف تتجاوز السنتين وبغرامة ف تتجاوز العنرين دينارا ع ه كل تحريف يق م
المم كة و يقوم به اردن بأحمدى الوسمائل المملكورة م الممادة (  ) 118لحممل جنمود دولمة جنبيمة
موالية من جنود البر و البحر و الجو ع ه الفرار و العصيان.

المادة ( )122
الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة المادة السابقة بناء ع ه نكوى الفريق المتضرر من جل الجمرائم
التالية  ،الا ارتكبت دون مبرر كاف.

 1 -تحقير دولة جنبية و جينها و ع مها او نعاراا الوطن عالنية.

  2القدح و اللم و التحقير الواق عالنية ع ه رئيس دولة جنبية و وزرائها و ممث يها السياسيينالمم كة.

ف يجوز إثبات الفعل الل كان موضو اللم.

المادة ( )123

الجرائم الماسة بالقانون الدول
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

ف تطبممق حكممام المممواد (  ) 122 - 119إف إلا كممان م قمموانين الدولممة لات النممأن و م افتفممات
المعقود معها حكام مماث ة.

المادة ( )124
م غاة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

من ددل و حاول الددول اله مكان محلور قصد الحصول ع ه نياء و وثائق و مع ومات يجب
ن تبقه مكتومة حرصا ع مه سمالمة الدولمة عوقمب باهنمغال الم قتمة  ،والا حصم ت امل المحاولمة
لمنفعة دولة جنبية  ،عوقب باهنغال الم بدة والا كانت الدولة افجنبية عدوة تكون العقوبة افعدام
.

المادة ( )125
م غاة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1من سرت نياء و وثائق و مع ومات كالت لكرتباهنغال الم قتة مدة ف تقل عن عنر سنوات.

المادة السابقة و استحصل ع يها عوقب

  2الا اقتر ت الجناية لمنفعة دولة جنبية كانت العقوبة اهنغال الم بدة والا كانمت الدولمة افجنبيمةعدوة تكون العقوبة افعدام.

المادة ( )126
م غاة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1من كان حيازته بعف الوثائق و المع ومات كالت لكرت م الممادة (  ، ) 124أب غهما ونااا دون سبب منرو عوقب باهنغال الم قته مدة ف تقل عن عنر سنوات.

  2ويعاقب باهنغال الم بدة الا ب د للك لمنفعة دولة جنبية والا كانت الدولة افجنبية عدوة تكونالعقوبة افعدام.

المادة ( )127
افتصال بالعدو لمقاصد غير منروعة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنتين وبغرامة ف تمنقص عمن مايمة دينمار كمل ردنم  ،وكمل نمدص
ساكن المم كة قدم و حاول ن يقدم مبانرة و بواسطة نمدص مسمتعار ع مه صمفقة تجاريمة و
ية صفقة نراء و بي و مقايضة م حد رعايا العدو و و م ندص ساكن بالد العدو.

المادة ( )128
افتصال بالعدو لمقاصد غير منروعة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يستحق العقاب الوارد المادة السابقة من لكر يها من اهنداص إلا سااموا
لمنفعة دولة معادية و سهل اعمالها المالية بوسي ة من الوسائل.

قرف و اكتتاب

المادة ( )129
افتصال بالعدو لمقاصد غير منروعة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

مممن دفممه او ادممت س ممموال دولممة معاديممة و ممموال حممد رعاياامما المعهممود بهمما الممه حممارس عوقممب
بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنتين و بغرامة ف تزيد ع ه مائة دينار و بك تا العقوبتين.

المادة ( )130
النيل من ايبة الدولة ومن النعور القوم
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

من قام المم كة زمن الحرب و عند توق ننوبها بدعاية ترم المه إضمعاف النمعور القموم
إيقال النعرات العنصرية و الملابية عوقب باهنغال الم قتة.

و

المادة ( )131
النيل من ايبة الدولة ومن النعور القوم
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1يستحق العقوبة المبينة المادة السابقة من لاكالبة و مبالد يها من نأنها ن توان نفسية اهمة.

المم كة

اهحوال عينها نباء يعرف نها

  2الا كان الفاعل قد لا ال اهنباء واو يعتقد صحتها  ،عوقمب بمالحبس ممدة ف تقمل عمن ثالثمةنهر.

المادة ( )132
النيل من ايبة الدولة ومن النعور القوم
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

الدارم واو ع ه بينة من اهمر نباء كالبة و مبالد يها من نأنها ن تنال
  1كل اردن يليمن ايبمة الدولمة و مكانتهما  ،يعاقمب بمالحبس ممدة ف تمنقص عمن سمتة نمهر وبغراممة ف تزيمد ع مه
دمسين دينارا.

 2يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة واحدة الا كان ما لكر موجها ضد جاللة الم ك و ول العهدو حد وصياء العرا.

المادة ( )133
جرائم المتعهدين
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

  1من لم ينفل زمن الحرب و عند توق ننوبها جمي الموجبات الت يفرضها ع يمه عقمد تعهمدو استصنا و تقديم ددمات تتع ق با لد ا الوطن ومصالل الدولة العامه و تمموين اها مين يهما ،
يعاقب بافعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من دمسين دينارا إله مائت دينار.

  2الا كان عمدم التنفيمل ناجمما عمن دطمأ غيمر مقصمود عوقمب الفاعمل بمالحبس ضمال عمن الغراممةالمعينة الفقرة السابقة.

3 -يدفف نصف العقوبات المنصوص ع يها

  4وتفرف ال العقوبات بفوارقها السابقة ع هتأدير تنفيل .

ال المادة الا كان التنفيل قد تأدر قط.

ندص آدر كمان سمببا م عمدم تنفيمل العقمد و

المادة ( )134
جرائم المتعهدين
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

كل غا يقترف اهحوال نفسها بنأن العقود المنار إليها
الم قتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حت مائت دينار اردن .

المادة السابقة يعاقب ع يه باهنمغال

المادة ( )135
الجنايات الواقعة ع ه الدستور
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

1 -كل من اعتدى ع ه حياة جاللة الم ك و حريته  ،يعاقب بافعدام.

 2 -كل من اعتدى ع ه جاللة الم ك اعتداء ف يهدد حياته ،يعاقب بافنغال الم بدة.

  3يعاقممب بالعقوبممات نفسمها الا كممان افعتممداء ع ممه جاللممة الم كمة و ولم العهممد و حممد اوصممياءالعرا.

المادة ( )136
الجنايات الواقعة ع ه الدستور
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بافعدام كل من يعمل ع ه تغيير دستور الدولة بطرت غير منروعة.

المادة ( )137
الجنايات الواقعة ع ه الدستور
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1كل عل يقترف بقصد إثارة عصيان مس ل ضد الس طات القائمة بموجمب الدسمتور يعاقمب ع يمهباهنغال الم بدة.

2 -الا ننب العصيان  ،عوقب المحرف وسائر العصاة بافعدام.

المادة ( )138
الجنايات الواقعة ع ه الدستور
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

افعتداء الل يقصد منه من الس طات القائمة من ممارسة ولائفهما المسمتمدة ممن الدسمتور  ،يعاقمب
ع يه بافنغال الم بدة.

المادة ( )139
الجنايات الواقعة ع ه الدستور
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب ع ه المم امرة التم تسمتهدف ارتكماب جمرم ممن الجمرائم المملكورة م ممواد املا الفصمل
بالعقوبة لاتها المفروضة بموجبها ع ه ارتكاب الجرم نفسه.

المادة ( )140
اغتصاب س طة مدنية و سياسية و قيادة عسكرية
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بافعتقال الموقت سب سنوات ع ه اهقل:

1 -من اغتصب س طة سياسية و مدنية و قيادة عسكرية.

2 -من احتفل دال ا همر الحكومة بس طة مدنية و قيادة عسكرية.

3 -كل قائد عسكر

بقه جند محتندا بعد ن صدر اهمر بتسريحه و بتفريقه.

المادة ( )141
اغتصاب س طة مدنية و سياسية و قيادة عسكرية
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بافعتقال الموقت مدة ف تقل عن دممس سمنوات  ،ممن قمدم دون رضمه السم طة ع مه تمأليف
صممائل مس م حة مممن الجنممد و ع ممه قيممد العسمماكر و تجنيممدام و ع ممه تجهيممزام و مممدام باهس م حة
واللدائر.

المادة ( )142
الفتنة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب باهنمغال م بمدا ع مه افعتمداء المل يسمتهدف امما إثمارة الحمرب اها يمة و افقتتمال الطمائف
بتس يل اهردنيين و بحم همم ع مه التسم ل بعضمهم ضمد المبعف اددمر  ،وامما بمالحف ع مه التقتيمل
والنهب مح ة و محالت ويقضه بافعدام إلا تم افعتداء.

المادة ( )143
الفتنة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب باهنغال م بدا من ر س عصابات مس حة و توله يها وليفة و قيادة يما كمان نوعهما  ،إمما
بقصممد اجتيمماح مدينممة و مح ممة و بعممف مممالك الدولممة و مممالك جماعممة مممن اها ممين  ،وإممما بقصممد
مهاجمة او مقاومة القوة العامة العام ة ضد مرتكب ال الجنايات.

المادة ( )144
الفتنة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

  1يعاقب باهنغال الم بدة المنتركونالمنصوص ع يها المادتين السابقتين.

عصابات مسم حة الفمت بقصمد ارتكماب إحمدى الجنايمات

  2غير نه يعفه من العقوبة من لم يتول منهمالفتنة واستس م بسالحه دون مقاومة وقبل صدور

العصابة وليفة و ددممة ولمم يوقمف م
حكم.

مماكن

المادة ( )145
الفتنة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

من قدم بقصد اقتراف و تسهيل إحدى جنايات الفتنة الملكورة و ية جناية ادرى ضد الدولمة ع مه
صن او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة و الم تهبة والمنتجات السامة و المحرقمة و اهجمزاء التم
تستعمل تركيبها او صنعها  ،يعاقب باهنغال الم قتمه ضمال عمن العقوبمات اهنمد التم يسمتحقها
المتدد ون ت ك الجنايات الا اقتر ت او نر يها او بقيت ناقصة.

المادة ( )146
الفتنة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يعاقب بافنغال الم قتة ع ه الم امرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات الملكورة

المادة ( )147
افرااب

المواد السابقة.

الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

1يقصد باإلرااب  :كل عمل مقصود و التهديد به و افمتنا عنه يا كانت بواعثه و غراضه ووسائ ه يق تنفيلا لمنرو إجرام رد و جماع من نأنه تعريف سالمة المجتم و منه ل دطر
و إحداث ت نة إلا كان من نأن للك اإلدالل بالنلام العام و إلقاء الرعب بين الناس و تمرويعهم و
تعريف حياتهم ل دطر و إلحات الضرر بالبيئة و المرا ق واهمالك العامة و اهممالك الداصمة و
المرا ق الدولية و البعثات الدب وماسمية و احمتالل منهما و افسمتيالء ع يهما و تعمريف المموارد
الوطنية و افقتصادية ل دطر و ارغمام سم طة نمرعية و منلممة دوليمة و إق يميمة ع مه القيمام بمأ
عمل و افمتنا عنه و تعطيل تطبيق الدستور و القوانين و اهنلمة.

2يعد من جرائم افرااب افعمال المصر ية المنبواة المتع قة بايدا افموال او بتحوي ها اله اجهة لها عالقة بنناط ارااب و ال الحالة تطبق افجراءات التالية:

 من التصرف بهل افموال وللك بقرار من الممدع العمام المه حمين اسمتكمال اجمراءات التحقيمقبنانها.

ب  -قيام المدع العام بالتنسيق والتعاون م البنك المركز وا جهة لات عالقة  ،مح ية كانت او
دولية  ،بالتحقيق القضية والا ثبت له ان لت ك العم ية المصر ية عالقة بنناط ارااب يمتم احالمة
القضية اله المحكمة المدتصة.

م  -يعاقممب مممن يرتكممب اممل الجريمممة بافنممغال الم قتممة ويعاقممب افدار المس م ول م البنممك او
الم سسة المالية الل اجرى العم ية واو عالم بللك بالحبس  ،وتتم مصادرة افموال الت تم التحفل
ع يها.

المادة ( )148
افرااب
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

1 -الم امرة الت يقصد منها ارتكاب عمل و عمال إراابية  ،يعاقب ع يها باهنغال الم قتة.

 2-يعاقب باهنغال مدة ف تقل عن عنر سنوات كل من ارتكب عمال اراابيا.

3-ويقضه بافنغال الم بدة الا نته عن الفعل ما ي :

 الحات الضرر  ،ولو جزئيا ،وسي ة نقل او مننات ادرى.

بناية عامة او داصة او م سسة صناعية او سفينة او طائرة او

ب  -تعطيممل سممب ل افتصممافت وانلمممة الحاسمموب او ادتممرات نممبكاتها او التنممويا ع يهمما او تعطيممل
وسائط النقل او الحات الضرر بها ك يا او جزئيا.

4-ويقضه بعقوبة افعدام

من الحافت التالية:

 -الا ا ضه الفعل اله موت انسان.

ب  -الا ا ضه الفعل اله ادم بناء بصورة ك ية او جزئية وكان يه ندص او اكثر.

م  -الا تم ارتكاب الفعمل باسمتددام الممواد المتفجمرة او الم تهبمة او المنتجمات السمامة او المحرقمة او
الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او افنعاعية.

 5يعاقب بافنغال مدة ف تقل عن عنر سنوات كل من صن او احرز او نقل او با او س م  ،عنع م منه  ،مادة مفرقعمة او ممادة ممن الممواد المملكورة م البنمد (م) ممن الفقمرة ( )4ممن امل
المادة او من مكونات ال المواد بقصد استعمالها تنفيل اعمال اراابية او لتمكين ندص ادر
من استعمالها لت ك الغاية.

المادة ( )149
افرااب
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1يعاقب بافنغال الم قتة كل من اقدم ع ه عممل ممن نمانه تقمويف نلمام الحكمم السياسم مالمم كة او التحريف ع ه منااضته وكل من اقدم ع ه عمل رد او جماع بقصد تغيير كيان
الدولة افقتصاد او افجتماع او اوضا المجتم افساسية.

2يعاقب بالعقوبة المنصوص ع يها الفقرة ( )1من ال المادة كل من احتجز ندصا او احمتفلبه راينة بقصد ابتزاز جهة رسمية او داصة با صورة كانت او اجباراا ع ه القيام با عمل
معين او افمتنا عنه  ،وتكون العقوبة افنغال الم بدة الا ادى الا العمل المه ايملاء احمد وبافعمدام
الا ادى اله موت احد.

 3يعاقب بافنغال الم قتة كل من تس ل او حاول التس ل من وإلمه اراضم المم كمة او سماعد ع مهللك  ،وكان يحمل مواد متفجرة او م تهبة او سامة او محرقمة او وبائيمة او جرثوميمة او كيميائيمة او
انعاعية.

المادة ( )150
الجرائم الت تنال من الوحدة الوطنية و تعكر الصفاء بين عناصر اهمة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

كممل كتابممة وكممل دطمماب و عمممل يقصممد منممه و ينممته عنممه إثممارة النعممرات الملابيممة و العنصممرية و
الحف ع ه النزا بين الطوائف ومدت ف عناصر اهمة يعاقب ع يمه بمالحبس ممدة ف تقمل عمن سمنة
وف تزيد ع ه ثالث سنوات وبغرامة ف تزيد ع ه مئت دينار.

المادة ( )151
الجرائم الت تنال من الوحدة الوطنية و تعكر الصفاء بين عناصر اهمة
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

 1يتعرف ل عقوبات نفسمها كمل نمدص ينتمم المه جمعيمة ننمئت ل غايمة المنمار اليهما م الممادةالسابقة.

  2وف ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عنرة دنانير الا كان النمدص المملكور يتمولهوليفة عم ية الجمعية.

3 -و

كل افحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة مالكها.

المادة ( )152
النيل من مكانة الدولة المالية
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

مممن لا بأحممدى الوسممائل الممملكورة م الفقممرتين الثانيممة والثالثممة مممن المممادة (  ) 73وقممائ م فقممة و
ورات النقد الوطنية و لزعزعة الثقة متانة نقد الدولمة وسمنداتها
مزاعم كالبة فحداث التدن
وجمي افسناد لات ا لعالقمة بالثقمة الماليمة العاممة يعاقمب بمالحبس ممن سمتة نمهر المه ثمالث سمنوات
وبغرامة ف تزيد ع ه مائة دينار.

المادة ( )153
النيل من مكانة الدولة المالية
الباب افول -

الجرائم الت تق ع ه من الدولة

يستحق العقوبات المبينة

المادة السابقة  ،كل ندص تلر بالوسائل عينها لحف الجمهور:

 -إما ع ه سحب اهموال المودعة

المصارف والصناديق العامة.

ب  -وع ه بي سندات الدولة وغيراا من السندات العامة و ع ه افمساك عن نرائها.

نص المادة مكرر
ددول المم كة والدروم منها بطرت غير منروعة و المادة ( ) 153مكررة – ع ه الرغم مما ورد
قانون آدر -1 :يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ثالثة نهر كل من ددل المم كة و درم منها
بطريقممة غيممر منممروعة  ،ويعاقممب بالعقوبممة لاتهمما كممل مممن سمماعد ع ممه للممك و  -2وف تقممل عقوبممة
الندص عن الحبس لمدة سنتين ع ه اهقمل إلا كمان ممن النماق ين و العمام ين م المراكمز الحدوديمة
سواء كانوا من القطا العام و الداص.
المادة ( )154
تعريفات
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

  1تعد العصابات والتجمهمرات وافجتماعمات غيمر المنمروعة مسم حة بمالمعنه المقصمود م املاالقانون الا كان ندص و كثر من اهنداص اللين تتألف منهم حام ين س حة لاارة و مدفية.

  2ع ه نه إلا كان بعضهم يحمل س حة غير لاارة ال ي دل الا اهمر ع ه سائر اهنداص إلاكانوا ع ه جهل به.

المادة ( )155
تعريفات

الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

  1يعد سالحا هجل تطبيق المادة السابقة اهس حة النارية وكل داة و آلة قاطعة و ثاقبة و راضمهوكل داة دطرة ع ه السالمة العامة.

  2ان سكاكين الجيب العادية الت يزيد نص ها عن عنرة سنتيمترات تعتبر سمالحا بحسمب المعنمهالمحدد لهما م املا الفصمل إف الا كانمت م اهصمل مدصصمة فسمتعمالها م مهنمة و صمناعة و
حر ممة يمارسممها او يتعاطاامما حام همما و لالسممتعمال البيت م  ،وكممان يحم همما بغيممة اسممتعمالها م ت ممك
الحر ة و المهنة و الصناعة و لالستعمال البيت .

وتنمل لفلة ( السكين ) كل آلة غير المدية لات نصل سواء كانت منتهية بر س حاد م لم تكن.

المادة ( )156
حمل اهس حة واللدائر وحيازتها دون إجازة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

يعاق ب بالحبس مدة ف تتجاوز ستة نهر وبغرامة قصااا عنرة دنانير كمل ممن حممل دمارم منزلمه
سالحا ممنوعا من اهس حة المبينة المادة السابقة.

المادة ( )157
جمعيات اهنرار
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

 1إلا قدم ندصان و كثر ع ه تأليف جمعية و عقدا اتفاقا بقصد ارتكماب الجنايمات ع مه النماسو اهممموال يعمماقبون باهنممغال الم قتممة وف تممنقص اممل العقوبممة عممن سممب سممنوات إلا كانممت غايممة
المجرمين افعتداء ع ه حياة الغير.

  2غير نه يعفه من العقوبة من باح بقصد الجمعية و افتفات و ضه بما لديه من المع ومات عنسائر المجرمين.

المادة ( )158
جمعيات اهنرار
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

  1كل جماعة من ثالثة نداص و كثر يجوبمون الطمرت العاممة واهريماف ع مه نمكل عصماباتمس حة بقصد س ب المارة والتعد ع ه اهنداص و اهموال و ارتكاب عمل آدمر ممن عممال
ال صوصية  ،يعاقبون باهنغال الم قتة مدة فتقل عن سب سنوات.

2 -ويقضه ع يهم باهنغال الم بدة الا اقتر وا حد اه عال السابق لكراا.

  3ويحكم بافعدام ع ه من قدم ممنهم تنفيملا ل جنايمة ع مه القتمل و نمزل بمالمجن ع ميهم التعمليبواهعمال البربرية.

المادة ( )159
الجمعيات غير المنروعة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

تعد جمعية غير منروعة:

 1كل جماعة من الناس مسج ة كانت و غير مسج ة  ،تحرف و تنج بنلامهما و بمما تقموم بمهعل من اه عال غير المنروعة التالية:
من الدعاية ع ه ارتكاب

 -ق ب دستور المم كة بالثورة و التدريب.

ب  -ق ب الحكومة القائمة

المم كة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.

م  -تدريب و تالف موال الحكومة اهردنية

المم كة.

  2كمل جماعمة ممن النماس يقضم ع يهما القمانون تب يمد نلامهما المه الحكوممة وتد فمت عمن للمك واستمرت ع ه عقد اجتماعاتها بعد انحاللها بمقتضه القانون الملكور وتنممل امل الفقمرة يضما كمل
ممر و مركممز و لجنممة و ايئممة او نممعبة لجمعيممة غيمر منممروعة وكممل م سسممة او مدرسممة تممديراا
جمعية غير منروعة و تدار تحت س طتها.

المادة ( )160
الجمعيات غير المنروعة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

كل من انتسب لعضوية جمعية غير منروعة و نغل وليفة و منصبا مثل ال الجمعية او قام
بمه مة معتمد و مندوب لها  ،يعاقب باهنمغال الم قتمة م الحمافت المملكورة م الفقمرة (  ) 1ممن
المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سمنتين م الحمافت المملكورة م الفقمرة (  ) 2ممن
المادة لاتها.

المادة ( )161

الجمعيات غير المنروعة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

كل من نج غير بالدطابة و الكتابة  ،و بأية وسي ة درى ع ه القيام بأ عل ممن اه عمال التم
تعتبمر غيممر منممروعة بمقتضممه المممادة (  ) 159مممن املا القممانون يعاقممب بممالحبس مممدة ف تزيممد ع ممه
سنتين.

المادة ( )162
الجمعيات غير المنروعة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

كل من د تبرعات و انتراكات و إعانات لجمعية غير منروعة و جمم تبرعمات و انمتراكات
او إعانات لحساب مثل ال الجمعية  ،يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ستة نهر.

المادة ( )163
الجمعيات غير المنروعة
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

كل من طب او ننر او با او عرف ل بي او رسمل بالبريمد كتابما او ننمرة او كراسما او اعالنما او
بيانا او مننورا او جريدة لجمعية غير منروعة او لمنفعتها  ،او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة ف
تزيد ع ه ستة نهر او بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا.

المادة ( )164
التجمهر غير المنرو

الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

  1الا تجمهر سبعة نمداص مأكثر بقصمد ارتكماب جمرم  ،او كمانوا مجتمعمين بقصمد تحقيمق غايمةمنتركة يما بينهم  ،وتصر وا تصمر ا ممن نمأنه ان يحممل ممن م للمك الجموار ع مه ن يتوقعموا -
ضمن دائرة المعقول  -نهم سيد ون باهمن العام او نهم بتجمهرام الا سيسمتفزون بمدون ضمرورة
و سبب معقول نداصا آدرين لالدالل باهمن العام اعتبر تجمهرام الا تجمهرا غير منرو .

تحقيق الغاية الت اجتمعموا ممن ج هما لالدمالل
 2الا نر المتجمهرون تجمهرا غير منروباهمن العام بصورة مرعبة لألاال ط ق ع ه الا التجمهر ( نغب) .

المادة ( )165
التجمهر غير المنرو
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

  1كل من انترك تجمهر غير منرو  ،عوقب بمالحبس ممدة ف تزيمد ع مه سمنة و بغراممة فتزيد ع ه دمسة وعنرين دينارا و بك تا العقوبتين معا.

  2من انترك م نمغب عوقمب بمالحبس ممدة ف تزيمد ع مه سمنة و بغراممة ف تزيمد ع مه دمسميندينارا و بك تا العقوبتين معا.

 - 3كل من درب و لحق الضمرر عممدا دمالل تجمهمر غيمر منمرو و نمغب بمأموال منقولمة وغير منقولة عائدة ل غير كالمبان و اهمالك و المحال التجارية و المركبات و نجم عن ع ه إيملاء
كالل نصت ع يه المادة (  )334من الا القانون عوقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة.

ب -وف تقل عقوبة الحبس عمن سمنتين إلا كانمت ت مك اهمموال مم وكمة ل دولمة و مدصصمة ل مرا مق
العامة و فستعمافت النف العام و إلا نجم عن الفعل ايلاء كالل نصت ع يه المادة ( )333من الا
القانون.

 4إلا نجممم عممن التجمهممر غيممر المنممرو و النممغب ضممرب و اعتممداء ع ممه مممن اهنممداصالملكورين البند ( ) من الفقرة ( )1و م الفقمرة ( )2ممن الممادة ( )187ممن املا القمانون تكمون
العقوبة الحبس لمدة ثالث سنوات ،وللك م مراعاة حكام الفقرة ( )4من ت ك المادة.

المادة ( )166
التجمهر غير المنرو
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

يعفممه مممن العقوبممة المفروضممة م المممادة (  ) 165المملين ينصممر ون قبممل إنمملار ممث م الس م طة او
الضابطة العدليمة او يمتث مون م الحمال فنملاراا دون ان يسمتعم وا سمالحا او يرتكبموا يمة جنايمة او
جنحة.

المادة ( )167
التجمهر غير المنرو
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

 1إلا تجمهر الناس ع ه الصورة المبينة الممادة (  ) 164نملرام بمالتفرت حمد ممث م السم طةافدارية  ،او قائد النرطة  ،او قائد المنطقة او ضابط من ضباط النرطة والدرك نفدا بالبوت و
الصفارة او بأية وسي ة درى من الا النو او باطالت مسدس تنبعث منه إنارة ضوئية.

 2إلا استمر المجتمعون التجمهر بقصمد إحمداث النمغب بعمد إنمعارام بالوسمائط المملكورة مالفقممرة السممابقة او بعممد صممدور اهمممر المميهم بممالتفرت بمممدة معقولممة او حممال المتجمهممرون بممالقوة دون
نمداص يقوممون بمسماعدة
تفرقهم جاز ف من الملكورين الفقرة السابقة  ،ول نرطة او
منهما ن يتدل كل ما ي زم من التدابير لتفريق اللين ل وا متجمهرين ع ه النحو الملكور و ل قبف
ع ممه مممنهم وإن بممدى حممد مممنهم مقاومممة جمماز ه نممدص ممممن تقممدم لكممرام ن يسممتعمل القمموة
الضرورية ضمن الحد المعقول ل تغ ب ع ه مقاومته.

المادة ( )168
التجمهر غير المنرو
الباب الثان -

الجرائم الواقعة ع ه السالمة العامة

 1 -الا لم يتفرت المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثالثة نهر اله سنتين.

  2من استعمل السالح منهم يعاقب بالحبس من ستة نهر حته ثالث سنوات ضال عن ية عقوبةند قد يستحقها.

المادة ( )169
حكام عامة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يعد مولفا بالمعنه المقصود م املا البماب كمل مولمف عمموم م السم ك افدار او القضمائ ،
وكل ضابط من ضباط الس طة المدنية او العسكرية او رد من راداا  ،وكل عامل او مسمتددم م
الدولة او إدارة عامة.

المادة ( )170
الرنوة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

كل مولف وكل ندص ندب اله ددمة عامة سواء بافنتداب او بالتعيين وكل ندص ك مف بمهممة
رسمية كالمحكم والدبير والسنديك ط ب او قبل لنفسمه او لغيمر اديمة او وعمدا او ايمة منفعمة ادمرى
ليقوم بعمل حق بحكم وليفته عوقب بالحبس مدة ف تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما ط مب او
قبل من نقد اوعين.

المادة ( )171
الرنوة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1كل ندص من افنداص الملكورين م الممادة السمابقة ط مب او قبمل لنفسمه او لغيمر اديمة اووعدا او اية منفعمة ادمرى ليعممل عممال غيمر حمق او ليمتنم عمن عممل كمان يجمب ان يقموم بمه بحكمم
وليفته  ،عوقب بافنغال الم قتة وبغرامة تعادل قيمة ما ط ب او قبل من نقد او عين.

2 -يعاقب بالعقوبة نفسها المحام الا ارتكب ال اه عال.

المادة ( )172
الرنوة
الباب الثالث -

 1 -يعاقب الران

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يضا بالعقوبات المنصوص ع يها

المادتين السابقتين.

 2يعفه الران والمتددل من العقوبة إلا باحا باهمر ل س طات المدتصة او اعتر ما بمه قبمل إحالمةالقضية اله المحكمة.

المادة ( )173
الرنوة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

من عرف ع ه ندص من اهنداص الوارد لكرام الممادة (  ) 170اديمة او منفعمة دمرى او
وعمد بهما ليعمممل عممال غيممر حمق او ليمتنم عمن عممل كممان يجمب ن يقمموم بمه عوقممب  -إلا لمم يممالت
العرف او الوعد قبوف  -بالحبس ف قل من ثالثة نهر وبغرامة من عنرة دنانير اله مائت دينار
.

المادة ( )174
افدتالس واستثمار الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

1كل مولف عموم اددل لمته ما وكل اليه بحكم الوليفة و بموجب تك يف من رئيسمه اممرادارته او جبايته او حفله ممن نقمود وانمياء ادمرى ل دولمة او فحمد النماس عوقمب بافنمغال الم قتمة
وبغرامة تعادل قيمة ما ادت س.

 2كل من ادت س اممواف تعمود لدمزائن او صمناديق البنموك او م سسمات افقمراف المتدصصمة اوالنركات المساامة العامة وكان من افنداص العام ين يها ( كل منهم الم سسة الت يعمل بهما
) عوقب بالعقوبة المقررة الفقرة السابقة.

 3الا وق الفعل المبين م الفقمرتين السمابقتين بتزويمر النميكات او السمندات او بمدس كتابمات غيمرصممحيحة م القيممود او الممد اتر او السممجالت او بتحريممف او حمملف او اتممالف الحسممابات او افورات
وغيراا من الصكوك وبصورة عاممة بايمة حي مة ترمم المه منم اكتنماف افدمتالس عوقمب الفاعمل
بافنغال الم قتة مدة ف تقل عن دمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما ادت س.

 4يعاقب المتددل والمحرف بعقوبة الفاعل لاتها ويحكم برد النقود و اهنياء و بتضممين الفاعملوالمتددل او المحرف قيمتها وما اصابها من ضرر.

المادة ( )175
افدتالس واستثمار الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

من وكمل اليمه بيم او نمراء او ادارة امموال منقولمة او غيمر منقولمة لحسماب الدولمة او لحسماب ادارة
عامة  ،اقترف غنا احد ال افعمال او دالف افحكام الت تسر ع يها اما لجر مغنم لات او
مراعمماة لفريممق او اضممرارا بممالفريق اددممر او اضممرارا بممافدارة العامممة عوقممب بافنممغال الم قتممة
وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة ( )176
افدتالس واستثمار الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يعاقب بالحبس من ستة نهر اله سنتين وبغرامة ق ها عنرة دنانير:

 1كل مولف حصل ع ه منفعة ندصية من إحدى معامالت افدارة الت ينتم اليها سواء عملللك مبانرة او ع ه يد ندص مستعار او بال جوء اله صكوك صورية.

  2ممث مو افدارة وضمباط النممرطة والمدرك وسمائر متمول النمرطة العاممة إلا قمدموا جهممارا اوبال جوء المه صمكوك صمورية مبانمرة او ع مه يمد نمدص مسمتعار ع مه افتجمار م المنطقمة التم
يمارسون يها الس طة بالحبوب وسائر الحاجات لات الضرورة اهولية غير ما نتجته مالكهم.

المادة ( )177

افدتالس واستثمار الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

 1يدفف نصف العقوبات المنصوص ع يها المادة (  ) 174الا كان الضمرر الحاصمل والنفمالل تودا الفاعل زايدين او إلا عوف عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية ع ه المحكمة.

  2والا حصل الرد والتعويف ثناء المحاكمة وقبلالعقوبة ربعها.

حكم

اهساس ولو غير مبرم دفف من

 3جمي الجرائم السابقة والواردة الا الفصل الا ادلت المحكمة باسمباب التدفيمف التقديريمةال يجوز لها تدفيف العقوبة اله اقل من النصف.

المادة ( )178
التعد ع ه الحرية
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

كل مولف وقف او حبس ندصا
ثالثة نهر اله سنة.

غيمر الحمافت التم يمنص ع يهما القمانون يعاقمب بمالحبس ممن

المادة ( )179
التعد ع ه الحرية
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

الا قبل  -مديرو وحراس مراكمز اإلصمالح والتأايمل او المعاامد التأديبيمة و افصمالحيات وكمل ممن
اضط بصالحيتهم من المولفين  -ندصا دون ملكرة قضائية او قرار قضائ او استبقو اله بعد
من اهجل المحدد  ،يعاقبون بالحبس من نهر اله سنة.

المادة ( )180
التعد ع ه الحرية
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

إن المولفين السابق لكرام وضباط النرطة والدرك وا راداما و من المولفين افداريمين الملين
ير ضون او ي درون إحضمار نمدص موقموف او سمجين ممام المحكممة او القاضم ل الصمالحية
الممل يط ممب المميهم للممك  ،يعمماقبون بممالحبس لمممدة ف تزيممد ع ممه سممتة نممهر و بغرامممة ف تزيممد ع ممه
دمسين دينارا.

المادة ( )181
التعد ع ه الحرية
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

 1كل مولف يددل بصفة كونه مولفا مسكن حد الناس او م حقات مسكنه غير اهحوال التيجيزاا القانون  ،يعاقب بالحبس من ثالثة نهر المه ثمالث سمنين وبغراممة ممن عنمرين دينمارا المه
مائة دينار.

  2وإلا انضم اله ع مه املا تحمر المكمان اونهر.

عممل تعسمف آدمر مال تمنقص العقوبمة عمن سمتة

  3والا ارتكب المولف الفعل السابق لكر دون ن يراع اهصول الت يفرضمها القمانون يعاقمببالحبس من نهر اله سنة وبغرامة من دمسة دنانير اله عنرين دينارا.

 4وكل مولف يددل بصفة كونه مولفا محال من المحمال الدصوصمية كبيموت لتجمارة المدتصمةبأحاد الناس ومحال إدارتهم غير الحافت الت يجيزاا القانون او دون ان يراع افصمول التم
يفرضها القانون يعاقب بالحبس حته ستة نهر و بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا.

المادة ( )182
إساءة استعمال الس طة وافدالل بواجبات الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1كل مولف يستعمل س طة وليفته مبانرة او بطريق غير مبانمر ليعموت او يم در تنفيمل حكمامالقوانين  ،او افنلمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيل قرار قضائ
مر صادر عن س طة لات صالحية يعاقب بالحبس من نهر اله سنتين.
او

 2 -الا لم يكن الل استعمل س طته او نفول مولفا عاما  ،يعاقب بالحبس من اسبو اله سنة.

المادة ( )183
إساءة استعمال الس طة وافدالل بواجبات الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

القيام بواجبات وليفته وتنفيل وامر آممر المسمتند يهما
  1كل مولف تهاون بال سبب منرواله افحكام القانونية يعاقب بالغراممة ممن عنمرة دنمانير المه دمسمين دينمارا او بمالحبس ممن اسمبو
واحد اله ثالثة نهر.

 2الا لحق ضرر بمصالل الدولة من جراء املا افاممال عوقمب للمك المولمف بمالحبس ممن نمهرواحد اله سنة وضمن قيمة الا الضرر.

المادة ( )184
إساءة استعمال الس طة وافدالل بواجبات الوليفة
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

كممل ضممابط او ممرد مممن ممراد النممرطة او الممدرك امتنم عممن ت بيممة ط ممب قممانون صممادر مممن السم طة
القضائية او افدارية  ،يعاقب بالحبس من اسبو اله سنة او بالغرامة من دمسة دنانير اله دمسمين
دينارا او بك تا العقوبتين معا.

المادة ( )185

 1من قاوم مولفا و عام ه بالعنف والندة واو يعمل ع ه تنفيل القوانين او افنلمة المعمول بهماممر صمادر ممن
و جباية الرسموم و الضمرائب المقمررة قانونما و تنفيمل حكمم و ممر قضمائ و
س طة لات صالحية يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة إلا كان مس حا وبالحبس مدة ف تقل عن ستة
نهر إلا كان اعزف من السالح.

2 -وتضاعف العقوبة الا تعدد الفاع ون.

المادة ( )186

كل مقاومة ع ية كانت م س بية توقف عمال منروعا يقوم به حد افنمداص الملين وصمفتهم الممادة
السابقة  ،يعاقب ع يها بالحبس من ثالثة نهر المه سمنتين او بالغراممة ممن مائمة دينمار المه ثالثمائمة
دينار.

المادة ( )187

 - 1من ضرب مولفا و اعتدى ع يه بفعل م ثر آدر و نهر السالح ع يه ثناء ممارسته وليفتمهو من اجل ما جرا بحكم الوليفة  ،يعاقب بالحبس مدة فتقل عن ستة انهر.

ب -لغايات ال الفقرة تنمل ك مة ( المولف ) عضو ايئة التدريس
ك ية و مدرسة داصة او الطبيب او الممرف مستنفه داص.

جامعة داصة و المع م م

 2وإلا وق الفعمل ع مه احمد مراد القموات المسم حة و المدمابرات العاممة و اهممن العمام او قمواتالدرك و الد ا المدن ثناء ممارسته وليفته و من جل ما جرا بحكمها  ،كانمت العقوبمة الحمبس
مدة ف تقل عن سنة.

 3وإلا وق الفعل ع ه رئميس الموزراء و ع مه وزيمر او ع مه احمد اعضماء مج مس افممة او ع مهقاف  ،كانت العقوبة الحبس مدة ف تقل عن سنتين.

  4إلا كانمت عممال العنمف او الجمرح او الممرف تسمتوجب لدطورتهما عقوبمة انمد ممن العقوبماتالمنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم اله العقوبة الت يستحقها الفاعل بمقتضه حكام الا القمانون
من الث ث إله النصف.

المادة ( )188
اللم والقدح والتحقير

الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

 1اللم  :او إسناد مادة معينة اله ندص  -ولو معرف النك وافستفهام  -من نأنها ان تنمالمن نر ه وكرامته و تعرضه اله بغف الناس واحتقمارام سمواء كانمت ت مك الممادة جريممة تسمت زم
العقاب ام ف.

 2القدح  :او افعتداء ع ه كرامة الغير او نر ه او اعتبار  -ولو -من دون بيان مادة معينة.

معرف النمك وافسمتفهام

  3وإلا لم يلكر عنمد ارتكماب جمرائم الملم والقمدح إسمم المعتمدى ع يمه صمريحا او كانمت افسمناداتالواقعة مبهمة  ،ولكنه كانت انالك قرائن ف يبقه معها تردد م نسمبة ت مك افسمنادات المه المعتمدى
ع يممه و م تعيممين ماايتهمما  ،وجممب عندئممل ن ينلممر إلممه مرتكممب عممل المملم او القممدح كأنممه لكممر اسممم
المعتدى ع يه وكأن اللم او القدح كان صريحا من حيث المااية.

المادة ( )189
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

لك يست زم اللم او القدح العقاب  ،ينترط يه ن يق ع ه صورة من الصور ادتية:

1 -اللم او القدح الوجاا  ،وينترط ن يق :

-

ب-

مج س بمواجهة المعتدى ع يه.

مكان يمكن فنداص آدرين ن يسمعو  ،قل عددام او كثر.

2 -اللم او القدح الغياب  ،ونرطه ن يق ثناء افجتما بأنداص كثيرين مجتمعين او منفردين.

3 -اللم او القدح الدط  ،ونرطه ن يق :

 بممما يننممر ويمملا بممين النمماس او بممما يمموز ع ممه ئممة مممنهم مممن الكتابممات او الرسمموم او الصممورافستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصن ) .

ب  -بما يرسل اله المعتدى ع يه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغ قة ) وبطاقات البريد.

4 -اللم او القدح بواسطة المطبوعات ونرطه ان يق :

 -بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.

ب  -بأ نو كان من المطبوعات ووسائط الننر.

المادة ( )190
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

التحقير :او كل تحقير او سباب  -غير اللم والقدح يوجه إله المعتمدى ع يمه وجهما لوجمه بمالكالم او
الحركات او بكتابة او رسم لم يجعال ع نيين او بمدابرة برقية او ااتفية او بمعام ة غ يلة.

المادة ( )191

اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يعاقب ع ه اللم بالحبس من ثالثة نهر اله سنتين الا كان موجها اله مج س افمة او حد عضائه
ثناء عم ه او بسمبب مما جمرا بحكمم عم مه او المه احمدى الهيئمات الرسممية او المحماكم او افدارات
العامة او الجيا او اله مولف ثناء قيامه بوليفته او بسبب ما جرا بحكمها.

المادة ( )192
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1الا ط ب اللام ن يسمل له باثبات صحة ما عزا اله المولمف المعتمدى ع يمه  ،مال يجماب المهط به إف ان يكمون مما عمزا متع قما بواجبمات وليفمة للمك المولمف او يكمون جريممة تسمت زم العقماب
قانونا.

  2الا كان اللم يتع ق بواجبات الوليفة قط وثبتت صحته يبر اللام  ،وإف ميحكم ع يمه بالعقوبمةالمقررة ل لم.

  3والا كان موضو اللم جريمة وجمرت مالحقمة للمك المولمف بهما وثبمت ن الملام قمد عمزا للمكواو يع م بمراءة المولمف المملكور انق مب الملم ا تمراء ووجمب عندئمل العممل بأحكمام الممواد القانونيمة
المدتصة باف تراء.

المادة ( )193
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يعاقب ع ه القدح بالحبس من نهر اله ستة نهر او بغرامة ممن عنمرة دنمانير المه دمسمين دينمارا
الا كان موجها اله من لكروا المادة () .191

المادة ( )194
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

الا ط ب القادح ن يسمل له باثبات صحة ما عزا اله المولف المعتدى ع يمه مال يجماب المه ط بمه
إف ن يكون ما عزا متع قا بواجبات للك المولف ويقف موقف اللام وللمك بتحويمل عبمارات القمدح
اله نكل مادة مدصوصة وعندئل يعامل معام ة اللام.

المادة ( )195
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

1-يعاقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات كل من:

 -ثبتت جراته باطالة ال سان ع ه جاللة الم ك.

ب  -ارسل رسالة دطية او نفوية او الكترونية او صورة او رسم ازل اله جاللة الم ك او قام
بوض ت ك الرسالة او الصورة او الرسم بنكل ي د اله المس بكرامة جاللته او يفيد بللك وتطبمق
العقوبة لاتها الا حمل غير ع ه القيام با من ت ك اف عال.

م  -الا با وسي ة كانت ما تم لكر
.

البند (ب) من الفقرة ( )1من ال المادة وننر بين الناس

د  -تقول او ا ترى ع ه جاللة الم ك بقول او عل لم يصمدر عنمه او عممل ع مه الاعتمه وننمر بمين
الناس.

2يعاقب بالعقوبة المنصوص ع يها الفقرة ( )1من ال المادة الا كان ما ورد يها موجهما ضمدجاللة الم كة او ول العهد او احد اوصياء العرا او احد اعضاء ايئة النيابة

المادة ( )196

يعاقب ع ه التحقير:

  1بالحبس من نهر اله ستة انمهر او بغراممة ممن دمسمين دينمارا المه مائمة دينمار او بك تما اماتينالعقوبتين معا  ،الا كان موجها اله مولف ثناء قيامه بوليفته او من جل ما جرا بحكم الوليفة.

  2والا كمان المولممف المعتمدى ع يمه بممالتحقير ثنماء قياممه بوليفتممه و ممن جمل ممما جمرا بحكمممالوليفة ممن يمارسون الس طة العامة كانت العقوبة من ثالثة انهر اله سنة.

 3والا وق التحقير بالكالم او الحركات التهديدية ع ه قافستة نهر اله سنتين.

منصة القضاء كانمت العقوبمة ممن

المادة ( )197
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يعاقب بالحبس من ستة نهر اله ثالث سنوات  ،كل من ممزت او حقمر الع مم او النمعار الموطن او
ع م الجامعة العربية عالنية.

المادة ( )198
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

ايفاء ل غاية المقصودة من الا القسم  ،ان ننر ية مادة تكون لما او قدحا يعتبمر ننمرا غيمر منمرو
إف:

1 -الا كان موضو اللم او القدح صحيحا ويعود ننر بالفائدة ع ه المص حة العامة.

 2 -الا كان موضو اللم او القدح مستثنه من الم ادلة بناء ع ه حد اهسباب ادتية:

 الا كان موضو اللم او القدح قد ننر من قبل الحكومة او مج س اهمة اورسم  ،و

مستند او محضر

ب  -إلا كممان موضممو المملم او القممدح قممد ننممر بحممق نممدص تمماب لالنضممباط العسممكر او فنضممباط
النرطة او الدرك وكان يتع ق بسم وكه كنمدص تماب لمللك افنضمباط ووقم الننمر ممن نمدص ل
س طة ع يه يما يتع ق بس وكه لاك اله ندص آدر له ع يه ت ك الس طة نفسها  ،و

م  -الا كان موضو اللم او القدح قد ننر ثناء اجراءات قضائية من قبمل نمدص انمترك م ت مك
افجراءات كقاف و محام او نااد او ريق الدعوى  ،او

د  -إلا كان موضو اللم او القدح امو م الواقم بيمان صمحيل ه
مج س اهمة  ،او

ممر قيمل او جمرى او ليم

م

اـ  -الا كان موضو اللم او القدح او الواق بيان صحيل عن ن ء او مر قيل او جرى او
برز ثناء إجراءات قضائية متدلة امام ية محكمة بنرط ان ف تكون المحكمة قمد حلمرت ننمر مما
لكر و المحاكمة الت تمت يها ت ك افجراءات تمت بصورة سرية  ،و

و  -الا كان موضو اللم او القدح او نسده او صورة او دالصة صمحيحة عمن ممادة سمبق ننمراا
وكان ننر للك الموضو مستثنه من الموآدلة بمقتضه احكام ال المادة.

 3الا كان الننر مستثنه من الم آدلة سيان للك  -ايفاء ل غاية المقصودة من الا القسم  -كاناهمر الل ى وق ننر صحيحا و غير صحيل او كان الننر قد جرى بسالمة نية م دالف للك.

وينترط للك ان ف تعف حكام ال المادة
صل آدر من الا القانون او حكام
احكام

ندص من العقوبة الت يكون معرضا لها بموجب
تنري آدر.

المادة ( )199
اللم والقدح والتحقير
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يكون ننر الموضو المكون ل لم  ،والقدح مستثنه من الم ادلة بنرط وقوعه بسالمة نية الا كانت
العالقممة الموجممودة بممين النانممر وصمماحب المصم حة بالننممر مممن نممأنها ان تجعممل النانممر إزاء واجممب
قممانون يقض م ع يممه بننممر للممك الموضممو لصمماحب المص م حة بالننممر او الا كممان ل نانممر مص م حة
ندصية منروعة ننر للك الموضو ع ه الا الوجه  ،بنرط ان ف يتجاوز حد الننر وكيفيته
 ،القدر المعقول الل تتط به المناسبة.

المادة ( )200
تمزيق افعالنات الرسمية
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1كل من مزت او نو او ت ف قصدا إعالنا او مستندا لصق او ع ه ونمك افلصمات ع مه بنايمةاو مكان عام تنفيلا هحكام تنري و بأمر ندص مولف الددمة العاممة  ،يعاقمب بغراممة ف
تزيد ع ه عنرة دنانير.

 2الا ارتكب الفعل از دراء بالس طة او احتجاجا ع مه حمد عمالهما كمان عقابمه الحمبس ممن اسمبواله نهر واحد.

المادة ( )201
انتحال الصفات و الولائف
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1من قدم عالنية ودون حمق ع مه ارتمداء كسموة رسممية او ارتمدى مما امو مدصمص لرتبمة موترتبته  ،عوقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة.

  2كمل ممن تق مد عالنيمة ودون حمق وسماما او نمارة او زيما او وسممة و نمارات الدولمة  ،يعاقمببغرامة ف تتجاوز دمسين دينارا.

  3كل ردن تق د عالنية دون حق او بغير إلن جاللة الم ك وساما جنبيا  ،يعاقب كللك بغرامة فتتجاوز عنرة دنانير.

المادة ( )202
انتحال الصفات و الولائف
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

1 -يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ثالثة نهر كل من:

 انتحمل ندصممية مولمف م الددممة العامممة مدنيممة كانمت او عسممكرية م مناسممبة كمان يهمما للممكالمولف مك فا بالقيام بفعل و بالحضور اله مكان بحكم وليفته  ،او

ب  -تلاار دون حق بأنه مولف الددمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعه بأن من حقه ن
يقوم بأ عل من اه عال ا و ن يحضر اله مكان من اهمكنة هجل القيام بأ عل بحكم وليفته.

  2ويعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنتين الا اقترف يا من اه عال الملكورةثناء العمل زيا او نارة داصين بالمولفين.
واو مرتد

الفقرتين السابقتين

المادة ( )203
ك اهدتام ونز اهورات والوثائق
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

 1من قدم قصدا ع ه ف دتم وض بأمر الس طة العامة او من المحكمة او إحدى دوائراا لحفلمحل او نقود او نياء و ورات تتع ق بأية مص حة كانت او زاله او صير عديم الجدوى  ،عوقب
بالحبس من سبو اله سنة.

2 -وإلا وق الفعل مقترنا بأعمال العنف ال يكون الحبس قل من ثالثة نهور.

  3ويعاقب المتجاسر ع مه السمرقة بفمف الدمتم وإزالتمه بمالجزاء المعمين لممن يجسمر ع مه السمرقةبكسممر قفممال بمماب المحممل المحفممول والمقفممل  ،والا كممان السممارت المولممف المس م ول عوقممب بممنفس
العقوبة.

المادة ( )204
ك اهدتام ونز اهورات والوثائق
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

  1من دل او نز او ت ف إتال ما تامما او جزئيما وراقما او وثمائق ودعمت دمزائن المحفولمات اودواوين المحاكم و المستودعات العامة او سم مت المه وديم عمام بصمفته امل  ،عوقمب بمالحبس ممن
ستة نهر إله ثالث سنوات.

  2وإلا اقتممرف الفعممل بواسممطة ممك اهدتممام او الد م او التسم ق و بواسممطة عمممال العنممف ع ممهاهنداص  ،كانت العقوبة اهنغال الم قتة.

المادة ( )205
ك اهدتام ونز اهورات والوثائق
الباب الثالث -

الجرائم الت تق ع ه افدارة العامة

يستحق العقوبات المبينة المادة السمابقة بمما انمتم ت ع يمه ممن موارت  ،ممن حمرت او ت مف وإن
جزئيا سجالت او مسودات و صول الصكوك الداصة بالس طة العامة.

المادة ( )206
كتم الجنايات والجنل

الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1يعاقمب بمالحبس ممن نمهر المه سمنة كمل ممن ع مم باتفمات جنمائ فرتكماب جريممة ممن الجمرائمالمنصوص ع يها المواد (  135و  136و  137و  138و 142و  143و  145و  ) 148من
الا القانون ولم يدبر الس طة العامة بوجه السرعة المعقولة.

  2ف يسر حكم ال المادة ع ه زوماو روعه.

ندص له يد

ت ك الم امرة وف ع ه

من صموله

المادة ( )207
كتم الجنايات والجنل
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

 1كل مولف مك ف بالبحث عن الجرائم او مالحقتها  ،امل او رجأ افدبار عن جريمة اتص تبع مه  ،عوقب بالحبس من اسبو اله سنة او بالغرامة من دمسة دنانير اله عنرين دينارا.

  2كل مولف امل او رجأ إعمالم السم طة لات الصمالحية عمن جنايمة و جنحمة عمرف بهما ثنماءقيامه بالوليفة او معرف قيامه بها عوقب بالحبس من سبو اله ثالثمة نمهر او بالغراممة ممن
دمسة دنانيراله عنرين دينارا.

  3كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف نمدص يبمدو نمه وقعمت ع يمه جنايمة اوجنحة ولم يدبر بها الس طة لات الصالحية عوقب بالعقوبة المنصوص ع يها بالفقرة الثانية.

4 -تستثنه من كل للك الجرائم الت تتوقف مالحقتها ع ه النكوى.

المادة ( )208

1من سام ندصا نو من نوا التعليب بقصد الحصول ع ه إقرار بجريمة و ع ه مع وماتبنأنها عوقب بالحبس من سنة إله ثالث سنوات.

2لغايات ال المادة يقصد بالتعليب عمل ينته عنه لم او علاب جسد او معنو ي حمق عممدابندص ما بقصد الحصول منه او من ندص آدر ع ه مع ومات او ع ه اعتراف او معاقبته ع مه
عمل ارتكبه او ينتبه انه ارتكبه او او غير او تدويف الا النمدص او ارغاممه امو او غيمر ،
او عندما ي حق بالندص مثل املا اهلمم او العملاب ه سمبب يقموم ع مه التمييمز يما كمان نوعمه ،او
يحرف ع يه او يوا ق ع يه او يسكت عنه مولف رسم او ندص يتصرف بصفته الرسمية.

3-والا ا ضه الا التعليب اله مرف او جرح ب يد كانت العقوبة افنغال الم قتة.

 4.ع ه الرغم مما ورد المادتين ( )54مكرر و( )100من الا القانون ف يجوز ل محكمة وقف
تنفيممل العقوبممة المحكمموم بهمما م الجممرائم الممواردة م اممل المممادة كممما ف يجمموز لهمما اهدممل باهسممباب
المدففة.

المادة ( )209
ادتالت الجرائم واف تراء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

من دبر الس طة القضائية او ية س طة يجب ع يها إبالغ الس طة القضائية عن جريممة يعمرف نهما
لم ترتكب  ،ومن كان سببا مبانرة تحقيق تمهيمد او قضمائ بادتالقمه دلمة ماديمة ع مه جريممة
كهل  ،عوقب بالحبس مدة ف تتجاوز ستة نهر و بغرامة ف تزيد ع ه عنرة دنانير او بك تا ااتين
العقوبتين.

المادة ( )210
ادتالت الجرائم واف تراء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1من قدم نمكاية او إدبمارا كتابيما المه السم طة القضمائية او يمة سم طة يجمب ع يهما إبمالغ السم طةالقضائية  ،عزا اله حد الناس جنحة او مدالفة واو يعرف براءته منها او ادت مق ع يمه دلمة ماديمة
تدل ع مه وقمو مثمل املا الجمرم عوقمب بحسمب اميمة للمك افسمناد بمالحبس ممن سمبو المه ثمالث
سنوات.

 2 -وإلا كان الفعل المعزو ي لف جناية  ،عوقب المفتر باهنغال الم قتة.

المادة ( )211
ادتالت الجرائم واف تراء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

إلا رج المدبر عن ادبار او المفتر عن ا ترائه قبمل يمة مالحقمة  ،يحكمم ع يمه بسمدس العقوبمات
المنصوص ع يها المادتين السمابقتين  ،وإن كمان رجوعمه عمما عمزا او اعترا مه بمادتالت اهدلمة
المادية بعد المالحقات القانونية  ،حط عنه ث ثا العقوبات المنصوص ع يها المادتين السابقتين.

المادة ( )212
الهوية الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

من استسما قاف او ضابط من النرطة او الدرك او مولف من الضابطة العدلية لكر إسما او
صفة ليست له  ،او دى ا ادة كالبة عمن اويتمه او محمل إقامتمه او سمكنه او عمن اويمة ومحمل إقاممة
وسكن غير عوقب بالحبس لمدة ف تزيد ع ه ستة انهر و بغرامة ف تزيد ع ه مائت دينار.

المادة ( )213
الهوية الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

من انتحل إسم غير

تحقيق قضائ او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من نهر اله سنة.

المادة ( )214
نهادة الزور
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1من نهد زورا مام س طة قضائية او مأمور له و ايئة لها صالحية استما النمهود مح فمين اونكر الحقيقة او كتم بعف او كل ما يعر ه من وقائ القضية الت يسأل عنها  ،سواء كمان النمدص
الل دى النهادة ناادا مقبول النهادة م لم يكن  ،و كانت نهادته قد قب ت م ت مك افجمراءات م
لم تقبل يعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله ثالث سنوات.

ثناء تحقيق جنايمة او محاكمتهما  ،حكمم ع يمه باهنمغال الم قتمة وإلا
  2وإلا وق منه الا الفعلنجم عن النهادة الكالبة حكم بافعدام او بعقوبة م بدة ال تنقص عقوبة اهنغال عن عنر سنوات.

 3 -وإن وقعت النهادة من دون ن يح ف النااد اليمين  ،دفف نصف العقوبة.

المادة ( )215
نهادة الزور
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

يعفه من العقوبة:

  1النااد الل دى النهادة ثناء تحقيق جزائ إلا رج عن اف ادة الكالبمة قبمل ن يدمتم التحقيمقويقدم حقه إدبار.

 2النااد الل نهدولو غير مبرم.

ية محاكمة الا رج عن نهادته الكالبة قبمل

حكمم م

سماس المدعوى

المادة ( )216
نهادة الزور
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

1 -يعفه من العقوبة:

 النااد الل يحتمل ن يتعرف  -إلا قال الحقيقة  -لضرر احا له مسماس بحريتمه او نمر ه اويعر ف لهلا الضرر الفماحا زوجمه ولمو طالقما  ،او حمد صموله او روعمه او إدوتمه او إدوانمه او
صهار من الدرجات لاتها.

ب  -الندص الل ضه مام المحكمة باسمه وكنيته ونهرته ولم يكن من الواجب استماعه كنااد
او كان من الواجب ن ينبه اله ن له ن يمتن عن داء النهادة إلا ناء.

  2و الحالتين السابقتين إلا عرضت نهادة الزور ندصا آدر لمالحقة قانونية او لحكم دفضتالعقوبة من النصف إله الث ثين.

المادة ( )217
نهادة الزور
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

يدفف نصف العقوبة عن الندص الل ديت نهادة الزور بتحريف منه إلا كمان النمااد يعرضمه
حتما  ،لو قال الحقيقة و يعرف حد اقاربه لضرر كالل وضحته الفقرة افوله من المادة السابقة
.

المادة ( )218
التقرير الكالب والترجمة الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1إن الدبير الل تعينه الس طة القضائية دعوى حقوقية و جزائية ويجزم بأمر منماف ل حقيقمةاو ي وله تأويال غير صحيل ع ه ع مه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثالثة نمهر المه ثمالث سمنوات ،
ويمن من ان يكون دبيرا يما بعد.

2 -ويحكم بافنغال الم قتة إلا كانت مهمة الدبير تتع ق بقضية جنائية.

المادة ( )219
التقرير الكالب والترجمة الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

يتعرف لعقوبات المادة السابقة بما انتم ت ع يمه ممن موارت  ،المتمرجم المل يتمرجم قصمدا ترجممة
غير صحيحة قضية حقوقية او جزائية.

المادة ( )220
التقرير الكالب والترجمة الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

تطبق ع ه الدبير والترجمان حكام المادة ( ) .216

المادة ( )221
اليمين الكالبة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

 1من ح ف  -بصفة كونه مدعيا م مدعه ع يه  -اليمين الكالبة دعوى حقوقية عوقب بالحبسمن ستة نهر اله ثالث سنوات وبالغرامة من دمسة دنانير اله دمسين دينارا.

  2ويعفه من العقوبة الا رج المه الحقيقمة قبمل ن يبمت م المدعوى التم كانمت موضمو اليممينبحكم ولو لم يكن مبرما.

المادة ( )222
اهعمال الت تعرقل سير العدالة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

 1كل من دفه و ت ف قصدا وثيقة او مستندا او ن ء آدر مهما كان نوعمه او نمواه لدرجمةتجع ه غير مقروء او تجعل معر ة حقيقته غير ممكنة  ،وامو يع مم انمه ضمرور م يمة إجمراءات
قضممائية قاصممدا بعم ممه امملا ان يحممول دون اسممتعماله م معممرف البينممة  ،يعاقممب بممالحبس حتممه سممنة
واحدة او بالغرامة حته دمسين دينارا او بك تا العقوبتين.

 2وتكون العقوبة الحبس مدة ف تقل عن ستة نهر والغرامة من ثالثين دينارا إله مائت دينمار إلاكانممت الوثيقممة و المسممتند و الن م ء م حمموزة النيابممة العامممة و المحكمممة و دائممرة حكوميممة و
م سسة رسمية و عامة.

المادة ( )223
اهعمال الت تعرقل سير العدالة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

كل من وجه التماسا اله قاف كتابة م منا هة محاوف بللك ن ي ثر بوجه غيمر منمرو م نتيجمة
إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة ف تتجاوز ستة نهر و بغرامة ف تزيمد ع مه ممائت دينمار و
بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )224
اهعمال الت تعرقل سير العدالة
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

كل من ننر ادبارا او مع ومات او انتقادات من نأنها ان ت ثر ع ه ا قاف او نااد او تمنم
ندص من اف ضاء بما لديه من المع ومات هول اهممر يعاقمب بمالحبس ممدة ف تزيمد ع مه سمنة و
بغرامة ف تتجاوز مائت دينار و بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )225
ما يحلر ننر
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

يعاقب بالغرامة من دمسة دنانير اله دمسة وعنرين دينارا من يننر:

 1 -وثيقة من وثائق التحقيق الجنائ او الجنح قبل تالوتها

ج سة ع نية.

2 -محاكمات الج سات السرية.

3 -المحاكمات

دعوى السب.

4 -كل محاكمة منعت المحكمة ننراا.

المادة ( )226
ما يحلر ننر
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

يعاقب بالحبس حتمه ثالثمة نمهر او بغراممة حتمه عنمرة دنمانير و بك تما اماتين العقموبتين ممن يقمدم
عالنية ع ه تل اكتتابات و افعالن عنهما بأيمة وسمي ة ممن وسمائل الننمر ل تعمويف عمما قضمت بمه
محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.

المادة ( )227
الجرائم الت تمس قوة القرارات القضائية
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

 1 -يعاقب بالحبس من نهر اله سنة او بالغرامة من عنرة دنانير إله دمسين دينارا:

 -من وض يد ع ه عقار ادرم منه بصورة قانونية.

ب  -من دالف التدابير الت اتدلتها المحكمة صيانة ل م كية او وض اليد.

2 -وإلا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثالثة نهر اله سنتين.

المادة ( )228
رار السجناء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1كل من كان موقو ا بصورة قانونية من جل جريمة  ،وارب يعاقب بالحبس لمدة ف تزيمد ع مهثالث سنوات إلا كان موقو ا بجناية  ،ولمدة ف تزيد ع ه سنة واحدة او بغرامة ف تزيد ع ه دمسين
دينارا إلا كان موقو ا بجنحة.

  2وكل محكوم ع يه بعقوبة م قتة من جل جناية او جنحة همرب  ،يضماف المه عقوبتمه اهصم يةمدة ف تزيد ع ه نصفها  ،إف الا نص القانون ع ه دالف للك.

المادة ( )229

رار السجناء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1من تاح الفرار او سه ه لندص وقف او سجن و اقا ل قانون عمن جنحمة عوقمب بمالحبس حتمهستة نهر.

  2والا كمان الفمار قمد وقمف او سمجن ممن جمل جنايمة يعاقمب ع يهما بعقوبمة جنائيمة غيمر افعمدامواهنغال الم بدة  ،حكم ع ه المجرم بالحبس من سنة اله ثالث سنوات.

  3والا كانت عقوبمة الجنايمة افعمدام او اهنمغال الم بمدة تعمرف المجمرم لعقوبمة اهنمغال ممدة فتزيد ع ه سب سنوات.

المادة ( )230
رار السجناء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1كمل ممن كمان مك فما بحراسمة نمدص وقمف او سمجن و اقما ل قمانون  ،أتماح لمه الفمرار او سمه هيعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله سنة الحالة اهوله الملكورة المادة السابقة وباهنمغال ممن
ثالث سنوات اله دمس الحالة الثانية  ،وباهنغال من دمس سنوات اله عنر الحالة الثالثة
.

  2الا حصمل الفمرار بسمبب ااممال الحمارس كانمت عقوبتمه الحمبس ممن نمهر المه سمنة م الحالمةاهوله الملكورة آنفا والحبس من ستة نهر اله سنتين الحالة الثانية والحبس من سنة اله ثمالث
سنوات الحالة الثالثة.

المادة ( )231

رار السجناء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

  1من وكل إليه حراسة موقوف او سجين و مد تسهيال لفرار بأس حة او بغيراما ممن آفت تسمهلله الفرار عنوة يعاقب عن الا الفعل وحد باهنغال الم قتة.

 2 -والا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة  ،يعاقب بالحبس ف قل من سنتين.

المادة ( )232
رار السجناء
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

تدفف نصف العقوبة الا من الفاعل القبف ع ه الفار او حم ه ع ه تس يم نفسه دالل ثالثمة نمهر
من رار دون ان يكون قد ارتكب جريمة درى توصف بالجناية او الجنحة.

المادة ( )233
استيفاء الحق باللات
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

الحال الس طة لات الصمالحية عوقمب بمالحبس
من استو ه حقه بنفسه واو قادر ع ه ان يراج
مدة ف تقل عن نهر وف تزيد ع ه ستة نهر و بغراممة ف تقمل عمن دمسمين دينمارا و بك تما اماتين
العقوبتين.

المادة ( )234
استيفاء الحق باللات
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

إلا قترن الفعل الملكور م الممادة السمابقة بمالعنف  ،عوقمب الفاعمل بمالحبس ممدة ف تقمل عمن ثالثمة
نهر وف تزيد ع ه سنة وبغرامة ف تقل عن مائة دينار.

المادة ( )235
استيفاء الحق باللات
الباب الراب -

الجرائم المد ة بافدارة القضائية

ت توقف المالحقة ع ه نكوى الفريق المتضرر إلا لم تقترن الجنحة المملكورة بجريممة دمرى تجموز
مالحقتها بال نكوى.

المادة ( )236
تق يد دتم الدولة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

 1من ق د دتم الدولة او إمضاء جاللة الم ك او دتمه او اسمتعمل الدمتم المق مد وامو ع مه بينمة ممناهمر  ،عوقب باهنغال سب سنوات ع ه اهقل.

2 -من استعمل دون حق دتم الدولة او ق د دمغة دتمها  ،عوقب باهنغال الم قتة.

المادة ( )237
تق يد دتم الدولة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1من ق د دتما او ميسما او عالمة او مطرقة داصة بادارة عامة ردنية او ق د دمغة ت ك افدواتاو دتم او إمضاء او عالمة حد مولف الحكومة.

  2ومن استعمل لغرف غير منروصحيحة كانت او مزورة.

ية عالمة من العالمات الرسمية الملكورة

الفقرة السابقة

عوقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات وبغرامة من عنرة دنانير اله دمسين دينارا.

المادة ( )238
تق يد دتم الدولة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

من اقترف التق يد المعاقب ع يه
استعمال او مالحقة.

المادتين السابقتين يعفه من العقاب الا ت ف الممادة الجرميمة قبمل

المادة ( )239
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

تنمل ك مة البنكنوت الواردة

الا القسم:

1-اورات النقد افردن الصادرة بمقتضه قانونه الداص.

2المستندات المالية والونات الدزينة وسندات الدين الت تصدراا الدولة والم سسات العامة سواءاكانت مسج ة او لحام ها ونكات المسا رين.

 3كل بوليصة بنك اصمدراا مصمرف م المم كمة او اصمدرتها ايمة نمركة مسمج ة تتعماطه اعممالالصير ة المم كة او اية جهة من جهات العالم.

 4كل ورقة ماليمة ( مهمما كمان افسمم المل يط مق ع يهما ) الا كانمت تعتبمر كنقمد قمانونالصادرة يها.

م المبالد

المادة ( )240
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

1-يعاقب بافنغال مدة ف تنقص عن دمس سنوات:

 كل من زور ورقة بنكنمو ت بقصمد افحتيمال او غيمر يهما او تمداول ورقمة بنكنموت يمدل لااراماع ه نها مزورة م ع مه بللك.

ب -كل من ددمل المه المبالد اهردنيمة ورقمة ماليمة ممزورة او مغيمرة يمدل لااراما ع مه نهما ورقمة
بنكنوت واو عالم بأنها مزورة او مغيرة.

2كل ممن حماز ا ورقمة بنكنموت يمدل لااراما بانهما ممزورة او مغيمرة وامو عمالم بأمراما يعاقمببالحبس من ستة نهر اله ثالث سنوات.

المادة ( )241
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

 1يعاقب باهنغال الم قتة و بغرامة ف تقل عن دمسمائة دينار و ف تزيد ع ه المف دينمار كمل ممنق د ورقة بنكنوت يدل لااراما ع مه انهما ورقمة بنكنموت او قسمم ممن ورقمة بنكنموت و ورقمة تماثمل
البنكنوت بأ صورة او وسي ة كانت و تداولها و روجها و ادد ها اله المم كة و ادرجها منها م
ع مه بتق يداا.

2كل من حاز ورقة بنكنوت مق دة م ع مه بأنها مق دة بقصد تمداولها يعاقمب بمالحبس ممدة ف تزيمدع ه سنة واحدة وبغرامة ف تقل عن مائة دينار و ف تزيد ع ه الف دينار.

3الا ترتمب ع مه الجمرائم المنصموص ع يهما م الممادة ( )240ممن املا القمانون ابموط م سمعرالعم ة افردنية او سمندات الدولمة و زعزعمة افئتممان م افسموات الداد يمة و الدارجيمة او افممن
الدولة تكون العقوبة افنغال الم قتة مدة ف تقل عمن عنمر سمنوات وغراممة ف تقمل
افقتصاد
عن عنرين الف دينار.

 4تسر العقوبمة لاتهما ع مه كمل ممن نمر بارتكماب احمدى الجمرائم المنصموص ع يهما م الممادة( )240من الا القانون كما تسر العقوبة لاتها ع ه كل من المتددل والمحرف.

المادة ( )242
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من ارتكب عال من اه عال التالية بدون تفويف من الس طات المدتصة يعاقب باهنغال الم قتة
مدة ف تزيد ع ه دمس سنوات:

  1صن او استعمل او بما او عمرف ل بيم او حماز عمن ع مم منمه ورقما ينمبه المورت المدصمصنممو مممن ورات البنكنمموت او ورقمما يمكممن ن يلممن بأنممه مممن للممك الممورت
والمسممتعمل م صممن
الداص و.

  2صن او استعمل او وجد عهدته او حرز عن ع م منه إطارا و قالبا او داة تسمتعمل لصمنمثل للك الورت او تستعمل ان يددل ع يه ية ك مة او رقم او رسم او عالمة ارقة داصة بمللك
الورت ولاارة مادته  ،و

  3تسمبب م اسمتعمال اهسماليب الفنيمة او افحتياليمة م إثبمات مثمل امل الك ممات او الرسموم اوالعالمات الفارقة مادة ية ورقة او إثبات ية ك مات او رسوم او عالمات ارقة درى يقصد
منها ن تكون منابهة لها و ن تس ك بدف منها  ،و.

 4حفر او نقا بأية صورة ع ه ية لوحة او مادة نصا يدل لاار ع ه نه نص ورقة بنكنوت اوقسم من ورقة البنكنوت  ،او اسم او ك مة او رقم او رسم او حمرف او نقما ينمبه ا توقيم ممن
التواقي الموجودة ع ه ورقة البنكنوت  ،و

  5اسممتعمل او وجممد م عهدتممه او حممرز عممن ع ممم منممه مثممل ت ممك ال وحممة و المممادة او افدارة اوالوسي ة لصن او طب ورقة بنكنوت.

المادة ( )243
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من صدر ورقمة ممن ورات البنكنموت ممن دون تفمويف منمروعا او كمان نمريكا م إصمداراا
يعاقب باهنغال الم قتة مدة ف تزيد ع ه دمس سنوات.

المادة ( )244
تزوير البنكنوت
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

تضبط الحكوممة كمل ورقمة بنكنموت يثبمت نهما ممزورة او مق مدة بمدون د م تعمويف لحام هما وتقمرر
مصادرتها  ،ويجوز إتال ها والتصمرف بهما بالصمورة التم يموعز بهما وزيمر الماليمة بموا قمة رئميس
الوزراء  ،كما تت ف بالصورة نفسها اهداة او المادة المعدة لصن و تق يد الورت المستعمل ل بنكنوت
.

المادة ( )245
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

الا الفصل:

تنمل لفلة ( المسكوكات ) المسكوكات ع ه ادتالف نواعها و ئاتها المصنوعة من صنف ممن
ية بالد درى.
المعادن او المعادن المد وطة  ،والرائجة يصورة منروعة المم كة او

وتنمل لفلة ( معدن )

مزيه او د يط من المعادن.

ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير اهص ية الت تحاك المسمكوكات اهصم ية او
الت ي وح انه قصد منها ن تحاكيها او ن يتداولها الناس باعتباراا مسكوكات ص ية  ،وتنمل امل

العبارة المسكوكات اهص ية الت عولجت بالط او بتغيير النكل حته صبحت تحماك مسمكوكات
كبر منها قيمة او الت ي وح نهما عولجمت ع مه ت مك الصمورة بقصمد ن تصمبل محاكيمة لمسمكوكات
كبر منها قيمة او ن يدالها الناس كللك  ،وتنمل يضا المسكوكات اهص ية الت قرضت او سح ت
و نقص حجمها او وزنها ع ه وجه آدر او عولجت بالط او بتغيير النكل بصورة ت د اله
إدفاء آثار القرف او السحل او افنقاص  ،وتنمل يضا المسكوكات ادنفمة الملكر سمواء كانمت م
حالة صالحة ل تداول م لم تكن وسواء كانت عم ية طالئها او تغييراا تامة م لم تكن كللك.

وتنمل عبارة ( الط باللاب او الفضة ) بالنسبة ل مسكوكات ط يها بطالء يعطيها ملهر اللاب او
الفضة  ،مهما كانت الوسي ة المستعم ة للك.

المادة ( )246
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من صن مسكوكات لا بية او ضية زائفة  ،او نر
عن دمس سنوات.

صنعها يعاقب باهنمغال ممدة ف تمنقص

المادة ( )247
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب باهنغال مدة ف تنقص عن دمس سنوات كل من:

  1ط مه بالملاب او الفضمة يمة قطعمة معدنيمة لات حجمم او نمكل يناسمب لصمن المسمكوكات منهمابقصد سك مسكوكات لابية و ضية زائفة من ت ك القطعة و.

  2وض ية قطعمة معدنيمة م حجمم او نمكل يناسمب لتسمهيل سمكها كسمكة لابيمة او ضمية زائفمةبقصد صن ت ك السكة اللابية او الفضية الزائفة منها  ،و

 3 -ددل اله المم كة مسكوكات لابية او ضية زائفة م ع مه بأنها زائفة  ،و

  4صن او ص ل لوحا او قالبا مدصصا لالسمتعمال م صمن نقما يحماك المنقا الموجمود ع مهوجه سكة لابية او ضية و ع ه حد وجهيها او ع ه جزء من حد وجهيها  ،و

 5صممن او صم ل عممدة او داة او آلممة معينممة او مدصصممة لالسممتعمال م رسممم دائممرة يممة سممكةبعالمات او نقوا تنمبه م لااراما العالممات والنقموا المرسمومة ع مه دائمرة ايمة سمكة لابيمة او
ضية  ،و

 6صن او ص ل عدة او داة او آلة تستعمل لقط قراص مدورة من الملاب او الفضمة او ممنمعدن آدر لكبسها.

المادة ( )248
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1كل من سحل او قرف ية سكة لابية او ضية بصورة تمنقص ممن وزنهما بقصمد ان تلمل بعمدسح ها او قرضها قاب مة ل صمرف كسمكة لابيمة او ضمية يعاقمب باهنمغال ممدة ف تمنقص عمن دممس
سنوات.

  2كل من حرز او تصرف بوجه غير منرو بقراضة او سحالة لاب او ضة او بسبائك لابيةاو ضية او بتراب اللاب او الفضة او مح ولهما و بأ نكل من اللاب او الفضمة استحصمل ع يمه
بواسطة سحل مسكوكات لابية او ضية او قرضها بصورة نقصت من وزنها م ع مه بحقيقة مر
ت ك افنياء يعاقب بالحبس حته ثالث سنوات.

المادة ( )249
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من تداول سكة لابية او ضية زائفمة مم ع ممه بأنهما زائفمة  ،يعاقمب بمالحبس ممدة ف تزيمد ع مه
سنتين.

المادة ( )250
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من:

  1تداول سكة لابية او ضية زائفة واو يع م نها كللك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات درىلابية او ضية زائفة  ،و

 2تداول سكة لابية او ضية زائفة واو يع م نها زائفة ثم عاد تداول سكة درى لابية او ضيةزائفة م ع مه بأنها زائفة  ،إما اليوم لاته او دالل اهيام العنرة التالية  ،و

  3حرز ثالث قط او كثر من المسكوكات اللابية او الفضية الزائفة م ع مه بأنهما زائفمة وبنيمةتداول ية قطعة منها.

يعاقب بالحبس حت ثالث سنوات.

المادة ( )251
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من ارتكب إحمدى الجمرائم المبينمة م الممادتين السمابقتين اهديمرتين وكمان قمد ديمن يمما مضمه
بارتكاب جرم من ت ك الجرائم يعاقب باهنغال مدة ف تزيد ع ه دمس سنوات.

المادة ( )252
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من:

1 -صن ية سكة معدنية غير اللابية والفضية  ،زائفة  ،و

 2صن او ص ل عدة او آلة او داة مهيأة او مدصصة هن تستعمل صن ية سكة معدنية غيراللابية او الفضية الزائفة  ،او حرزاا او تصمرف يهما بمدون تفمويف او عملر منمرو وامو عمالم
بحقيقة مراا  ،و

  3انترى او با او قبف او د او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينمة ع يهمااو بأقمل مممن القيمممة التم ي مموح نهمما قصمدت ن تكممون لهمما او عمرف نفسممه ل قيممام بمأ عممل مممن اممل
اه عال.

يعاقب باهنغال مدة ف تزيد ع ه سب سنوات.

المادة ( )253
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من:

 1 -تداول سكة معدنية غير اللابية والفضية زائفة م ع مه بأنها زائفة  ،و

  2حرز ثالث قط او كثر من المسكوكات المعدنيمة المملكورة الزائفمة بقصمد تمداولع مه بأنها زائفة.

منهما مم

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة واحدة.

المادة ( )254
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب بغرامة ف تتجاوز دمسة وعنرين دينارا كل من:

  1قبف عن نية حسنة ية مسكوكات زائفة او مق دة او ورقة بنكنوت زائفمة ومق مدة وصمر ها بعمدن تحقق عيبها.

2 -تعامل واو عالم باهمر بأية مسكوكات او ورات نقد بطل التعامل بها.

المادة ( )255
الجرائم المتص ة بالمسكوكات
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

كل من ر ف قبول ية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او ورات النقد الت تعتبر نقمدا قانونيما م
المم كة حسب قيمتها افسمية  ،يعاقب بغرامة ف تزيد ع ه عنرة دنانير.

المادة ( )256
تزوير الطواب
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب باهنغال الم قتة مدة ف تتجاوز عنر سنوات كل من:

 1ق د او زور اية دمغة او طواب الواردات او طواب البريد المدتصة بالدولة او ية طواب اقرتالدولة استعمالها.

2 -صن او حرز عن ع م منه قالبا او داة يمكن استعمالها لطب الدمغة او الطواب .

المادة ( )257
تزوير الطواب
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب باهنغال الم قتة مدة ف تتجاوز عنر سنوات كل من:

  1صن او ص ل قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها إدرام رسم يحاك الرسم المل يدرجمهية بمالد اجنبيمة  ،او
قالب او لوحة او آلة تستعمل صن ية دمغة او طاب من المم كة او
صن او صم ل قالبما او لوحمة او آلمة يمكمن اسمتعمالها م طبم يمة ك ممات او دطموط او حمروف او
عالمات تنبه الك مات او الحروف او الدطوط او العالمات المستعم ة ا ورت عدته السم طات
لات النأن لمثل الغايات السالفة اللكر و

  2حرز او تصرف بأية ورقة او مادة درى مطبو ع يها رسم قالمب او لوحمة او آلمة او يمةورقة مرسوم ع يها مثل ال الك مات او اهرقام او الحمروف او العالممات او الدطموط المنمار إليهما
يما تقدم واو عالم بللك.

المادة ( )258
تزوير الطواب
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة او بغرامة ف تزيد ع مه دمسمين دينمارا او بك تما العقموبتينمن استعمل واو عالم باهمر حد الطواب المق دة او المزورة.

  2ويعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه نهر او بغرامة ف تزيد ع ه عنرين دينارا او بك تا العقوبتينمن استعمل واو عالم باهمر طابعا مستعمال.

المادة ( )259
احكام نام ة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1يعفه من العقوبة ممن انمترك بأحمدى الجنايمات المنصموص ع يهما م الممواد ( ) 257 - 236و دبر الحكومة بها قبل إتمامها.

  2ما المنتكه ع يه الل يتيل القبف  -ولو بعد بدء المالحقات  -ع مه سمائر المجمرمين متدففعقوبته ع ه نحو ما نصت ع يه المادة (  ) 97من الا القانون.

المادة ( )260
التزوير
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

التزوير :او تحريف مفتعل ل حقيقة الوقائ والبيانات الت يمراد إثباتهما بصمك او مدطموط يحمته
بهما نجم او يمكن ن ينجم عنه ضرر ماد او معنو او اجتماع .

المادة ( )261
التزوير
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور واو عالم بمأمر اف إلا نمص القمانون ع مه
عقوبة داصة.

المادة ( )262
التزوير الجنائ

الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1يعاقب باهنغال الم قتة دمس سنوات ع ه اهقل المولف الل يرتكب تزويرا ماديما م ثنماءقيامممه بالوليفممة  ،إممما باسمماءة اسممتعمال إمضمماء او دممتم او بصمممة صممب او إجممماف بتوقيعممه امضمماء
مزورا  ،وإما بصن صك او مدطوط وإما بما يرتكبه من حلف و إضا ة تغيير مضمون صك
او مدطوط.

  2ف تنقص العقوبة عن سمب سمنوات الا كمان السمند الممزور ممن السمندات التم يعممل بهما المه انيدعه تزويراا.

3 -تطبق حكام ال المادة

حال إتالف السند إتال ا ك يا و جزئيا.

المادة ( )263
التزوير الجنائ
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب بالعقوبة المنصوص ع يها

المادة السابقة:

  1المولف الل ينلم سندا من ادتصاصه يحدث تنوينا م موضموعه او لرو مه إمما باسماءتهاسممتعمال إمضمماء ع ممه بيمماف ا تمممن ع يممه ،و بتدوينممه عقممودا او قممواف غيممر الت م صممدرت عممن
المتعاقدين او الت م واا  ،او باثباته وقائ كالبة ع ه انها صحيحة او وقائ غير معترف بها ع مه
انها معترف بها او بتحريفه ية واقعة درى بأغفاله مرا او إيراد ع ه وجه غير صحيل.

  2المولف الل يكون عهدته الفع ية سجل او ضبط محفول بتفويف قانون ويسمل عن ع مممنه بأددال قيد يه يتع ق بمسألة جوارية م ع مه بعدم صحة للك القيد.

المادة ( )264
التزوير الجنائ
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

ينزل منزلة المولفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من وف اليه المصادقة ع ه صحة سند او
امضاء او دتم.

المادة ( )265
التزوير الجنائ
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب سائر افنداص اللين يرتكبون تزويمرا م اهورات الرسممية بأحمدى الوسمائل المملكورة م
المواد السابقة باهنغال الم قتة او افعتقال الحافت الت ف ينص يها القانون ع ه دالف للك.

المادة ( )266
المصدقات الكالبة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

  1من قدم حال ممارسته وليفة عامة او ددمة عامة او مهنة طبية و صحية او يمة جهمة ادمرىع ه اعطاء مصدقة كالبة معدة لك تقمدم المه السم طات العاممة او ممن نمأنها ن تجمر لنفسمه او المه
غير منفعم ة غيمر منمروعة او ت حمق الضمرر بمصمالل حمد النماس  ،وممن ادت مق بانتحالمه اسمم حمد
افنداص الملكورين آنفا و زور ت ك المصمدقة او اسمتعم ها  ،يعاقمب بمالحبس ممن سمتة نمهر المه
سنتين.

2-وإلا كانت المصدقة الكالبة قد عدت لتبرز مام القضاء ال ينقص الحبس عن سنة.

 3وإلا ارتكب ال الجريمة حد الناس دالف من لكر يما سبق يعاقب بمالحبس ممن ثالثمة نمهراله سنة.

المادة ( )267
المصدقات الكالبة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

إن ورات التب يمممد التممم يحرراممما المحضمممرون وسمممائر ممممولف الدولمممة وافدارات العاممممة  ،وكمممللك
المحاضر والتقارير الت يحرراا رجال الضابطة العدلية تعتبر نها مصدقة لتطبيق القانون الجزائ
.

المادة ( )268
المصدقات الكالبة
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب بالحبس من نهر حته ستة نهر كل من:

1 -استعمل نهادة حسن دالت صادرة لغير بقصد الحصول ع ه عمل.

  2صدرت له نهادة حسن دالت و عطااا او باعها او عاراا لندص آدمر كم يسمتعم ها بقصمدالحصول ع ه عمل.

المادة ( )269
انتحال الهوية
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

من تقدم اله س طة عامة بهوية كالبة قصمد ج مب المنفعمة لنفسمه و لغيمر او بغيمة افضمرار بحقموت
حد الناس  ،عوقب بالحبس من نهر اله سنة.

المادة ( )270
انتحال الهوية
الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

تفرف العقوبة نفسه ا ع ه كمل نمدص يعمرف عمن ع مم منمه م اهحموال المملكورة آنفما اويمة حمد
الناس الكالبة مام الس طات العامة.

المادة ( )271
التزوير

اورات داصة

الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

ورات داصة باحدى الوسائل المحددة
من ارتكب التزوير
بالحبس من سنة اله ثالث سنوات.

المادة ( )272
التزوير

اورات داصة

المادتين (  262و  ) 263يعاقمب

الباب الدامس -

الجرائم المد ة بالثقة العامة

يعاقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات وبغرامة ق ها دمسون دينارا كل من:

1 -محا تسطير نك او ضاف اليه او غير يه  ،او

 2 -تداول نكا مسطرا واو عالم بأن التسطير الل ع يه قد مح

و ضيف اليه او غير يه.

المادة ( )273
جرائم تمس الدين
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

من ثبتت جر ته ع ه إط الة ال سان ع نا ع ه رباب النرائ ممن اهنبيماء يحمبس ممن سمنة المه ثمالث
سنوات.

المادة ( )274
جرائم تمس الدين
الباب السادس -

من ينقف الصيام
دينارا.

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

رمضان ع نا يعاقب بالحبس حته نمهر واحمد او بالغراممة حتمه دمسمة عنمر

المادة ( )275
جرائم تمس الدين
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

كل من درب او ت ف او دنس مكان عبادة او نمعارا او نم ء تقدسمه جماعمة ممن النماس قاصمدا
بللك إاانة دين ية جماعة من الناس و عل للك م ع مه بأن ت ك الجماعة ستحمل ع ه املا ع مه
مح مل افاانة لمدينها يعاقمب بمالحبس ممن سمتة نمهر المه سمنتين و بغراممة ممن دمسمين دينمارا المه
مائت دينار و بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )276
جرائم تمس الدين
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

كل من زعه قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون فقامة النعائر الدينيمة او تعمرف
لهمما بممالهزء عنممد إقامتهمما و حممدث تنوينمما ثنمماء للممك او تعممدى ع ممه ا نممدص يقمموم ضمممن حممدود
القانون بالنعائر الدينية للك افجتما او ع ه ندص آدر موجود للك افجتما دون ان
يكون له مبرر او علر منرو يعاقب بمالحبس حتمه سمتة نمهر و بغراممة حتمه دمسمين دينمارا و
بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )277
التعد ع ه حرمة اهموات
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

 1كل من اعتدى ع ه مكان يستعمل لد ن الموته او ع ه مكمان مدصمص فقاممة مراسميم الجنمازةاو لحفل ر ات الموته او انصاب الموته او دنسه او ادمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة
ف تقل عن ثالثة نهر وف تزيد ع ه سنتين.

2كل من سبب ازعاجا فنداص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بللك جرح عواطفا نممدص او ااانممة دينممه او كممان يع ممم بممان ع ممه امملا يحتمممل ن يجممرح عواطممف ا نممدص او ان
ي د اله ا ااانة دينية يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع مه سمتة نمهر و بغراممة ف تزيمد ع مه مائمة
دينار و بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )278
جرائم تمس الدين
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر او بغرامة ف تزيد ع ه عنرين دينارا كل من:

  1ننمر نميئا مطبوعما او مدطوطما او صمورة او رسمما او رممزا ممن نمأنه ن يم د المه إاانمةالنعور الدين هنداص آدرين او اله إاانة معتقدام الدين  ،و.

مكان عام وع ه مس م من ندص آدر بك مة او بصوت من نأنه ان ي د اله إاانمة
 2تفوالنعور او المعتقد الدين لللك الندص اددر.

المادة ( )279
الجرائم المتع قة بالزوام
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

يعاقب بالحبس من نهر اله ستة انهر كل ممن اجمرى مراسميم زوام او كمان طر ما م اجمراء ت مك
المراسيم بصورة ف تتفق م حكام قانون اهحوال الندصية و تنريعات درى نا لة.

المادة ( )280
الجرائم المتع قة بالزوام
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

ثناء وجود زوجه ع ه قيد الحياة سواء كان المزوام
 1كل ندص لكرا كان او نثه  ،تزومالتال باطال او يمكن سده او لم يمكن  ،يعاقب بالحبس من ستة نهر اله ثالث سنوات إف الا ثبت
:

 -ن الزوام السابق قد ع نت سده محكمة لات ادتصاص او س طة دينية لات ادتصاص  ،و

ب  -ن النمريعة المتع قمة بممالزوام التم تسمر ع ممه المزوم  -م تمماريخ المزوام السمابق او تمماريخ
الزوام التال  -تتيل له الزوام بأكثر من زوجة واحدة.

 2 -يعاقب بنفس العقوبة من جرى مراسيم الزوام الملكورة

الفقرة السابقة م ع مه بللك.

المادة ( )281
الجرائم المتع قة بالزوام
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

إلا لم يقم من ط ق زوجه و من ينيبه عنمه بمراجعمة المحكممة المدتصمة لط مب تسمجيل املا الطمالت
دالل المدة المحددة و ق حكام قانون اهحوال الندصية يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه نهر واحد
او بغرامة من ثالثين دينارا إله مائة دينار.

المادة ( )282

الجنل المد ة بتداب اهسرة
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

1-يعاقب الزان والزانية برضااما بالحبس من سنة اله ثالث سنوات.

 2-وف تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة ل زان المتزوم او الزانية المتزوجة.

 3وتكون عقوبة الزان والزانية الحبس لمدة ثالث سنوات الا تم عل الزنما م بيمت الزوجيمة همنهما.

المادة ( )283
الجنل المد ة بتداب اهسرة
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

اهدلة الت تقبل وتكون حجة فثبات جريمة الزنا ا ضبط الزان والزانية حالمة الت مبس بالفعمل
و ن يصممدر عنهممما اعتممراف قضممائ و وثممائق قاطعممة بوقممو الجريمممة و ن يصممدر عممن حممداما
اعتراف قضائ وعن اددر وثائق قاطعة بوقو الجريمة.

المادة ( )284
الجنل المد ة بتداب اهسرة
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

 1ف يجوز مالحقة الزان او الزانية اف بنكوى الزوم او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ،وكللك بنكوى ول الزانية  ،و حال النكوى ضد حداما او ك يهما يالحق افثنان معما بافضما ة

اله النريك والمحرف والمتددل
باسقاط الناك نكوا .

عل الزنا ان وجدوا  ،وتسقط المدعوى والعقوبمة المحكموم بهما

 2ف تقبممل النممكوى بعمد مممرور مممدة ثالثمة نممهر مممن تمماريخ ع مم المنممتك بالجريمممة  ،ع ممه ان فتتجاوز ال المدة جمي اهحوال سنة واحدة من تاريخ وقو الجريمة.

المادة ( )285
الجنل المد ة بتداب اهسرة
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

 السفاح بمين افصمول والفمرو سمواء كمانوا نمرعيين او غيمر نمرعيين وبمين افنمقاء والنمقيقاتوافدمموة وافدمموات فب او فم او مممن اممم م منممزلتهم مممن افصممهار والمحممارم  ،يعاقممب مرتكبممه
بافنغال الم قتة لمدة ف تقل عن سب سنوات.

ب -السفاح بين ندص وندص آدر داض لس طته النرعية او القانونية او الفع ية يعاقمب مرتكبمه
بافنغال الم قتة لمدة ف تقل عن دمس سنوات وإلا كان ل جان وفية ع ه المجن ع يها يحرم من
ال الوفية.

المادة ( )286
الجنل المد ة بتداب اهسرة
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

يالحق السفاح الموصوف
الدرجة الرابعة.

المادة السابقة بناء ع مه نمكوى قريمب او صمهر حمد المجمرمين حتمه

المادة ( )287
الجرائم المتع قة باهطفال والعجز
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

من قام بفعل دى إله نسب قاصر إله إمر ة لم ت د و إله غير بيه عوقب باهنغال الم قتة.

المادة ( )288
الجرائم المتع قة باهطفال والعجز
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

من ود قاصرا مأوى ال قطاء وكتم اويته واو يع م بأنه مقيد سجل اهحوال المدنية مولودا غير
نرع معترف به و مولودا نرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين ع ه اهقل.

المادة ( )289
الجرائم المتع قة باهطفال والعجز
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

1كل من ترك قاصرا لم يكمل الدامسة عنرة من عمر دون سبب منرو او معقول وي د الهتعريف حياته ل دطر  ،او ع ه وجه يحتمل ان يسبب ضررا مسمتديما لصمحته يعاقمب بمالحبس ممن
ثالثة نهر إله سنة.

 2وتكون العقوبة الحمبس ممن سمنة إلمه ثمالث سمنوات إلا كمان القاصمر لمم يكممل الثانيمة عنمرة ممنعمر و كان لا إعاقة مهما ب د عمر .

المادة ( )290
الجرائم المتع قة باهطفال والعجز
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

يعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله سنة كل من:

 - 1كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الدامسة عنرة ممن عممر او لمل إعاقمة مهمما ب مدعمر او كان معهودا اليه نرعا و قانونا امر المحا لة ع يه والعناية به  ،ور ف او اامل تزويمد
بالطعممام والكسمماء والفممراا والضممروريات افدممرى م م اسممتطاعته القيممام بممللك  ،مسممببا بعم ممه امملا
افضرار بصحته.

ب -كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكممل الدامسمة عنمرة ممن عممر او لمل إعاقمة مهمما ب مد
عمر  ،او كان معهودا اليه نرعا او قانونما ممر المحا لمة ع يمه والعنايمة بمه وتد مه عنمه قصمدا او
بدون سبب منرو او معقول – م انه قادر ع ه اعالته – وتركه دون وسي ة إلعالته.

من الحافت الواردة الفقرة ( )1من ال المادة الحمبس ممن سمتة نمهر
2وتكون العقوبةإله سنتين إلا كان القاصر لم يكمل الثانية عنرة من عمر .

المادة ( )291
التعد ع ه حراسة القاصر
الباب السادس -

الجرائم الت تمس الدين واهسرة

 - 1من دطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عنرة من عمر ولو برضا بقصد نزعه ممن سم طةمن له ع يه حمق الوفيمة او الحراسمة  ،عوقمب بمالحبس ممن نمهر المه سمنتين وبالغراممة ممن ثالثمين
دينارا اله مائة دينار.

ب -وتكون العقوبة الحبس من ثالثة نهر إله سنتين والغرامة ممن دمسمين إلمه ممائت دينمار إلا لمم
يكن القاصر قد كمل الثانية عنرة من عمر .

2والا كان القاصر قد دطف او ابعد بالحي ة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة انهر اله ثالثسنوات.

المادة ( )292
افغتصاب
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

 -افغتصاب ومواقعة القاصر.

 1من واق انثه (غير زوجه) بغير رضااا سواء بافكرا او التهديد او بالحي ة او بالدمدا عوقمببافنغال الم قتة مدة ف تقل عن دمس عنرة سنة.

2-كل ندص اقدم ع ه اغتصاب تاة لم تتم الدامسة عنرة من عمراا يعاقب بافعدام.

ب -وتكون العقوبة اهنغال عنرين سنة إلا كانت المجن ع يها قد كم ت الدامسة عنرة ولم تكمل
الثامنة عنرة من عمراا.

المادة ( )293
افغتصاب
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

من واق انثه ( غير زوجه ) ف تستطي المقاومة بسبب ضعف او عجز جسمد او نفسم او عق م
يعد مرتكبا ل جرم المنصوص ع يه المادة ( )292من املا القمانون ويعاقمب بالعقوبمة المنصموص
ع يها يها.

المادة ( )294
افغتصاب
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

 1من واق انثه ( غير زوجه) اكم ت الدامسة عنرة ولم تكمل الثامنة عنمرة ممن عمراما عوقمببافنغال الم قتة مدة ف تقل عن سب سنوات.

 2وإلا كم ت المجن ع يها الثانية عنرة ولم تكمل الدامسة عنرة من عمراا يكون الحمد اهدنمهل عقوبة دمس عنرة سنة.

3وإلا لم تكن ا لمجن ع يهما قمد كم مت الثانيمة عنمرة ممن عمراما يعمد مرتكبما ل جمرم المنصموصع يه الفقرة ( )2من المادة ( )292من الا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص ع يها يها.

المادة ( )295
افغتصاب
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

  - 1من واق انثه اكم ت الدامسة عنرة ولم تكمل الثامنة عنمرة ممن عمراما وكمان الجمان احمداصولها سواء كان نمرعيا او غيمر نمرع و واقعهما احمد محارمهما او ممن كمان مموكال بتربيتهما او
رعايتها او له س طة نرعية او قانونية ع يها عوقب بافنغال عنرين سنة.

ب -وتكون العقوبة اهنغال الم بدة إلا كم ت المجن ع يها الثانية عنرة ولم تكمل الدامسة عنمرة
من عمراا.

م -إلا كان ل جان وفية ع ه المجن ع يها ،يحرم من ال الوفية.

  2ويقض بالعقوبمة لاتهما المقمررة م الفقمرة السمابقة الا كمان الفاعمل رجمل ديمن او ممدير مكتمباستددام او عامال يمه ارتكمب الفعمل مسميئا اسمتعمال السم طة و التسمهيالت التم يسمتمداا ممن امل
الس طة.

المادة ( )296
اتك العرف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

 1 -كل من اتك بالعنف او التهديد عرف إنسان عوقب باهنغال مدة ف تنقص عن رب سنوات.

 2ويكون الحد اهدنمه ل عقوبمة دممس سمنوات إلا كمان المجنم ع يمه قمد كممل الدامسمة عنمرة ولمميكمل الثامنة عنرة من عمر .

 3ويكون الحد اهدنه ل عقوبة سب سنوات إلا كان المجن ع يمه قمد كممل الثانيمة عنمرة ولمم يكمملالدامسة عنرة من عمر .

المادة ( )297
اتك العرف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بافنغال الم قتة من اتمك عمرف انسمان ف يسمتطي المقاوممة بسمبب عجمز جسمد او نقمص
نفس او بسبب ما استعمل نحو من ضروب الددا او حم ه ع ه ارتكابه.

المادة ( )298
اتك العرف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

1كل من اتك بغير عنف او تهديد عرف ولد – لكرا كمان او انثمه – كممل الدامسمة عنمرة ولمميكمل الثامنة عنرة من عمر او حم ه ع ه ارتكاب عل اتك العرف يعاقب بافنمغال الم قتمة ممدة
ف تزيد ع ه عنر سنوات.

2ويكون الحد اهدنه ل عقوبة دمس سنوات إلا كان المجن ع يه قد كمل الثانية عنمرة ولمم يكمملالدامسة عنرة من عمر .

المادة ( )299
اتك العرف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل من اتك بعنف و تهديد و بدونهما عرف ولد – لكرا كان و نثه – لم يكمل الثانية عنرة من
عمر و حم ه ع ه ارتكاب عل اتك العرف يعاقب باهنغال الم قتة مدة ف تقل عن ثمان سنوات
.

المادة ( )300

احكام نام ة
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

تندد عقوبة الجنايات المنصوص ع يها م الممواد ( 292و  293و  294و  296و  297و 298
و  ) 299بحيث يضاف اليها من ث ثها اله نصمفها الا كمان الممتهم احمد افنمداص المنمار الميهم م
المادة ( ) .295

المادة ( )301
احكام نام ة
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

  1تندد عقوبة الجنايات المنصموص ع يهما م النبملتين السمابقتين ممن الفصمل اهول املا  ،بحيمثيضاف اليها من ث ثها إله نصفها:

 الا اقتر ها ندصان او اكثربه.

التغ ب ع ه مقاومة المعتدى ع يه او تعاقبوا ع ه إجراء الفحا

ب  -إلا صيب المعتدى ع يه بمرف جنس او كانت المعتدى ع يها بكرا أزي ت بكارتها.

2-الا دت احدى الجنايات السابق لكراا اله:

 موت المعتدى ع يه ولم يكن الفاعل قد اراد ال النتيجة تكون العقوبة اهنغال الم قتة مدة دمسعنرة سنة.

ب -اصابة المعتدى ع يه بممرف نقمص المناعمة المكتسمب ومم ع مم الفاعمل باصمابته بهملا الممرف
تكون العقوبة اهنغال الم بدة.

المادة ( )302
الدطف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل ممن دطمف بالتحيمل او افكمرا ندصما  -لكمرا كمان او نثمه  -وامرب بمه المه احمدى الجهمات ،
عوقب ع ه الوجه ادت :

  1بالحبس من سمنة المه ثمالث سمنوات  ،الا كمان المدطموف ع مه الصمورة المملكورة لكمرا كمملالثامنة عنرة من عمر وف تقل العقوبة عن سنتين الا لم يكن قد اكم ها.

2 -باهنغال الم قتة الا كانت المدطو ة ع ه الصورة الملكورة نثه.

 3باهنمغال ممدة ف تمنقص عمن دممس سمنوات الا كانمت المدطو مة لات بعمل سمواء كانمت تممتالدامسة عنرة من عمراا م لم تتم.

  4باهنغال ممدة ف تمنقص عمن عنمر سمنوات إلا كمان المدطموف لكمرا كمان او نثمه  ،قمد اعتمدع يها بافغتصاب و اتك العرف.

 5باهنغال مدة ف تنقص عن عنر سنوات إلا كانت المدطو ة لات بعل لم تكن قد تمت الدامسةعنرة من عمراا واعتد ع يها بالمواقعة.

  6باهنغال مدة ف تنقص عن سب سنوات إلا كانت المدطو ة لات بعل تجاوزت الدامسة عنمرةمن عمراا واعتد ع يها بالمواقعة.

7يضاف ل عقوبة المنصوص ع يها الفقرات من ( )1المه ( )6ممن امل الممادة ممن سدسمها المهث ثها إلا كان المجن ع يه ندصا لا إعاقة.

المادة ( )303
الدطف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب الداطف بالحبس ممن نمهر المه سمنة  ،الا رجم ممن ت قماء نفسمه المدطموف م دمالل ثممان
و ربعممين سمماعة الممه مكممان مممين و عمماد إليممه حريتممه دون ان يق م ع يممه اعتممداء ممماس بالنممرف
والعرف او جريمة درى ت لف جناية او جنحة.

المادة ( )304
افغواء والتهتك ودرت حرمة اهماكن الداصة بالنساء
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

1كل من دد بكرا تجاوزت الثامنة عنرة من عمراا بوعد المزوام فمف بكارتهما و تسمبب محم ها عوقب – الا كان ع ه ف يستوجب عقوبمة انمد – بمالحبس ممن سمتة انمهر المه ثمالث سمنوات
وي زم بضمان بكارتها.

 2افدلة الت تقبمل وتكمون حجمة ع مه المنمتكه ع يمه م الدمدا بوعمد المزوام ام اعترا مه لمدىالمدع العام او المحكمة او ن يصدر عنه وثائق قاطعة و مراسالت تثبت للك.

  3كل من حرف امر ة سواء كان لها زوم م لم يكن ع ه ترك بيتها لت حمق برجمل غريمب عنهمااو سداا عن زوجها فدالل الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ثالثة نمهر وف تزيمد
ع ه سنتين.

المادة ( )305
افغواء والتهتك ودرت حرمة اهماكن الداصة بالنساء
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة كل من داعب بصورة منا ية ل حياء:

1-ندصا لم يكمل الثامنة عنرة من عمر لكرا كان و نثه .

2-ندصا لكرا كان او انثه اكمل الثامنة عنرة من عمر دون رضا.

المادة ( )306
افغواء والتهتك ودرت حرمة اهماكن الداصة بالنساء
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ستة انهر كل من عرف عمال منا يما ل حيماء و وجمه ا عبمارات او
قام بحركات غير ادالقية ع ه وجه مناف ل حياء بالقول او الفعل او الحركة او افنارة تصريحا و
ت ميحا با وسي ة كانت مته وق افعتداء ع ه:-

1-ندص لم يكمل الثامنة عنرة من عمر .

2-ندص لكر كان و انثه اكمل الثامنة عنرة من عمر دون رضا.

نص المادة مكرر
المادة  306مكررة -1 -تضاعف العقوبات المنصوص ع يها المادتين ( )305و( )306من املا
من افحوال التالية - -:الا كان الفاعل احد افنداص المنار اليهم المادة ()295
القانون
من الا القانون و ب -الا كان المجن ع يه احد افنداص المنمار الميهم م الممادة ( )297ممن املا
القانونو م -الا اقتر ها ندصان أكثر و  -2حال التكرار ف يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم
بها الجرائم المنار اليها الفقرة ( )1من ال المادة بالغرامة.
المادة ( )307
افغواء والتهتك ودرت حرمة اهماكن الداصة بالنساء
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل رجل تنكر بز امر ة ددل مكانا داصا بالنساء او محلمورا ددولمه وقمت الفعمل لغيمر النسماء ،
عوقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ستة انهر.

المادة ( )308
احكام نام ة
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

م غاة

نص المادة مكرر
المادة  308مكررة – ف يجوز استعمال اهسباب المدففة جرائم افعتداء ع مه العمرف المواردة
الا الفصل إلا كان المجن ع يه لم يكمل الثامنة عنرة من عمر عند وقو الجريمة  ،لكرا كان
و نثه او كان لا إعاقة ،وكان الجان قد كمل الثامنة عنرة من عمر .
المادة ( )309
الحف ع ه الفجور

الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

دار تقميم يهما او
يراد ببيت البغاء الا الفصل :كل دار او غر ة او مجموعة ممن الغمرف م
تتمردد إليهما امر تممان او كثمر هجمل مزاولممة البغماء او الا كانمت إمممراة واحمدة يتمردد ع يهمما اكثمر مممن
رجل.

المادة ( )310
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس من ستة نهر اله ثالث سنوات وبغرامة من مائت دينار اله دمسمائة دينار كل من
قاد و حاول قيادة:

  1نثه دون العنرين من العمر ليواقعها ندص مواقعة غير منروعة ،وكانت ت ك افنثه ليست بغيا او معرو ة بفساد افدالت و

 2 -نثه لتصبل بغيا

المم كة او

 3 -نثه لمغادرة المم كة بقصد ان تقيم

المم كة او

الدمارم

الدارم  ،و

بيت بغاء او ان تتردد إليه  ،و

المم كة ولم يكن للك المكان بيت بغاء  ،بقصد ان تقميم م
  4نثه لتغادر مكان إقامتها العادبيت بغاء المم كة او الدارم او ان تتردد اليه هجل مزاولة البغاء  ،و

5 -ندص لم يتم الثامنة عنرة من عمر فرتكاب عل ال واط به.

المادة ( )311
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات كل من:

  1قاد او حاول قيادة نثه بالتهديد او التدويف فرتكماب المواقعمة غيمر المنمروعة م المم كمة اوالدارم.

 2قاد نثه ليست بغيا او معرو ة بفساد اهدمالت بواسمطة ادعماء كمالب او بأحمدى وسمائل الدمداليواقعها ندص آدر مواقعة غير منروعة.

  3ناول نثه او عطااا او تسبب تناولها عقارا او مادة و انياء درى قاصمدا بمللك تدمديراااو التغ ب ع يها ك يمكن بللك ندص من مواقعتها مواقعة غير منروعة.

المادة ( )312
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

 1يعاقب بالحبس حته سنتين و بغرامة ف تقل عن مائت دينار و ف تزيد ع ه دمسمائة دينمار كملمن:

 كمان مسمتأجرا منممزف او متوليما نم ونه وسمممل باسمتعمال للمك المنممزل او باسمتعمالكبيت ل بغاء واو عالم بللك  ،و

قسمم منممه

ب  -كان مالكا منزف او وكيال لمالكه و جر للك المنزل  ،او قسمم منمه مم ع ممه بأنمه سيسمتعمل
كبيت ل بغاء او انترك عن قصد استعماله المستمر كبيت ل بغاء.

 2يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة وبغرامة ف تقل عن المف دينمار و ف تزيمد ع مه دمسمة آففدينار كل من عد بيتا ل بغاء او توله إدارته و انتغل و ساعد إدارته.

 3يعاقمب بمالحبس حتمه سمنة وبغراممة مقممداراا مائتما دينمار كمل نمدص لكمرا كمان او انثمه اعتممادممارسة البغاء.

المادة ( )313
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

قسم منه او لتوليمه إدارتمه او
  1إلا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا ل بغاء للك المنزل اوفنتغاله او مساعدته و لسماحه عن ع م منه باستعمال المنزل او قسم منه كبيت ل بغماء  ،يجموز
ل محكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد افجارة وتد ية المأجور وتس يمه ل مالك.

  2وإلا دين مالك منزل بتهمة من التهم الملكورةالمنزل و قا ل مادة (  ) 35من الا القانون.

الفقرة السابقة محكمة ان تمأمر باقفمال للمك

المادة ( )314
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمر بين الست سنوات والست عنرة سنة  ،وسمل لمه
بافقامة بيت بغماء و بمالتردد ع يمه  ،يعاقمب بمالحبس حتمه سمتة نمهر او بغراممة حتمه عنمرين
دينارا.

المادة ( )315
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

  1كل ندص لكر يكون معوله معينته ك ها او بعضمها ع مه مما تكسمبهيعاقب بالحبس من ستة نهر اله سنتين.

انثمه ممن البغماء ،

  2إلا ثبت ع ه ندص لكر نه يساكن بغيما او انمه اعتماد معانمرتها او نمه يسميطر او يم ثر ع مهحركاتها بصورة يلهر معها نه يساعداا او يرغمها ع مه مزاولمة البغماء مم نمدص آدمر او ع مه
مزاولته بوجه عام  ،يعتبر نه يعمول م معينمته ع مه كسمب البغم وامو عمالم بمللك  ،إف ان يثبمت
دالف للك.

المادة ( )316
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل امر ة يثبت ع يها انها ت ثر ع ه حركمات بغم بصمورة يلهمر معهما بأنهما تسماعد ت مك الممر ة او
ترغمها ع ه مزاولة البغاء م ندص آدر او ع ه مزاولة البغاء بوجه عام  ،تعاقب بمالحبس حتمه
سنتين و بغرامة مقداراا مائتا دينار.

المادة ( )317

الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس مدة نهرين اله سنتين كل من استبقه امر ة بغير رضااا.

1معين  ،و

2-

مكان ليواقعها رجل مواقعة غير منروعة سواء كان الا الرجل ندصما معينما او غيمر

بيت البغاء.

المادة ( )318
الحف ع ه الفجور
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

الا وجدت امر ة منزل ليواقعها ندص مواقعة غير منروعة او وجدت
الندص نه استبقااا للك المنزل او بيت البغاء الا امتنم عمن إعطائهما
مالها قاصدا بللك ارغامها او حم ها ع ه البقاء للك المنزل او بيت البغاء.

بيمت البغماء  ،يعتبمر
نم ء ممن البسمتها او

المادة ( )319
التعرف لآلداب واهدالت العامة
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر او بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا كل من:

  1با او حرز بقصد البي او التوزي ية مادة بليئة مطبوعة و مدطوطة او اية صورة نمسميةاو رسممم او نمممولم او ن م ء آدممر ي م د الممه إ سمماد اهدممالت  ،او طب م او عمماد طب م مثممل اممل
اهِ نياء والمواد بأية طريقة ادرى بقصد بيعها او توزيعها.

  2عرف محل عام ا تصوير او صورة نمسية او رسمم او نممولم بمل ء اوقد ي د اله إ ساد اهدالت  ،او وز مثل ال اهِ نياء لعرضها محل عام  ،و

نم ء آدمر

  3دار او انترك م إدارة محمل يتعماطه بيم او ننمر او عمرف نمياء بليئمة مطبوعمة كانمت اومدطوطة او صورة نمسية و رسوم و نمالم او ية نياء درى قد ت د اله إ ساد اهدالت  ،و

  4ع ن او لا بأيمة وسمي ة ممن الوسمائل ان ندصما يتعماطه بيم امل الممواد واهنمياء البليئمة اوطبعها او إعادة طبعها و عرضها و توزيعها.

المادة ( )320
التعرف لآلداب واهدالت العامة
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

1يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة وبغرامة مقداراا مائتا دينار كل من عل عال منا يا ل حياءاو ابدى انارة منا ية ل حياء مكان عام او مجتمم عمام او بصمورة يمكمن معهما لممن كمان م
مكان عام ان يرا .

2تضاعف العقوبة الا اقترف الفعل المنصوص ع يهندص و حالة التكرار.

المادة ( )321
افجهاف

الفقمرة ( )1ممن امل الممادة ممن اكثمر ممن

الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

كل امر ة اجهضت نفسها بما استعم ته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيراا ال الوسائل ،
تعاقب بالحبس من ستة نهر إله ثالث سنوات.

المادة ( )322
افجهاف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

  1من قدم بأية وسي ة كانمت ع مه إجهماف اممر ة برضمااا  ،عوقمب بمالحبس ممن سمنة المه ثمالثسنوات.

  2وإلا ضمه افجهماف او الوسمائل التم اسمتعم ت م سمبي ه المه مموت الممر ة عوقمب الفاعملباهنغال الم قتة مدة ف تقل عن دمس سنوات.

المادة ( )323
افجهاف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

  1من تسبب عن قصمد بأجهماف اممر ة دون رضمااا  ،عوقمب باهنمغال ممدة ف تزيمد ع مه عنمرسنوات.

  2وف تمنقص العقوبمة عمن عنمر سمنوات إلا ضمه افجهماف او الوسمائل المسمتعم ة المه مموتالمر ة.

المادة ( )324
افجهاف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

تستفيد من علر مدفف  ،المر ة الت تجهف نفسمها محا لمة ع مه نمر ها ويسمتفيد كمللك ممن العملر
نفسممه مممن ارتكممب إحممدى الجممرائم المنصمموص ع يهمما م المممادتين (  322و  ) 323ل محا لممة ع ممه
نرف إحدى روعه او قريباته حته الدرجة الثالثة.

المادة ( )325
افجهاف
الباب الساب -

الجرائم المد ة بافدالت وادداب العامة

إلا كان مرتكب الجرائم المنصوص ع يها
ع ه العقوبة المعينة مقدار ث ثها.

الا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قاب ة  ،يمزاد

المادة ( )326
القتل قصدا
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

من قتل إنسانا قصدا  ،عوقب باهنغال عنرين سنة.

المادة ( )327

القتل قصدا
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقب باهنغال الم بدة ع ه القتل قصدا الا ارتكب:

 1تمهيدا لجنحة او تسهيال او تنفيلا لها او تسهيال لفرار المحرضين ع ه ت ك الجنحة او اع يها اوالمتدد ين يها  ،و ل حي ولة بينهم وبين العقاب.

 2 -ع ه مولف

اثناء ممارسته وليفته او من جل ما جرا بحكم الوليفة.

3 -ع ه كثر من ندص.

4 -م تعليب المقتول بنراسة قبل قت ه.

المادة ( )328
القتل قصدا
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقب بافعدام ع ه القتل قصدا:

1 -إلا ارتكب م سبق افصرار  ،ويقال له ( القتل العمد) .

  2إلا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيال او تنفيلا لها ،او تسهيال لفرار المحرضين ع مه ت مك الجنايمةاو اع يها او المتدد ين يها او ل حي ولة بينهم وبين العقاب.

3 -إلا ارتكبه المجرم ع ه حد صوله.

المادة ( )329
سبق اصرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

افصرار السابق او القصد المصمم ع يه قبل الفعل فرتكاب جنحة او جنايمة يكمون غمرف المصمر
منها إيلاء ندص معين و ندص غير معين وجد او صاد ه ولمو كمان للمك القصمد مع قما ع مه
حدوث مر او موقو ا ع ه نرط.

المادة ( )330
سبق اصرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

 1من ضرب او جرح حدا بأداة ليس من نأنها ن تفضم المه المموت او عطما ممواد ضمارة ولمميقصد من للك قتال قط  ،ولكن المعتدى ع يه تو متأثرا مما وق ع يه عوقب الفاعل باهنغال ممدة
ف تنقص عن سب سنوات.

 2يكون الحد افدنه ل عقوبة اثنت عنرة سنة الا وق الفعل المنصوص ع يمه م امل الممادة ع مهمولف عمام اثنماء ممارسمته وليفتمه او ممن اجمل مما اجمرا ممن اجمل الوليفمة و ع مه ممن لمم يكممل
الدامسة عنرة من عمر او ع ه ندص من افنداص لو افعاقة مهما ب د عمر .

نص المادة مكرر
قانون آدر -1 -:يعاقب بمالحبس ممدة ثالثمة نمهر
المادة  330مكررة ــ ع ه الرغم مما ورد
و بغرامة مقداراا الف دينار و بك تا ااتين العقوبتين كل من ط مق عيمارا ناريما دون دا و سمهما
ناريا و استعمل ممادة مفرقعمة دون موا قمة مسمبقة ،ويصمادر مما تمم اسمتددامه ممن سمالح ،ولمو كمان
مردصا ،و سهم نار ومادة مفرقعةو  -2وتكون العقوبة - :الحبس مدة ف تقل عن سمنة إلا نجمم
عن الفعل إيملاء إنسمانو ب -اهنمغال الم قتمة إلا نجمم عمن الفعمل عاامة دائممة و إجهماف اممر ة
حاملو م -افنغال الم قتة مدة ف تقل عن عنر سنوات الا نجم عن الفعل و اة إنسانو  -3تضاعف
العقوبة الواردة الفقرتين ( )1و( )2من ال المادة حال التكرار و تعدد المجن ع يهم.
المادة ( )331
سبق اصرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

إلا تسببت امر ة بفعل او ترك مقصود قتل وليداا الل لم يتجاوز السنة ممن عممر ع مه صمورة
تسممت زم الحكممم ع يهمما بافعممدام  ،ولكممن المحكمممة اقتنعممت بأنهمما حينممما تسممببت م الو مماة لممم تكممن قممد
اسمتعادت وعيهما تمامما ممن تمأثير وفدة الولمد او بسمبب الرضماعة النماجم عمن وفدتمه  ،تبمدل عقوبمة
افعدام بافعتقال مدة ف تنقص عن دمس سنوات.

المادة ( )332
سبق اصرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

تعاقب بافعتقال مدة ف تنقص عن دمس سنوات  ،الوالدة الت تسببت  -إتقاء العار  -بفعمل او تمرك
مقصود موت وليداا من السفاح عقب وفدته.

المادة ( )333
إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

كممل مممن قممدم قصممدا ع ممه ضممرب نممدص او جرحممه او إيلائممه بممأ عممل م م ثر مممن وسممائل العنممف
وافعتداء نجم عنه مرف و تعطيل عن العمل مدة تزيمد ع مه عنمرين يومما  ،عوقمب بمالحبس ممن
ثالثة نهر اله ثالث سنوات.

المادة ( )334
إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

  1إلا لم ينجم عن اه عال المبينة المادة السابقة ممرف او تعطيمل عمن العممل او نجمم عنهمامرف او تعطيل ولكن مدته لم تزد ع ه العنرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة
او بغرامة ف تزيد ع ه مائة دينار او بك تا ااتين العقوبتين.

  2الا لم ينجم عن اه عال المبينة المادة السمابقة ممرف و تعطيمل عمن العممل تزيمد مدتمه ع مهعنرة يام  ،ال يجوز تعقب الدعوى بدون نكوى المتضرر كتابمة او نمفهيا و م امل الحالمة يحمق
ل ناك ن يتنازل عن نمكوا المه ن يكتسمب الحكمم الدرجمة القطعيمة  ،وعندئمل تسمقط دعموى الحمق
العام.

نص المادة مكرر
المادة  334مكررة – كل من قدم قصمدا ع مه  -1 :ضمرب نمدص ع مه وجهمه و عنقمه باسمتددام
النفرات و المنارط و اهمواس و ما نابهها من دوات حادة يعاقب باهنغال النماقة الم قتمة ممدة
ف تزيد ع ه سب سنوات مهما كانت مدة التعطيلو  -2القماء ممواد حارقمة و كاويمة و منمواة ع مه
وجه ندص و عنقه يعاقب باهنغال الناقة الم قتة مدة ف تقل عن سب سنوات.
المادة ( )335

إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

إلا دى الفعل اله قط او استئصال عضمو او بتمر حمد اهطمراف او المه تعطي هما او تعطيمل إحمدى
الحواس عن العمل  ،او تسبب إحداث تنويه جسيم او ية عااة درى دائمة او لها ملهر العااة
الدائمة  ،عوقب الفاعل باهنغال الم قتة مدة ف تزيد ع ه عنر سنوات.

المادة ( )336
إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

من تسبب بأحدى وسائل العنف او افعتداء الملكورة المادة  333باجهاف حامل واو ع ه ع م
بحم ها  ،عوقب باهنغال الم قتة مدة ف تزيد ع ه عنر سنوات.

المادة ( )337
إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

تندد العقوبات المنصوص ع يها المواد  333و 334و 334مكررة و  ، 335بحيث يزيد ع يها
من ث ثها اله نصفها الا اقترف الفعل باحدى الحافت المبينة المادتين  327و .328

المادة ( )338
إيلاء اهنداص

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

الا انترك عدة نداص مناجرة نجم عنهما قتمل او تعطيمل عضمو او جمرح او إيملاء حمد النماس
وتعلر معر ة الفاعمل بالملات  ،عوقمب كمل ممن انمترك ممنهم م اه عمال افجرائيمة التم نجمم عنهما
الموت و تعطيل العضو او الجرح او افيلاء بالعقوبة المقررة قانونا ل جريمة المقتر ة بعد تدفيضها
حت نصفها.

وإلا كانت الجريمة المقتر ة تستوجب افعدام او اهنغال الم بدة عوقب كل من انترك م اه عمال
افجرائية الم دية إليها باهنغال الم قتة لمدة دمس عنرة سنة.

المادة ( )339
إيلاء اهنداص
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

 من حمل إنسانا ع ه افنتحار او ساعد بطريقة من الطمرت المملكورة م الممادة (  ) 80عوقمببافعتقال الم قت.

ب  -والا بق افنتحار حالة النرو عوقب للمك النمدص بمالحبس ممن ثالثمة نمهر المه سمنتين
وتكون العقوبة حته ثالث سنوات إلا نجم إيلاء او عجز دائميين.

المادة ( )340
العلر

القتل

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

 1يستفيد من العلر المدفف من وجئ بزوجته او احدى اصوله او روعمه او ادواتمه حمال ت بسمهابجريمة الزنما و م مراا غيمر منم رو قت هما م الحمال و قتمل ممن يزنم بهما او قت همما معما او
اعتدى ع ه حداما او ك يهما اعتداء ا ضه اله جرح او ايلاء او عااة دائمة و موت.

مراا غيمر
 2ويستفيد من العلر لاته الزوجة الت وجئت بزوجها حال ت بسه بجريمة الزنا اومسكن الزوجية قت ته الحمال او قت مت ممن يزنم بهما او قت تهمما معما او اعتمدت ع مه
منرو
احداما و ك يهما اعتداء ا ضه اله جرح و ايلاء او عااة دائمة و موت.

 - 3-وف يجوز استعمال حق الد ا النرع بحق من يستفيد من الا العلر.

ب -كما ف تطبق ع ه من يستفيد من العلر المدفف حكام اللروف المنددة.

المادة ( )341
العلر

القتل

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

تعد اه عال ادتية د اعا منروعا:

  1عل من يقتمل غيمر او يصميبه بجمراح او بمأغير او عرضه  ،بنرط ن:

 -يق الد حال وقو افعتداء.

ب  -ن يكون افعتداء غير محق.

عمل مم ثر د اعما عمن نفسمه او عرضمه او نفمس

م  -ن ف يكون
الم ثر.

استطاعة المعتدى ع يه التد ص من الا افعتداء اف بالقتمل او الجمرح او الفعمل

  2عل من يقتل غير او يصيبه بجراح او بأحفله بنرط:

 -ن يق الد ا

عل م ثر د اعا عن مالمه او ممال غيمر المل امو

ثناء النهب والسرقة المرا قين ل عنف  ،و

ب  -ن تكون السرقة م دية اله ضرر جسيم من نأنه ن يدل بارادة المسروت منه ويفسد ادتيمار
ولو لم يرا قها عنف.

و ن ف يمكن ك تا الحالتين الملكورتين آنفا د السارقين والناابين واسترداد المال بغير القتمل او
الجرح او الفعل الم ثر.

المادة ( )342
العلر

القتل

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

عل م ثر يتم لحماية النفس او العمرف
يعد د اعا منروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب
او المال من اعتداء ندص يددل او يحاول المددول  ،لميال او نهمارا  ،المه بيمت سمكن وللمك بتسم ق
سمميام او سممور او جممدران منهممما او بالتواجممد م سمماحته دادممل السمميام او السممور دون مبممرر او
باقتحام مداد ه او ابوابه بثقبها او كسراا او د عها او باستعمال مفاتيل او ادوات داصة لهل الغاية
.

المادة ( )343
القتل وافيلاء من غير قصد

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

من سبب موت حد عن إامال او ق ة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين واهنلمة عوقمب بمالحبس
من ستة نهر اله ثالث سنوات.

المادة ( )344
القتل وافيلاء من غير قصد

1إلا لم ينجم عن دطأ المنتكه ع يه اف ايلاء كالل نصت ع يه المادة ( )333عوقب بالحبس مننهر إله سنة و بالغراممة ممن ثالثمين دينمارا إلمه مائمة دينمار ،وإلا كمان اإليملاء كالمل نصمت ع يمه
المادة ( ) 335عوقب بالحبس من ثالثة نمهر إلمه سمنتين و بغراممة ممن دمسمين دينمارا إلمه ممائت
دينار.

  2يعاقب كل إيلاء آدمر غيمر مقصمود  ،بمالحبس ممدة ف تتجماوز سمتة نمهر او بغراممة ف تتجماوزدمسين دينارا.

 3وتع ق المالحقة ع ه نكوى المجن ع يه إلا لم ينجم عمن افيملاء ممرف او تعطيمل عمن العممللمدة تتجاوز العنرة يام.

 4تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بهاعن نكوا حته لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

جمنل اإليملاء غيمر المقصمود بتنمازل النماك

المادة ( )345
القتل وافيلاء الناجمين عن تعدد افسباب
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

إلا كان الموت او افيلاء المرتكبان عن قصد نتيجة سباب متقدمة جه ها الفاعل وكانت مسمتق ة عمن
ع ه  ،او فنضمام سبب منفصل عن ع ه تماما عوقب كما يأت :

 1 -باهنغال مدة ف تقل عن عنر سنوات إلا كان ع ه يست زم عقوبة افعدام او اهنغال الم بدة.

  2بتدفميف يمة عقوبمة م قتمة دمرى حتمه نصمفها إلا كمان ع مه يسمت زم عقوبمة غيمر افعمدام اواهنغال الم بدة.

نص المادة مكرر
الممادة  345مكممررة – مم مراعماة حممافت العمملر المدفمف والممد ا النممرع المنصموص ع يهمما م
المممواد ( )340و (  )341و (  ) 342مممن امملا القممانون  ،ف يسممتفيد مممن العمملر المدفممف المموارد م
المادتين ( )97و ( ) 98من الا القانون الندص الل يرتكمب يما ممن الجنايمات المواردة م الفصمل
افول من الباب الثامن من الا القانون الا وق الفعمل ع مه ممن لمم يكممل الدامسمة عنمرة ممن عممر
لكرا كان و نثه.
المادة ( )346
حرمان الحرية
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

كل من قبف ع ه ندص وحرمه حريته بوجه غير منرو  ،يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة
او بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا  ،وإلا كان قد حجز بادعائه زورا  -بأنه ينغل وليفة رسمية
او بانه يحمل ملكرة قانونية بالقبف ع يه  -يعاقب بالحبس مدة ستة نمهر المه سمنتين  ،وإلا وقعمت
ال اه عال ع ه مولف ثناء وليفته او بسبب ما جرا بحكم وليفته و ع ه ل إعاقمة مهمما ب مد
عمر كانت العقوبة من ستة نهر اله ثالث سنوات.

المادة ( )347
درت حرمة المنزل واهماكن والحياة الداصة

الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

  1من ددل مسكن آدر او م حقات مسكنه دال ا فرادة للك اددمر وكمللك ممن مكمث م اهمماكنالملكورة دال ا فرادة من له الحق إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة ف تتجاوز الستة نهر.

 2ويقضه بالحبس من ثالثة نهر إله سنة إلا وق الفعل ليال وبالحبس من سمتة نمهر إلمه سمنتينإلا وق الفعل بواسطة العنف ع ه اهنداص و الكسر و باستعمال السالح و ارتكبه عدة نداص
مجتمعين.

 3ف تجر المالحقةاددر.

الحالة المنصوص ع يها

الفقرة اهوله  ،اف بناء ع ه نمكوى الفريمق

المادة ( )348
درت حرمة المنزل واهماكن والحياة الداصة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

  1يعاقب بالحبس مدة ف تتجاوز اهسبو او بغرامة ف تتجماوز العنمرة دنمانير ممن تسم ل بواسمطةالكسر او العنف ع ه اهنداص اله مماكن غيمر المملكورة م الممادة السمابقة تدمص الغيمر وليسمت
مباحة ل جمهور  ،او مكث يها ع ه الرغم من إرادة من له الحق إقصائه عنها.

2 -وف يالحق المجرم اف بناء ع ه نكوى الفريق المتضرر.

نص المادة مكرر
المممادة  348مكممررة  -:يعاقممب بنمماء ع ممه نممكوى المتضممرر بممالحبس مممدة ف تقممل عممن سممتة انممهر
وبالغرامة مائت دينار كل من درت الحياة الداصة لآلدرين باسترات السمم و البصمر بمأ وسمي ة

كانت بما
حال التكرار.

للك التسجيل ال صوت

و التقاط الصمور و اسمتددام المنلمار  ،وتضماعف العقوبمة م

المادة ( )349
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

1 -من ادد آدر بنهر السالح ع يه  ،عوقب بالحبس مدة ف تتجاوز الستة نهر.

2 -وإلا كان السالح ناريا واستعم ه الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة ف تقل عن ستة نهر.

المادة ( )350
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

مممن توعممد آدممر بجنايممة عقوبتهمما افعممدام او اهنممغال الم بممدة او الم قتممة دمممس عنممرة سممنة  ،سممواء
بواسطة كتابة مقف ة و بواسطة ندص ثالمث عوقمب بمالحبس ممن سمتة نمهر المه ثمالث سمنوات الا
تضمن الوعيد اهمر باجراء عمل ولو منروعا و بافمتنا عنه.

المادة ( )351
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

إلا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايمات المملكورة عمال ممرا و تضممن ممرا اف نمه حصمل منما هة
دون واسطة ندص آدر بناء ع ه نكوى المتضرر عوقب بالحبس من نهر اله سنتين.

المادة ( )352
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقب بناء ع ه نكوى المتضرر بالحبس حته سنة ع ه التهديد بجناية دف من الجنايات الملكورة
المادة (  ) 350إلا ارتكب باحدى الوسائل المبينة المادة نفسها.

المادة ( )353
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

التهديد بجنحة المت ضمن مرا إلا وق كتابة او بواسطة نمدص ثالمث يعاقمب ع يمه بنماء ع مه نمكوى
المتضرر بالحبس مدة ف تتجاوز الستة نهر.

المادة ( )354
التهديد
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

كل تهديد آدر بانزال ضرر غير محق  ،إلا حصمل بمالقول او باحمدى الوسمائل المملكورة م الممادة
( ) 73وكان من نمأنها التمأثير م نفمس المجنم ع يمه تمأثيرا نمديدا يعاقمب ع يمه بنماء ع مه النمكوى
بالحبس حته اسبو او بغرامة ف تتجاوز الدمسة دنانير.

المادة ( )355
ا ناء افسرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالث سنوات كل من:

  1حصل بحكم وليفته او مركز الرسم ع مه سمرار رسممية و بماح امل اهسمرار لممن لميس لمهصالحية افطال ع يها او إله من ف تتط ب طبيعة وليفته للك افطال و قا ل مص حة العامة.

  2كممان يقمموم بوليفممة رسمممية او ددمممة حكوميممة واسممتبقه بحيازتممه وثممائق سممرية او رسمموما اومدططات او نمالم او نسدا منها دون ن يكون له حق افحتفال بها او دون ن تقتض للك طبيعمة
وليفته.

3 -كان بحكم مهنته ع ه ع م بسر و نا دون سبب منرو .

المادة ( )356
ا ناء افسرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

  1يعاقب بالحبس من نمهر المه سمنة كمل نمدص م حمق بمصم حة البمرت والبريمد يسم ء اسمتعمالوليفته ال بأن يط ع ه رسالة ملرو ة او يت ف او يدت س احدى الرسمائل او يفضم بمضممونها
اله غير المرسل إليه.

 2ويعاقب بالحبس مدة ستة نهر او بالغرامة حته عنرين دينارا من كان م حقا بمص حة الهاتفو نه مدابرة ااتفية اط ع يها بحكم وليفته او عم ه.

المادة ( )357
ا ناء افسرار
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

كل ندص يت ف او يفف قصدا رسالة او برقية غير مرس ة إليه يعاقمب بغراممة ف تتجماوز الدمسمة
دنانير.

المادة ( )358
اللم والقدح والتحقير
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقب كل من لم آدر باحدى الصور المبينة

المادة (  ) 188بالحبس من نهرين اله سنة.

المادة ( )359
اللم والقدح والتحقير
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

يعاقممب ع ممه القممدح بأحممد النمماس المقتممرف باحممدى الصممور الممملكورة م المممادتين (  188و ) 189
وكللك ع ه التحقير الحاصمل باحمدى الصمور المواردة م الممادة (  ) 190بمالحبس ممن سمبو المه
ثالثة نهر و بالغرامة من دمسة دنانير اله دمسة وعنرين دينارا.

المادة ( )360
اللم والقدح والتحقير
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

من حقر حد الناس دارجا عن اللم والقدح قوف او عال وجها لوجه او بمكتموب داطبمه بمه او قصمد
اطالعه ع يه  ،او باطالة ال سان ع يه او إنارة مدصوصة او بمعام ة غ يلة  ،يعاقمب بمالحبس ممدة
ف تزيد ع ه نهر او بغرامة ف تزيد ع ه عنرة دنانير.

المادة ( )361
اللم والقدح والتحقير
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

كل من لقه غائطا او ما او حكمه من النجاسة ع ه ندص يعاقب بالحبس ممن سمتة نمهر المه
سنة وبالغرامة من عنرين دينارا إله دمسين دينارا.

المادة ( )362
احكام نام ة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

ف يسمل لمرتكب اللم او القدح تبريمرا لنفسمه باثبمات صمحة الفعمل موضمو الملم او القمدح او إثبمات
انتهار اف ان يكون موضو اللم جرما او يكون موضو القدح معدودا قانونا من الجرائم  ،ويقف
القمممادح موقمممف الممملام وللمممك بتحويمممل عبمممارة القمممدح المممه نمممكل ممممادة مدصوصمممة بصمممورة التعيمممين
والتدصيص وعندئل لم يعد افمكان مالحقته بجريمة القدح بل تجر ع يه حكام اللم.

المادة ( )363
احكام نام ة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

الا كان المعتدى ع يه قد ج ب الحقارة لنفسه بعم ه عال غير محق او قابل مما وقم ع يمه ممن حقمارة
بمث همما او استرض م رض م  ،سمماغ ل محكمممة ن تحممط مممن عقوبممة الطممر ين او مممن عقوبممة حممداما
ه عال اللم والقدح والتحقير ث ثها حته ث ثيها او تسقط العقوبة بتمامها.

المادة ( )364
احكام نام ة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

تتوقف دعاوى اللم والقدح والتحقير ع ه اتدال المعتدى ع يه صفة المدع الندص .

المادة ( )365
احكام نام ة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

ل ممدع الندصم ن يط ممب بالمدعوى التم قامهما تضمممين مما لحقممه بالملم او القممدح او التحقيمر مممن
اهضرار الماديمة ومما يقمدر ممن التضممينات النقديمة م مقابمل مما يلمن انمه لحمق بمه ممن اهضمرار
المعنوية وع ه المحكمة ن تقدر ال التضمينات بحسب مااية الجريممة ونمدة وقعهما ع مه المعتمدى
ع يه وبالنسبة اله مكانته افجتماعية ويحكم بها.

المادة ( )366

احكام نام ة

إلا وجه اللم او القدح اله ميت  ،يحق لورثته دون سواام إقامة الدعوى.

المادة ( )367
احكام نام ة
الباب الثامن -

الجنايات والجنل الت تق ع ه افنسان

الحافت الت تثبت يها جريمة اللم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضه المادة ( ) 363
ترد دعوى التضمينات.

المادة ( )368
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

 1يعاقب باهنغال الم قتة ممدة ف تقمل عمن سمب سمنوات كمل ممن ضمرم النمار قصمدا ممصان او ورا و مدازن او ا عمارات آا ة او غير آا ة واقعة مدينة او قرية  ،و

بنيمة او

  2مركبات السكة الحديديمة او عربمات تقمل ندصما او كثمر غيمر المجمرم او تابعمة لقطمار يمهندص او كثر من ندص  ،و

حد المرا ئ  ،و

3-

سفن مادرة او راسية

4-

مركبات اوائية طائرة او جاثمة

مطار  ،سواء كانت م كة م ف  ،و

5-

6-

بنية مسكونة او معدة ل سكن واقعة دارم اهمكنة ادا ة سواء كانت م كه ام ف و

مركبات الغير و

ال الحالة تكون العقوبة اهنغال الم قتة مدة ف تزيد ع ه سب سنوات

.

المادة ( )369
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

يعاقب باهنغال الم قتة كل من ضرم النار قصدا:-

 1 -يما لغير من حرام او غابات لالحتطاب  ،او

بساتين و مزروعات قبل حصاداا.

  2حمرام او غابمات لالحتطماب او م بسماتين او مزروعمات قبمل حصماداا إلا كانمت م كما لمهوسرى الحريق اله م ك غير أضر به.

المادة ( )370
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

يعاقب باهنغال الم قتة من يضرم النار قصمدا م بنيمة غيمر مسمكونة وف مسمتعم ة ل سمكنه واقعمة
دارم اهمكنة ادا ة و مزروعات او كداس من القا او م حصميد متمروك م مكانمه او م
حطممب مكممدس او مرصمموف او متممروك م مكانممه سممواء كممان ف يم ممك اممل اهنممياء م كممان يم كهمما
سرت النار اله م ك الغير أضرت به.

المادة ( )371
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

كل حريق غير ما لكر قترف بقصد الحات ضرر ماد بالغير او جر مغنم غير منرو ل فاعمل او
ددر ،يعاقب ع يه بالحبس والغرامة.

المادة ( )372
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

الا نجم عن الحريق و اة إنسان عوقب مضرم النار بافعدام الحافت الت نصت ع يهما المادتمان
(  368و  ) 369وبافنغال الم بدة الحافت الت نصت ع يها المادتان (  370و ) .371

المادة ( )373
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

تطبق اهحكام السابقة
مادة متفجرة.

النروط نفسها ع ه من يت ف ولو جزئيا حد اهنمياء المملكورة يهما بفعمل

المادة ( )374
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

من تسبب بااماله او بق ة احتمراز او عمدم مراعاتمه القموانين وافنلممة بحمرت نم ء يم كمه الغيمر ،
عوقب بالحبس حته سنة و بغرامة حته دمسين دينارا.

المادة ( )375
الحريق
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

 1يعاقب بالحبس من اسبو اله سنة او بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا من نز آلمة وضمعتفطفاء الحرائق او غير مكانها او جع ها غير صالحة ل عمل.

  2ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او اهنلمة ع ه اقتناء آلة فطفاء الحرائمقاغفل تركيبها و اقا لألصول او لم يبقها صالحة ل عمل دائما.

المادة ( )376
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

من حدث تدريبا عن قصد طريق عام او جسر و إحدى المننتت العامة او لحق بهما ضمررا
عن قصد  ،عوقب بالحبس حته سنة  ،وإلا نجم عن ع ه دطر ع ه السالمة العامة عوقب بمالحبس
من س تة نهر اله سنتين و ك تا الحالتين يعاقب بالغرامة من دمسمين دينمارا المه دمسممائة دينمار
ويضمن قيمة الضرر.

المادة ( )377
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

1-يعاقب باهنغال الم قتة كل من:

 عطل دطما ل سمكك الحديديمة و آفت الحركمة و اإلنمارة المتع قمة بهما و وضم نميئا يحمول دونسيراا.

ب -استعمل

وسي ة ت د إله إحداث التصادم بين القطارات و انحراف القطار عن دطه.

 2إلا دى من اه عال الواردة الفقرة السابقة إله تصمادم بمين القطمارات و انحمراف القطمارعن دطه تكون العقوبة اهنغال مدة دمس عنرة سنة.

المادة ( )378
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

  1يعاقب بافنغال الم قتمة ممن حطمم او عطمل آفت افنمارة و اسمتعمل إنمارات مغ وطمة او يمةوسي ة داصة درى بقصد إغرات سفينة او إسقاط مركبة اوائية.

  2والا نجم عن الفعل غرت السفينة او سقوط المركبة الهوائية  ،كانت العقوبة عنر سمنوات ع مهاهقل.

المادة ( )379
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

1ممن قمدم قصمدا ع مه قطم افتصمافت السم كية و الالسم كية و بمث ن ممن الاعمات الراديمو ومحطات الت فزيون و دطوط النبكات الكهربائية سواء بإلحات الضرر بمادفت و اهسمالك و بمأ
طريقة درى عوقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات.

2-وإلا نجم عن الفعل دطر ع ه السالمة العامة ال تقل العقوبة عن اهنغال مدة دمس سنوات.

المادة ( )380
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

يعاقب بافنغال الم قتة مدة ف تقل عن دمس سنوات كل من:

المم كة دطا او كثر من دطوط الهماتف او البمرت او
  1ت ف ثناء تنة او عصيان مس ل وقعطل جهزة افلاعة و جع ها بأية صورة كانت غير صالحة لالسمتعمال او اسمتوله ع يهما عنموة و
بطريقة درى بحيث ترتب ع ه للك انقطا المداطبات والمراسالت بين مولف الحكومة او آحماد
الناس وتعطيل افلاعات.

2 -من عنوة تص يل دطوط الهاتف او البرت او جهزة افلاعة.

المادة ( )381
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

يممزاد ع ممه العقوبممات الممملكورة م المممواد السممابقة نصممفها  ،إلا اصمميب احممد النمماس بعااممة دائمممة ،
ويقضه بافعدام إلا ادى اهمر اله موت احد الناس.

المادة ( )382
طرت النقل والمواصالت
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

من تسبب دطأ التدريب والتهديم وسائر اه عال الملكورة
ف تتجاوز الستة نهر و بغرامة ف تزيد ع ه دمسين دينارا.

المواد السابقة عوقب بالحبس ممدة

المادة ( )383
افعمال الصناعية
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

كل صناع او رئيس ورنة اغفل او اامل وض آفت او انارات لمن طموار العممل او لمم يبقهما
دائما صمالحة لمللك الغمرف عوقمب بمالحبس لممدة ف تقمل عمن ثالثمة انمهر وف تزيمد ع مه سمنتين او
بغرامة ف تقل عن مائة دينار وف تزيد ع ه مائت دينار او بك تا العقوبتين.

المادة ( )384

افعمال الصناعية
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

من تسبب عن ق ة احتراز او اامال او عدم مراعاة القوانين وافنلمة تعطيل ادفت وافنارات
المنصوص ع يها المادة ( ) 383من الا القانون عوقب بالحبس لمدة ف تقمل عمن سمتة انمهر وف
تزيد ع ه سنة واحدة وبغرامة ف تقل عن عنرين دينارا وف تزيد ع ه دمسين دينارا.

المادة ( )385
افعمال الصناعية
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

  1من نز قصدا إحدى ال اهدوات  ،او جع ها غير صالحة لالستعمال عوقب بالحبس من ثالثمةانهر اله سنتين.

  2ويقضه باهنغال الم قتة  ،إلا نجم عن الفعل حادثة جسميمة وباهنمغال الم بمدة إلا ا ضمه المهت ف نفس.

المادة ( )386
الغا
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

  1يعاقب بالحبس ممن نمهر المه سمنة وبالغراممة ممن دمسمة دنمانير إلمه دمسمين دينمارا او باحمدىااتين العقوبتين:

 من غا ممواد مدتصمة بغملاء افنسمان او الحيموان او عقماقير او انمربة او منتجمات صمناعية اوزراعية او طبيعية معدة ل بي .

ب  -من عرف إحدى المنتجات او المواد السابق لكراا او طرحهما ل بيم او باعهما وامو ع مه ع مم
بأنها مغنونة و اسدة.

م  -من عرف منتجات من نأنها إحداث الغا او طرحها ل بي او باعها واو عالم بوجه استعمالها
.

د  -من حرف باحدى الوسائل الت نصت ع يهما الممادة (  ) 80ع مه اسمتعمال المنتجمات او الممواد
الملكورة آنفا.

2 -وعند التكرار يمن المجرم من ممارسة العمل الل كان واسطة فرتكاب الجرم.

المادة ( )387
الغا
الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

إلا كانممت المنتجممات او المممواد المغنونممة او الفاسممدة ضممارة بصممحة افنسممان او الحيمموان  ،قضمم
بالحبس من ثالثة نهر اله سنتين وبالغرامة من دمسة دنانير اله دمسين دينارا.

تطبق ال العقوبات ولو كان النار او المسته ك ع ه ع م بالغا او الفساد الضارين.

المادة ( )388
الغا

الباب التاس -

الجنايات الت تنكل دطرا نامال

يعاقب بغرامة ف تزيد ع ه عنرة دنانير او بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر او بك تما العقموبتين
مكان بدون سبب منرو منتجات ية مادة ع مه انهما طعمام او
من احرز او ابقه حيازته
نراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او حالة ف تص ل معها لالكل او النرب م ع مه او م
وجود ما يدعو لالعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة لالكل و النرب.

المادة ( )389
المتسولين
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

1-كل من:

 -تصرف تصر ا نائنا او منا يا لآلداب

محل عام.

ب  -استعطه او ط مب الصمدقة ممن النماس متملرعا المه للمك بعمرف جروحمه او عاامة يمه او بأيمة
وسي ة درى  ،سواء كان متجوف او جالسا محل عام  ،او وجد يقمود ولمدا دون السادسمة عنمرة
من عمر ل تسول وجم الصدقات او ينجعه ع ه للك.

م  -وجد متنقال من مكان اله آدر لجم الصدقة وافحسان او ساعيا لجم التبرعات الديرية مهمما
كان نوعها بافستناد إله ادعاء كالب.

د  -تصرف

محل عموم تصر ا يحدث ادالف بالطمأنينة العامة.

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر او ن تقرر المحكمة إحالته ع ه اية م سسة معينة من
قبل وزير التنمية افجتماعية ل عناية بالمتسولين لمدة ف تقل عن سنة وف تزيد ع ه ثالث سنوات.

وقت ناء ن يفرم عن ندص عهد به اله يمة
غير انه يجوز لوزير التنمية افجتماعية
م سسة بمقتضه ال المادة و ق النروط الت يرااا مناسبة كمما يجموز لمه ن يعيمد المه الم سسمة
الملكورة فكمال المدة المحكوم بها إلا ما دولفت ال النروط.

 2حالة تكرار الفعل المنصوص ع يه البندين (ب) و (م) ممن الفقمرة السمابقة  ،ل محكممة انتقض بإحالته اله الم سسة المنار اليها ت ك الفقرة ل مدة الملكورة يها ع ه نه ف يجوز لوزير
التنمية افجتماعية اإل رام عنه إف بعد ن يكون قد مضه ث ث المدة المحكوم بها ع ه اهقل  ،او ان
تقض بعقوبة الحبس لمدة من ثالثة انهر المه سمنة الا كمان التكمرار ل ممرة الثانيمة ولممدة ممن اربعمة
انهر اله سنة الا كان التكرار ل مرة الثالثة أكثر.

3يعاقب كل من سدر الغير فرتكاب عل مم ن اه عمال المنصموص ع يهما م البنمدين (ب) و (م)من الفقرة ( )1من ال المادة بالحبس مدة ف تقل عن سنة.

 4لوزير التنمية افجتماعية تك يف مولف و كثر فستقصاء الجرائم الواردة ال الممادة حمولالتسول وجم الصدقات والتبرعات والقبف ع مه مرتكبيهما  ،ولهمل الغايمة يكمون ل مولمف المك مف
صفة الضابطة العدلية.

 5جمي اهحوال ل محكمة مصادرة اهموال واهنمياء الموجمودة م حموزة ممن ارتكمب يما ممناه عال السابقة واهمر بتس يمها لوزارة التنمية افجتماعية لصر ها ع مه الجهمات والم سسمات التم
تعنه بالمتسولين.

المادة ( )390
تعاط المسكرات
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

من وجد محل عام او مكان مباح ل جمهور واو حالة سكر وتصرف تصر ا مقرونا بالنمغب
وازعام الناس  ،عوقب بغرامة ف تتجاوز عنرة دنانير او بالحبس حته سبو .

المادة ( )391
تعاط المسكرات
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

 - 1من قدم مسكرا لندص لم يكمل الثامنة عنرة من عمر عوقب بالحبس مدة ف تزيد ع مه سمتةنهر و بغرامة من مائت إله دمسمائة دينار و بك تا ااتين العقوبتين.

ب -عند تكرار الفعل  ،تكون العقوبمة الحمبس ممدة ف تقمل عمن سمتة نمهر والغراممة ممن ممائتين إلمه
دمسمائة دينار.

 2من قدم مسكرا لندص يدل لاار حاله ع ه نمه م حالمة سمكر عوقمب بالغراممة حتمه دمسميندينارا.

المادة ( )392
تعاط المسكرات
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

 - 1يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ستة نهر وف تزيد ع ه سنة وبالغرامة من دمسممائة إلمه لمفدينار صاحب الحانة و المستددم يها الل قدم مسكرا لندص لم يكمل الثامنة عنرة من عمر .

ب -عند تكرار الفعل يجوز ل محكمة الحكم بإقفال المحل مدة ف تقل عن نهرين وف تزيد ع ه سنة.

م -وإلا تكرر الفعل ثالث مرات مأكثر تكمون العقوبمة الحمبس ممدة ف تقمل عمن سمتة نمهر وف تزيمد
ع ه سنتين والغرامة لف دينار ،ويكون إقفال المحل وجوبيا لمدة ف تقل عن ثالثة انهر.

 2يعاقب بالحبس حته ثالثة نهر و بالغرامة من دمسين دينارا إله مائة دينار صاحب الحانمة والمستددم يها الل قدم مسكرا لندص يدل لاار حاله ع ه نه حالة سكر.

المادة ( )393
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

  1كل ممن كمان يم مك منمزف او غر مة او محمال او ينمغ ه او يم مك حمق اسمتعماله و متل او دار اواسممتعمل للممك المنممزل او الغر ممة و المحممل ل مقممامرة غيممر المنممروعة او سمممل قصممدا وعممن ع ممم منممه
لندص آدر بفتل او إدارة او استعمال للك المنزل او الغر ة او المحل ل غاية ادنف لكراا وكل من
كان معهودا إليمه مالحلمة او إدارة عممال منمزل او غر مة او محمل مفتموح او ممدار و مسمتعمل
ل غاية الملكورة آنفا او موكوف إليه المساعدة إدارة نغال للك المحل ع مه وجمه ممن الوجمو
يعتبر انه يدير محال عموميا ل مقامرة.

  2تنمل عبارة ( المقامرة غير المنروعة ) الواردة ال المادة  ،كل لعبة ممن العماب المورت ،( الندة ) الت ف تحتام إله مهارة  ،وكل لعبة درى ف ي ته الحل يها جمي الالعبين ع ه السوية
بما يهم حا ل المال ( البنكير ) او الندص و اهنمداص اددمرون الملين يمديرون ال عمب او الملين
ي عب او يراان الالعبون ضدام.

المادة ( )394
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

كل من دار محال عموميا ل مقامرة يعاقب بالحبس حته ستة نهر وبالغرامة حته دمسين دينارا.

المادة ( )395
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

كل من وجد محل عموم ل مقامرة دالف اهنداص المنار اليهم الفقرة (  ) 1ممن الممادة (
 ) 393يعد بأنه موجمود يمه ل مقمامرة غيمر المنمروعة إف إلا ثبمت عكمس للمك  ،ويعاقمب م الممرة
اهوله بغرامة ف تزيد ع ه دمسة دنانير و المرة الثانية او ما ي يهما بغراممة ف تزيمد ع مه عنمرة
دنانير او بالحبس مدة ف تزيد ع ه ثالثة نهر او بك تا ااتين العقوبتين.

المادة ( )396
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

كل آلة او ن ء استعمل او ي موح نمه اسمتعمل او يمراد اسمتعماله ل مقمامرة غيمر المنمروعة وجمد م
منزل او غر ة او محل يدار و يستعمل ل مقامرة غير المنروعة يجموز ضمبطه ممن قبمل ممأمور
من مأمور النرطة او الدرك ،ولدى محاكممة نمدص بتهممة إدارة او اسمتعمال للمك المنمزل او
الغر ة او المحل دال ا هحكام الا القانون  ،يجوز ل محكمة ان تصدر القرار الل تقض به العدالمة
بنأن مصادرة ت ك ادلة او للك الن ء او إتال ه او رد .

المادة ( )397
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

  1كل من تل او دار او استعمل مكانا هعمال اليانصيب مهمما كمان نوعهما يعاقمب بمالحبس حتمهستة نهر او بالغرامة حته دمسين دينارا.

  2كل من طب او ننر او تسبب طب او ننر ية إلاعة او إعالن عن يانصيب او ما يتع ق بهاو عن بي ية تلكرة و ورقة يانصيب او حصة تلكرة او ورقة يانصيب او يما يتع ق بمللك او
با و عرف ل بي تلكرة او ورقة يانصيب كهل  ،يعاقب بغرامة ف تتجاوز دمسين دينارا.

  3إن لفلة ( اليانصيب ) الواردة ال المادة تنمل كل طريقة و حي ة تتدمل لبيم ممال او ابتمهاو التصرف يه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحل سواء كان للك برم حجارة الزار او
بسحب التلاكر او اورات اليانصيب  ،او القرعة و افرقام و الرسموم او بواسمطة دوفب او حيموان
مدرب او بأية طريقة درى مهما كان نوعها.

 4 -ف تسر

حكام ال المادة ع ه ا ( يانصيب ) استحصل ع ه إلن به من مرجعه المدتص.

المادة ( )398
المقامرة
الباب العانر -

جرائم التسول والسكر والمقامرة

كل من الهر انه ينرف ع ه إدارة منزل او غر ة او عدد من الغمرف او محمل ممما ورد لكمر م
المادتين (  393و  ) 397من الا القانون  ،رجال كان م امر و كل من تصرف تصرف الندص
الل ينرف ع ه إدارة للمك المحمل او النمدص المعهمود إليمه ممر تفقمد والعنايمة بمه يعتبمر نمه امو
صاحب للك المحل سواء كان او صاحبه الحقيق ام لم يكن.

المادة ( )399
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

1 -السرقة ا

دل مال الغير المنقول دون رضا .

  2وتعن عبارة ( دل المال ) إزالة تصرف المالك يمه بر عمه ممن مكانمه ونق مه وإلا كمان متصمالبغير منقول بفص ه عنه صال تاما ونق ه.

3 -وتنمل لفلة ( مال ) القوى المحرزة.

المادة ( )400
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب باهنغال الم بدة او الم قتة مدة ف تنقص عن دمس عنرة سنة من ارتكمب سمرقة مسمتجمعة
الحافت الدمس ادتية:

 1 -ن تق السرقة ليال.

2 -بفعل ندصين او كثر.

 3 -ن يكون السارقون ك هم او واحد منهم حامال سالحا لاارا او مدفيا.

  4بالمددول المه مكمان معمد لسمكنه النماس او م حقاتمه او مما ينمم ه املا المكمان وم حقاتمه -حسمبالتعريممف المبممين م المممادة الثانيممة  -بهممدم الحممائط او تس م ق الجممدار او بكسممر او د م البمماب او ممتل
افقفال بمفاتيل مصطنعة او دوات مدصوصة  ،او بانتحال صفة مولف او بارتداء زيه وناراته ،
او بالتلر بأمر من الس طة.

  5ن يهدد السارقون ك هم او واحد منهم بالسالح او يتوسل بأحد ضروب العنمف ع مه اهنمداصاما لتهيئة الجناية او تسهي ها  ،واما لتأمين ارب الفاع ين او افستيالء ع ه المسروت.

المادة ( )401
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1يعاقممب بافنممغال الم قتممة دمممس سممنوات ع ممه اهقممل مممن ارتكممب السممرقة مسممتجمعة الحممالتينادتيتين:-

 -بفعل ندصين أكثر.

ب -ن يهدد السارقون ك هم و واحد منهم بالسالح و يتوسل بأحد ضمروب العنمف ع مه اهنمداص
إما لتهيئة الجناية و تسهي ها و لتأمين ارب الفاع ين و افستيالء ع ه المسروت.

 2وتكون عقوبة السرقة الواردة الفقرة السابقة اهنغال الم قتة مدة ف تقل عن عنر سنوات إلاوقعت السرقة بنك و إلا تسبب عن العنف رضوف و جروح.

 3ويعاقب باهنغال الم قتة إلا وقعت السرقة من قبل ندص واحد بالصمورة الموصمو ة م البنمد(ب) من الفقرة ( )1من ال المادة  ،وباهنغال الم قتة مدة ف تقل عن دمس سنوات إلا وقعت امل
السرقة بنك و تسبب عن العنف رضوف و جروح.

المادة ( )402
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب اللين يرتكبون الس ب

الطريق العام ع ه الوجه ادت :

  1باهنغال الم قتة مدة ف تمنقص عمن سمب سمنوات إلا حصمل عمل السم ب نهمارا ممن ندصمينأكثر وباستعمال العنف.

  2باهنغال الم قتة ممدة ف تمنقص عمن عنمر سمنوات  ،الا حصمل عمل السم ب لميال ممن ندصمينأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مس حا.

  3بافنغال الم بدة الا حصل عل الس ب بالصورة الموصو ةرضوف و جروح.

الفقرة الثانية وتسبب عن العنف

المادة ( )403
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1إلا حصمل عمل السم ب باسمتعمال العنمف ع مه افنمداص سمواء لتهيئمة الجريممة او تسممهي ها ،وسواء لتمأمين امرب الفماع ين و افسمتيالء ع مه المسمروت يعاقمب الفاعمل بافنمغال الم قتمة ممدة ف
تنقص عن دمس سنوات.

  2وإلا وق عمل السم ب ممن قبمل نمدص واحمد سمواء كمان نهمارا ام لميال عوقمب الفاعمل باهنمغالالم قتة.

المادة ( )404
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بافنغال الم قتة ع ه السرقات الت تحصل

حالة من الحالتين ادتيتين:

  1م مماكن مقف مة مصمانة بالجمدران مأاولمة كانمت م ف  ،ومتصم ة بمكمان ممأاول م ف  ،وللمكبنقب حائطها او بتسم قه و بكسمر بابهما او نمباكها او بفتحهمما بتلمة مدصوصمة او باسمتعمال مفماتيل
مصطنعة  ،و

  2بكسر بواب الغمرف او الصمناديق الحديديمة او الدمزائن المقف مة الموجمودة م مكمان ممأاول اوغير مأاول  ،او تحها بتلة مدصوصة او مفتاح مصطن ولو لم يتصل اليها بنقمب حمائط و بتسم ق
او بفتل اهقفال بتلة مدصوصة او مفتاح مصطن .

المادة ( )405
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب باهنغال كل من ارتكب سرقة
غرت سفينة او اية نائبة درى.

حالة العصميان او افضمطرابات او الحمرب او الحريمق او

نص المادة مكرر
الممادة  405مكمررة ـمـ  -1يعاقمب كممل ممن اسمتوله بوجمه غيمر منممرو ع مه مركبمة مم وكمة لغيممر
باهنغال الم قتة ،ويعاقب بالعقوبمة نفسمها كمل نمدص تمددل مم الجمان سمواء ممن دمالل مفاوضمة
الحصول ع ه منفعة من الا الجرم و  -2يعاقب
مالك المركبة المستوله ع يها و مساعدة الجان
كل من جرى تعديال ع ه المركبة المستوله ع يها بقصد مساعدة الجان م تحقيمق منفعمة بمالحبس
مدة ف تقل عن سنتين و  -3الا قام ممن افنمداص المملكورين م الفقمرتين ( )1و ( )2ممن امل
المادة باعادة المركبة و باإلرناد اليها ع ه نحو دى اله اعادتها دون الحصول ع ه مقابل تدفمف
العقوبة لتصبل الحبسو  -4يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنة و بغرامة مقداراا دمسة آفف دينار
كل من يتاجر بالمركبات و بقط غياراا و بتص يحها وبصيانتها ولمم يقمم بمافبالغ عمن مركبمة
مسممتوله ع يهمما و عممن قطعهمما ل جهممات المدتصممة م م ع مممه بممللك وت غممه ردصممة ممارسممة المهنممة

الممنوحة له الا كانت المهنة من المهن المتع قة بالمركبات وف يجموز النمزول بالعقوبمة عمن النصمف
عند استعمال اهسباب المدففة.
المادة ( )406
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس من سنة اله ثالث سنوات ع ه السرقات الت تحصل

حال من افحوال ادتية:

 - 1ن يكون الوقت ليال  ،وب -ن يكون السارت اثنين أكثر  ،و
م -ن تق السرقة

بيت السكن و

مكان داص و مكان عبادة.

2 -ان يكون السارت حامال سالحا لاارا او مدبأ.

  - 3ن يكون السارت دادما بأجرة ويسرت مال مددومه او مال نمدص تمه المه بيمت مددوممهاو مال صاحب البيت الل لاب اليه بر قة مددومه  ،و

ب  -ن يكون السارت مستددما او عامال او صانعا او ت ميلا
مدزنه او مع مه  ،و

صناعة ويسرت من بيت سمتال او

م  -ن يسرت ندص من المحل الل ينتغل يه بصورة مستمرة.

  4ن يكون السارت صاحب دان او نزل او حوليا او نوتيا او سائق سميارة و مثمالهم ممن صمنافالناس و تباعهم من رباب الحرف ويسرت كل ما ودعه او بعضه.

المادة ( )407
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

1كل من يقدم ع ه ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينةاهدل او الننل ،يعاقب بالحبس من ستة نهر اله سنتين.

الا الفصل كالت تق ع ه صمورة

 2الا وقعممت السممرقة ع ممه قطم مركبممة و مكوناتهمما او لوازمهمما و ع ممه حقيبممة م حمموزة انسممانوقطعة ح و قطعة درى لات قيمة مادية يحم ها إنسان ال يجوز النزول بعقوبة الحبس عمن
ربعة نهر عند استعمال اهسباب المدففة.

المادة ( )408
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من يسرت الديل او الدواب المعدة ل حممل او الجمر او الركموب وسمائر الموانم كبيمرة كانمت او
صغيرة من المحالت غيمر المحفولمة و المحمالت المكنمو ة بمدون سميام محكمم والمتروكمة م
منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين اله ثالث سنوات.

المادة ( )409
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كممل مممن يسممرت آفت الزراعممة و دواتهمما او ممما قط م واعممد ل بي م مممن الحطممب والدنممب او اهحجممار
حواضها  ،او النحل داليا  ،او الع ق برك  ،و الطيور
مقطوع ة مقالعها او اهسماك
من القن  ،يعاقب بالحبس حته سنة.

المادة ( )410
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1كل من يسرت ما كان محصودا او مق وعا ممن المزروعمات او سمائر محصموفت اهرف التمينتف بها او نيئا من كداس الحبوب  ،يعاقب بالحبس حته سنة.

  2وإلا كان السارت كثر من واحد ووقعت سرقة المحصوفت المملكورة لميال بصمورة النقمل ع مهالدواب او العربات وما ماث ها  ،يكون الحبس من ستة نهر اله سنتين.

  3الا كانت المزروعات وسائر محصوفت اهرف الت ينتف بها لمم تق م او لمم تحصمد وسمرقتمن الحقل بالزنبيل او الكميس و مما ماث همما ممن اهوعيمة او نق مت بواسمطة المدواب او العربمات ومما
ماث ها او سرقت ليال بفعل عدة نداص كانت العقوبة الحبس حته ستة نهر.

المادة ( )411
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنل المنصوص ع يها

الا القسم.

المادة ( )412
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1كل من انترى ماف مسر وقا او باعه او دلل ع يه او توسطيعاقب بالحبس حته ستة نهر.

بيعه ونرائه واو عمالم بمأمر ،

 2وان كان المسروت ممن الحيوانمات المعمدودة م الممادة (  ) 408مال تمنقص العقوبمة عمن نمهرواحد.

 3وان كممان المسممروت مركبممة و جممزء منهمما وتممم نممراء منهمما او بيعهمما ولممو د مارم ادارةالترديص و دلل ع يها و توسط بيعها و نرائها واو يع م انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة
اله ثالث سنوات.

  4وإن كمان المسمروت قمد حصمل ع يمه بجنايمة وكمان الفاعمل يع مم بمللك  ،مال تمنقص العقوبمة عمنالحبس ستة نهر.

المادة ( )413
السرقة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1يعفممه مممن العقوبممة  ،كممل نممدص ارتكممب جريمممة دفمماء اهنممياء المسممروقة او جريمممة تدبئممةاهنداص اللين انتركوا السرقة المنصوص ع يها المادتين (  83و  ) 84إلا دبمر السم طة
عن ولئك النركاء قبل ية مالحقمة  ،او تماح القمبف ولمو بعمد مبانمرة المالحقمات ع مه ممن يعمرف
مدبأام.

2 -ف تسرى حكام ال المادة ع ه المكررين.

المادة ( )414
افغتصاب والتهويل
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس ف قل من ثالثمة نمهر وبالغراممة ف قمل ممن عنمرة دنمانير كمل ممن قمدم بالتهديمد او
باستعمال العنف فجتالب نف غير منرو له او لغير ع ه:

 1 -اغتصاب توقي او

صك يتضمن تعهدا او إبراء او حوالة الا الصك او تغيير او إتال ه.

  2تحريمر ورقمة او بصممة او توقيم او دمتم او عالممة دمرى ع مه صمك كم يسمتطا يمما بعمدتحوي ممه او تغييممر او اسممتعماله كصممك ل قيمممة و وتفممرف عقوبممة افنممغال الم قتممة إلا كممان الفاعممل
حامال سالحا ادد به المجنه ع يه.

المادة ( )415
افغتصاب والتهويل
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1كل من ادد ندصا بفضل مر او إ نائه او افدبار عنمه وكمان ممن نمأنه ن ينمال ممن قمدر املاالندص او من نر ه او من قدر حمد قاربمه او نمر ه عوقمب بمالحبس ممن ثالثمة نمهر إلمه سمنتين
وبالغرامة من دمسين دينارا اله مائت دينار.

 2كل من ابتز ندصا لك يحم ه ع ه ج ب منفعة غير منروعة له او لغير عوقمب بمالحبس ممدةف تقل عن ثالثة انهر وبغرامة ف تقل عن دمسين دينارا وف تزيد ع ه مائت دينار.

 3تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقداراا دمسون دينارا الا تع ق افمر المزعوم بحادثمرور وان لم ينطو ع ه تهديد او لم يكن من نانه النيل من قدر الا الندص او من نر ه او ممن
نرف احد اقاربه.

المادة ( )416
افغتصاب والتهويل
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1كمل ممن اسمتعمل بمدون حمق نميئا يدمص غيمر بصمورة ت حمق بمه ضمررا دون ن يكمون قاصمداافستيالء ع ه للك النم ء  ،عوقمب بمالحبس حتمه سمتة نمهر  ،وبالغراممة حتمه دمسمين دينمارا او
باحدى ااتين العقوبتين.

2ع ه الرغم مما ورد المادة ( 405مكررة) من الا القمانون ،يعاقمب بمالحبس ممدة ف تقمل عمنسنة واحدة وف تزيد ع ه ثالث سنوات وبغرامة ف تقل عن دمسمائة دينار وف تزيد ع ه الف دينار
كل من استعمل مركبة دون الن او موا قة مالكهما و صماحب الحمق م اسمتعمالها و م حمال اهدمل
باهسباب المدففة التقديرية ف يجوز النزول بالعقوبة عن ثالثة انهر و وقف تنفيلاا.

المادة ( )417
افحتيال
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1كل ممن حممل الغيمر ع مه تسم يمه مماف منقموف او غيمر منقمول او اسمنادا تتضممن تعهمدا او ابمراءاستوله ع يها احتياف.

 باستعمال طرت احتيالية من نانها ايهام المجن ع يه بوجود منرو كمالب او حمادث او اممر فحقيقة له او احداث افمل عند المجن ع يه بحصول ربل وام او بتسديد المب د المل ادمل بطريمق
افحتيال او افيهام بوجود سند دين غير صحيل او سند مدالصة مزور.

ب -بالتصرف

مال منقول او غير منقول واو يع م انه ليس له صفة ل تصرف به.

م -باتدال اسم كالب او صفة غير صحيحة.

عوقب بالحبس من ستة انهر اله ثالث سنوات و بالغرامة من مائت دينار اله دمسمائة دينار.

 - 2يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن سنتين إلا ارتكمب الفعمل بحجمة تمأمين وليفمة و عممل م ادارةعامة.
ب -يعاقممب بممالحبس مممدة ف تقممل عممن ثممالث سممنوات الا كممان مرتكممب الجريمممة ممممن يتولممون اصممدار
افسممهم و السممندات او ا اورات ماليممة ادممرى متع قممة بنممركة او منممرو او م سسممة تجاريممة او
صناعية.
 3تقض المحكمة بضعف العقوبة حال تعدد المجن ع ميهم و الا اسمتغ ت افعاقمة الجسمدية اوالنفسية او اللانية ل مجن ع يه فرتكاب من الجنل المنصوص ع يها ال المادة.

 4-يطبق العقاب نفسه ع ه النرو

ارتكاب ا من الجنل المنصوص ع يها

ال المادة.

المادة ( )418
افحتيال
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من استغل احتيام ندص دون الثامنة عنرة من عمر او معوت نفسيا او عق يا او استغل ضعفه
او اوى نفسه ادل منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة انياء او تنازل
عممن اورات ت جاريممة او غيرامما او تعهممد او ابممراء يعاقممب ايمما كانممت طريقممة افحتيممال الت م اسممتعم ها
بالحبس من ستة انهر اله ثالث سنوات وبالغرامة من مائت إله دمسمائة دينار.

المادة ( )419
افحتيال
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس حته سنتين كل من:

 1 -واب او ا رغ او ران مواله او تسبب

للك بقصد افحتيال ع ه دائنيه  ،و.

  2با او نقل قسم من مواله بعد صدور حكم او قرار يقض ع يه بد مب مد ممن الممال وقبملتنفيل للك القمرار او الحكمم و دمالل ممدة سمنة سمابقة لتماريخ صمدوراما قاصمدا بمللك افحتيمال ع مه
دائنيه.

المادة ( )420
افحتيال
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس حته سنة كل من كان بائعا او راانا لمال و محاميا او وكيال لبائ او راان:

  1ادفه عن النمار او الممرتهن مسمتندا جواريما يتع مق بم كيمة البيم او المرامون اوران آدر يتع ق به.

2 -زور نهادة تتوقف او يحتمل ن تتوقف ع يها الم كية.

حمق او

المادة ( )421
افحتيال
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

1يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة ف تقل عن مائة دينار وف تزيد ع ه ممائت دينمار كمل ممن اقمدمبسوء نية ع ه ارتكاب احد اف عال التالية:

و الا اصدر نيكا وليس له مقابل و اء قائم وقابل ل صرف.

بو الا سحب بعد اصدار النيك كل المقابل لو ائه او بعضه بحيث ف يف الباق بقيمته.

مو ال ا اصدر امرا اله المسحوب ع يه بافمتنا عن صرف النيك م غيمر الحمافت التم يجيزاما
القانون.

د و الا لهر لغير نيكا او اعطا نيكا مستحق الد لحام ه واو يع م انه ليس له مقابل يفم بكاممل
قيمته او يع م انه غير قابل ل صرف.

اـو الا حرر نيكا او وق ع يه بصورة تمن صر ه.

2مم مراعمماة ممما ورد م الفقممرة ( ) 3مممن اممل المممادة  ،ف يجمموز ل محكمممة عنممد ادمملاا بافسممبابالمدففة ا حالة من الحافت المنصموص ع يهما م الفقمرة ( )1ممن امل الممادة تدفميف عقوبمة
الحبس عن ثالثة انمهر والغراممة عمن دمسمين دينمارا وف يجموز اسمتبدال الحمبس بالغراممة م امل
الحافت.

 - 3ع ه الرغم مما ورد الفقرة ( )2ممن امل الممادة ،و م حالمة اسمتيفاء قيممة النميك و اسمقاطالمنمتك حقممه الندصم  ،تسممتو ه غراممة تعممادل ( )% 5مممن قيمممة النميك مهممما ب ممد عممدد المحكمموم
ع يهم ع ه ان ف تقل عن مائة دينمار وف تزيمد ع مه دمسمة آفف دينمار حتمه بعمد صمدور الحكمم او
اكتسابه الدرجة القطعية.

ب -لغايات البنمد ( ) ممن امل الفقمرة تحتسمب الغراممة م حمال تعمدد النميكات ع مه اسماس مجممو
قيمتها.

4تسر احكام الفقرة ( )3من ال المادة ع ه افحكام الت اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفال احكامالا القانون ويصدر القرار بللك ال الحالة من قبل المحكمة الت اصدرت الحكم.

5-ينحصر نطات تطبيق الفقرة ( )1من ال المادة بالنيك الل يتحقق يه النرطان التاليان:-

 -ان يكون محررا باستددام النمولم الصادر من البنك المسحوب ع يه.

ب -ان يكون مقدما اله البنك المسحوب ع يه ل و اء
للك التاريخ.

التاريخ المبين يه او دمالل سمتة نمهر ت م

6-تستثنه من احكام الفقرة ( )5من ال المادة النيكات المحررة قبل نفال احكام الا القانون.

7م م مراعمماة حكممام المممادة ( )74مممن امملا القممانون ،الا حممرر النمميك ممن المفمموف بممالتوقي عممنالنمركة يكمون مسم وف جزائيما بصمفته ماعال عمن الجريممة المنصموص ع يهما م امل الممادة متمه
توا رت اركانها وبغف النلر عن نو النركة.

المادة ( )422
اساءة افئتمان
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل ممن سم م اليمه ع مه سمبيل اهما نمة او الوكالمة وهجمل افبمراز وافعمادة او هجمل افسمتعمال ع مه
صورة معينة او هجل الحفل و فجراء عمل  -بأجر او بدون جر  -ما كان لغير من موال ونقود

وانياء و سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجم ة كل من وجد يد ن ء من الا القبيمل كتممه او
بدله او تصرف به تصرف المالك او استه كه او قدم ع مه ا عمل يعمد تعمديا او امتنم عمن تسم يمه
لمن ي زم تس يمه اليه  ،يعاقب بالحبس من نهرين إله سمنتين وبالغراممة ممن عنمرة دنمانير المه مئمة
دينار.

المادة ( )423
اساءة افئتمان وافدتالس
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

تكون العقوبة الحبس من سنتين إله ثالث سنوات الا كان مرتكب اف عال المبينة
:-

الممادة السمابقة

 1دادما بأجرة و عامال لدى صاحب العمل  ،وكان الضرر النانمئ عنهما موجهما المه مددوممه وصاحب العمل.

2-مدير م سسة ديرية وكل ندص مس ول عن اعمالها.

3-وص ناقص اها ية و اقداا.

4-محاميا او كاتب عدل.

5-كل ندص مستناب عن الس طة العامة إلدارة اموال تدص الدولة او اف راد او لحراستها.

المادة ( )424
اساءة افئتمان وافدتالس

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

ن ء منقول ددل حيازته بسبب افوة حص ت من المالمك
كل من تصرف تصرف المالك
وكان يع م نه حصل ع يه بت ك الصورة وكتمه او ر ف اعادته يعاقب بالحبس حتمه سمتة انمهر او
بغرامة حته دمسين دينارا.

المادة ( )425
احكام نام ة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1يعفممه مممن العقمماب مرتكبممو الجممرائم المنصمموص ع يهمما م الفصممول الثالثممة السممابقة الا وقعممتاضممرار بممالمجن ع يممه بممين افصممول والفممرو او الممزوجين غيممر المفتممرقين قانونمما  ،او بممين افربممة
والربيبات من جهة وبين افب وافم من جهة ثانية.

  - 2الا عاود الا الفاعل جرمهالقانون مدفضا منها الث ثان.

دمالل ثمالث سمنوات عوقمب بالعقوبمة المنصموص ع يهما م

ب -ينترط لتطبيق حكم تدفيف العقوبة إزالة الضرر الل لحق بالمجن ع يه.

المادة ( )426
احكام نام ة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1الجمنل المنصموص ع يهما م الممواد ( )415و ( )416و ( )419و ( )1 / 420و ( )422و( )1 / 423و ( )424و ( ) 425ف تالحق اف بناء ع ه نمكوى المتضمرر  ،مما لمم يكمن المتضمرر
مجهوف.

 2ان اسمماءة افئتمممان المعاقممب ع يهمما بموجممب المممادة (  ) 422تالحممق عفمموا الا را قتهمما احممدىالحافت المنددة المنصوص ع يها الفقرات ( )2و ( )3و (  )4و ( )5من المادة () .423

المادة ( )427
احكام نام ة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1تد فمف المه النصمف العقوبمات الجنحيمة المعينمة م الممواد التم ت لمف الفصمل افول والثمانوالثالممث الا كممان الضممرر النمماته عنهمما و النف م الممل قصممد الفاعممل اجتالبممه منهمما تمما هين او الا كممان
الضرر قد زيل ك ه قبل احالة الدعوى اله المحكمة.

 2اما الا حصل الرد او ازيل الضرر اثن اء الدعوى ولكمن قبمل ا حكمم بافسماس ولمو غيمر مبمرميدفف رب العقوبة.

نص المادة مكرر
المادة  427مكررة -:باستثناء ما ورد ع يه النص م الممادة ( )421ممن املا القمانون ،يجموز وقمف
تنفيل العقوبة الجنل المنصوص ع يها الفص ين (الثان ) و (الثالث) من الا الباب ،ولمو زادت
مدة الحبس ع ه سنة ،إلا تنازل الناك عن نكوا بعد صدور الحكم القطع وع ه ان تتوا ر جمي
اهحكام اهدرى الواردة المادة ( 54مكررة) من الا القانون.
المادة ( )428

العيارات والمكاييل غير القانونية و المغنونة والغا

كمية البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كمل مممن اسممتعمل او اقتنممه م مدزنممه او دكانممه او م عربممات البيم او غيرامما مممن افممماكن المعممدة
ل تجارة عيارات او مكاييل و غيراا من عدد الوزن والكيل تدت ف عن العيارات والمكاييمل المعينمة
القانون او غير موسومة  ،يعاقب بالحبس حته اسبو وبالغراممة حتمه دمسمة دنمانير او باحمدى
ااتين العقوبتين.

المادة ( )429
العيارات والمكاييل غير القانونية و المغنونة والغا

كمية البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من اقتنه افماكن الملكورة عال عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغنونمة او غيمر
مضبوطة  ،يعاقب بالحبس مدة ف تتجاوز ثالثة انهر او بغرامة حته عنرة دنانير.

المادة ( )430
العيارات والمكاييل غير القانونية و المغنونة والغا

كمية البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من قدم باستعماله عيارات او مكاييمل او عمدد وزن او كيمل مغنونمة او غيمر مضمبوطة  -وامو
عمالم بهمما  -ع مه غمما العاقمد م كميمة النم ء المسم م يعاقمب بممالحبس ممن ثالثممة نمهر الممه سممنتين
وبالغرامة من عنرة دنانير اله دمسين دينارا.

المادة ( )431

العيارات والمكاييل غير القانونية و المغنونة والغا

كمية البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من غا آدر سواء كمية النم ء المسم م او ماايتمه إلا كانمت امل الماايمة ام السمبب المدا
ل صفقة يعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله سنة وبالغراممة ممن عنمرة دنمانير المه دمسمين دينمارا او
باحدى ااتين العقوبتين.

المادة ( )432
العيارات والمكاييل غير القانونية و المغنونة والغا

كمية البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

تصممادر و قمما فحكممام المممادة (  ) 31العيممارات والمكاييممل وعممدد المموزن والكيممل المغنونممة او الت م
تدت ف عن العيارات والمكاييل المعينة القانون.

المادة ( )433
الغا

نو البضاعة

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من غا العاقد عن معر ة سواء طبيعة البضاعة و صفاتها الجواريمة او تركيبهما او الكميمة
الت تحتويها ممن العناصمر المفيمدة او م نوعهما او مصمدراا عنمدما يكمون تعيمين النمو والمصمدر
معتبرا بموجب افتفات او العادات السبب الرئيس ل بي يعاقب بالحبس من نهر اله سنة وبالغراممة
من دمسة دنانير اله دمسين دينارا او باحدى ااتين العقوبتين.

المادة ( )434

عرق ة حرية البيو بالمزايدة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كل من قدم ع ه تعطيل او عرق ة حريمة المزايمدة الع نيمة المتع قمة بمالبي او النمراء او التمأجير  ،او
افلتزامات او التعهد  ،وللك بالتهديد او العنف او باهكاليب  ،او باقصاء المتزايدين و الم تمزمين ،
لقاء نقود او ابات او وعود  ،او بأية طريقة درى  ،عوقب بالحبس مدة نهر واحد حته ستة نهر
وبغرامة من عنرة دنانير حته دمسين دينارا.

المادة ( )435
المضاربات غير المنروعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة وبغرامة ف تزيد ع ه مائة دينار كل من توصل بالغا لر او
تدفيف البضائ و اهسهم التجارية العامة او الداصة المتداولة البورصة وف سيما:-

1 -بإلاعة وقائ مدت فة او ادعاءات كالبة  ،و

2 -بتقديم عروف ل بي او النراء قصد ب ب ة اهسعار  ،و

3 -بافقدام ع ه

عمل من نأنه ا ساد قاعدة العرف والط ب

المادة ( )436
المضاربات غير المنروعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

السوت.

تضاعف العقوبة إلا حصل ارتفما اهسمعار او ابوطهما  ،ع مه الحبموب والطحمين والوقمود والسمكر
والزيت وال حوم او اللبائل و غير للك من المواد الغلائية.

المادة ( )437
حكام عامة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

ارتكاب الجمرائم المنصموص ع يهما م الممادة (  ) 430ومما ي يهما ممن
يتناول العقاب  ،النرو
المواد الواردة الفصل الراب .

المادة ( )438
اف الس
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1المف سمون احتيماف ع مه الصمورة المبينمة م اهحكمام الداصمة بماف الس وممن يلهمر بمقتضمهاهحكام الملكورة نهم نركاء لهم التهمة يعاقبون باهنغال الم قتة.

2 -كل من اعتبر مف سا مقصرا  ،يعاقب بالحبس مدة ف تتجاوز السنتين.

المادة ( )439
اف الس
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

عند ا الس نركة تجارية يعاقب بالعقماب المنصموص ع يمه م الفقمرة افولمه ممن الممادة ( ) 438
عدا النركاء ( الكولكتيف ) والنركاء العام ين نركات المضاربة  ،كل من:

 -النركاء المضاربون اللين اعتادوا التددل

عمال النركة.

ب  -مديرو النركة المضاربة باهسهم والمس ولية المحددة.

م  -المديرون و عضاء مج مس افدارة والموكالء المفوضمون و عضماء مجمالس المراقبمة ومفوضموا
المحاسبة ومولفوا النركات الملكورة ونركاء المساامة.

الا قدموا بنفسهم ع ه ارتكاب عمل من عمال اف الس افحتيمال او سمه وا او تماحوا ارتكابمه عمن
قصد منهم او الا ننروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا نصبة وامية.

المادة ( )440
اف الس
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

ال ست نركة تجارية  ،يعاقب بعقوبة اف الس التقصير كل من قدم ممن اهنمداص المملكورين
ادارة النركة و العمل لمصم حتها ع مه ارتكماب جمرم ممن الجمرائم المنصموص ع يهما م
عال
الفقرة (  ) 2من المادة ( ) .438

المادة ( )441
الغا اضرارا بالدائنين
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

مواله الثابته ع ه إنقاص مواله
إن المدين الل يقوم بقصد إضاعة حقوت الدائنين و من التنفيل
بممأ نممكل كممان وف سمميما بتوقيم سممندات واميممة او بممافقرار كمملبا بوجممود موجممب او بالغائممه ك ممه او
بعضه او بكتم بعف مواله او تهريبها او ببي بعف مواله او اتال ها او تعييبها.

يعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله سنتين وبالغرامة من دمسين دينارا اله مائت دينار.

المادة ( )442
الغا اضرارا بالدائنين
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

إلا ارتكبممت الجريمممة باسممم نممركة او لحسممابها ممان ا مل النممركة تسممتهدف ل تممدابير افحترازيممة كممما
يسممتهدف ل عقوبممات المنصمموص ع يهمما م المممادة السممابقة اهنممداص المسم ولون م النممركة المملين
يساامون الفعل او يسه ون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

المادة ( )443
الهدم والتدريب
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

كممل مممن اممدم او دممرب قصممدا اهبنيممة وافنصمماب التلكاريممة والتماثيممل او غيرامما مممن افننمماءات
والعقارات المم وكة ل دولة و المعمدة لمنفعمة الجمهمور او ل زينمة العاممة او نم ء منقمول او غيمر
منقول له قيمته التاريدية يعاقب بالحبس من ثالثة نهر اله ثمالث سمنوات وبالغراممة ممن مائمة إلمه
دمسمائة دينار.

المادة ( )444
الهدم والتدريب
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1كل من قمدم قصمدا ع مه امدم بنماء غيمر ك مه او بعضمه  ،يعاقمب بمالحبس ممن ثالثمة نمهر المهسنتين وبالغرامة من دمسة دنانير اله دمسة وعنرين دينارا.

  2وإلا وق الهدم ولو جزئيا ع ه اهكواخ والجمدر غيمر المطينمة و الحيطمان المبنيمة بالمدبا دونطين  ،كانت عقوبة الحبس حته ستة نهر او الغرامة حته عنرين دينارا.

المادة ( )445
الهدم والتدريب
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1كل من الحق با دتيار ضررا بمال غير المنقول  ،يعاقب بناء ع مه نمكوى المتضمرر بمالحبسمدة ف تتجاوز سنة و بغرامة ف تتجاوز دمسين دينارا او بك تا العقوبتين.

2 -تنازل الناك يسقط دعوى الحق العام.

المادة ( )446
نز التدوم واغتصاب العقار
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

من قدم ولو جزئيما ع مه طمم حفمرة او امدم سمور ممن الممواد بنم او ع مه قطم سميام او نزعمه
دضر كان م يابسا ومن ادم او درب او نقل ايمة عالممة تنمير المه الحمدود بمين مدت مف اهممالك
يعاقب بالحبس مدة ف تتجاوز ستة انهر او بغرامة ف تتجاوز عنرين دينارا.

المادة ( )447
نز التدوم واغتصاب العقار
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

إلا ارتكممب الجممرم الممملكور تسممهيال لغصممب رف او بالتهديممد و العنممف الواق م ع ممه افنممداص ،
عوقب الفاعل بالحبس من نهر اله سنة وبالغرامة من دمسة دنانير اله دمسة وعنرين دينارا.

المادة ( )448
نز التدوم واغتصاب العقار
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1من ف يحمل سندا رسميا بالم كية او التصرف واستوله ع ه عقار او قسمم ممن عقمار بيمد غيمردون رضا  ،عوقب بالحبس حته ستة نهر.

  2وتكون العقوبة من نهر اله سنة الا را ق الجرم تهديد او عنف  ،وممن ثالثمة انمهر المه ثمالثسنوات الا ارتكبه جماعة منهم ندصان ع ه اهقل مس حان .

3 -يتناول العقاب النرو

المادة ( )449

الجريمة الملكورة

الفقرة الثانية .

التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1من قط او ت ف ما كان لغير من مزروعات قائمة او انجار او نمجيرات نابتمة نبمت الطبيعمةاو مغروسممة  ،او غيممر للممك مممن افغممراس غيممر المثمممرة  ،او ط ممق ع يهمما الحيوانممات قاصممدا مجممرد
اتال ها عوقب بالحبس من اسبو واحمد المه ثالثمة نمهر او بالغراممة ممن دمسمة دنمانير المه دمسمة
وعنرين دينارا و بك تا العقوبتين معا.

 2وإلا وق عل الق ط او افتالف ع مه مطماعيم او انمجار مثممرة او سمائ ها او ع مه يمة نمجرةدرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية  ،عوقمب الفاعمل بمالحبس ممن نمهر
اله سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او نجرة او سي ة دينارا واحدا.

المادة ( )450
التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

مممن اط ممق او رعممه المانممية وسممائر الحيوانممات م ممما كممان لغيممر مممن رف مسمميجة او مغروسممة
بافنجار  ،او مزروعة او الت يها محصموفت  ،او تسمبب عمن ااممال او غف مة منمه بمددولها المه
مثمل امل افمماكن عوقمب بمالحبس ممن اسمبو واحمد المه نمهرين او بغراممة ممن دمسمة دنمانير الممه
عنممرين دينممارا ويضمممن صمماحب الحيوانممات ممما وقم مممن ضممرر ودسممارة  ،ع ممه ان يكممون لممه حممق
الرجو ع ه الراع .

المادة ( )451
التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

الا اقتصر الجرم ع ه تق يم المطاعيم او افنجار او الفسائل دفضت العقوبمة المنصموص ع يهما م
المادة السابقة اله النصف.

المادة ( )452
التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

  1ممن قمدم قصمدا غيمر مضمطر ع مه قتمل حيموان جمر او حممل او ركموب و ممواا ممن مدت مفاهنوا تدص غير يعاقب ع ه الصورة التالية:

 إلا وق الجرم مكان بتصرف صاحب الحيوان اومدة ف تتجاوز السنتين.

حيازته بأيمة صمفة كانمت حمبس الفاعمل

ب  -وإلا وق الجرم

مكان بتصرف الفاعل  ،حبس الفاعل مدة ف تتجاوز الستة نهر.

م  -وإلا وق الجرم

ما سوى للك من اهماكن  ،حبس الفاعل مدة ف تتجاوز السنة الواحدة.

د  -وإلا وق الجرم بالتسمم كانت العقوبة

كل حال الحبس من نهرين اله سنتين.

  2من قدم قصدا غير مضطر ع ه قتل حيوان ليف او داجن يعاقب بالحبس حته ثالثمة نمهر اوبغرامة ف تتجاوز دمسين دينارا.

 3كممل مممن ضممرب او جممرح قصممدابال ضممرورة حيوانمما مممن الحيوانممات الممملكورة م اممل المممادةبصورة تمنعه عن العمل او ت حق به ضرراجسيما يعاقب بمالحبس حتمه نمهر او بغراممة ف تتجماوز
عنرين دينارا.

  4كل من تسمبب م امالك حيموان ممن الحيوانمات المملكورة آنفما بماطالت المجمانين او الحيوانماتا لضارية ع يها او بأية صورة درى  ،يعاقب بالعقوبة المنصوص ع يها الفقرة الثالثة.

المادة ( )453
التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

من قدم قصدا ع ه إتالف اهدوات الزراعية او كسمراا او تعطي هما عوقمب بمالحبس ممدة ف تتجماوز
السنة او بغرامة ف تتجاوز ماية دينار.

المادة ( )454
التعد ع ه المزروعات والحيوانات وآفت الزراعة
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

إلا قممدمت ع نمما عص م بة مس م حة ف يممنقص عممدد رادامما عممن دمسممة نممداص ع ممه تدريممب ممموال
اددرين و نيائهم ومحصوفتهم و إتال ها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاع ين باهنغال الم قتة.

المادة ( )455
التنقيب عن الميا
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة وبغرامة ف تزيد ع ه دمسة وعنرين دينارا او باحمدى اماتين
العقوبتين من قدم بدون إلن:

  1ع ه القيام بأعمال التنقيب عن الميا الكائنة تحت اهرف او المتفجمرة او ع مه حصمراا مما لمميكن المقصود حفر آبار غير متفجرة اهمالك الداصة.

 2ع مه إجمراء حفر يمات تبعمد عمن حمد ضمفاف مجمار الميما ومعابراما و قنيمة المر والتجفيمفوالتصريف مسا ة قل من عمق ال الحفريات و كل حال قل من ثالثة متار.

  3ع ه نز حجارة او تراب او رمل او نجار او نجيرات او عناب من ت ك الضمفاف او ممناحواف مجار الميا الم قتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.

  4ع ه التعد بأ نكل كان ع ه ضفاف الينابي ومجار الميا الم قتة والدائممة والمسمتنقعاتوالبحيممرات والبممرك والغممدران و ع ممه حممدود ممممرات قنيممة الممر والتصممريف او معممابر الميمما و
قساط ها المصرح باننائها ل منفعة العامة.

5 -ع ه من جر الميا العمومية جريا حرا.

 6 -ع ه القيام بأ عمل دائم او م قت من نأنه التأثير ع ه كمية الميا العمومية وجريها.

المادة ( )456
الهدم والتدريب
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سمتة نمهر وبغراممة ف تقمل عمن دمسمين دينمارا وف تزيمد ع مهمائت دينار كل من ادم او ق ب او درب كل او بعف افنناءات المنيدة لالنتفما بالميما العموميمة
ولحفلها او سبيل افحتماء من طغيان ال الميا ودصوصما الجسمور والسمدود والمعمابر واقنيمة
الر والتجفيف او التصريف وقساطل الميا اللاارة او المطمورة سواء اكان قد منل بالميا امتيماز
ام ف.

 2يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ثالثة نهر وف تزيد ع ه سنة وبغرامة ف تقل عن مائة دينار وفتزيد ع ه دمسمائة دينار كل من اعتدى ع ه النبكة الرئيسية ل ميما و الوصم ة المنزليمة بالتدريمب
و بالحصممول ع ممه الميمما بطريممق غيممر منممرو و بالعبممث بعممداد قيمماس كميممة الميمما المسممته كة ،
ولغايات ال الفقرة:

 يقصد بالنبكة الرئيسية ل ميا نابيب نقل الميا وتوزيعهما م النموار والطمرت لغايمات إيصمالهال منتركين.

ب -ويقصد بالوص ة المنزليمة اهنبموب المتفمر ممن النمبكة الرئيسمية ل ميما وينتهم عنمد العمداد م
عقار المنترك.

 3حالة تكرار الجريمة المنار إليها الفقرة ( )2من ال المادة تكون العقوبة بمالحبس ممدة فتقل عن ربعة نهر وف تزيد ع ه سنتين وبغرامة ف تقل عن مائت دينار وف تزيد ع ه لف دينار.

المادة ( )457
رم مواد ضارة

الميا العمومية

الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه سنة وبغرامة ف تزيد ع ه عنرين دينارا كل من:

 1سيل الميا العمومية الممنوح بها امتياز م ف  ،او سكب او رمه يها سوائل او مواد ضارةبالصحة او الراحة العامة و مانعة من حسن افنتفا بهل الميا .

  2القه سمدة حيوانية او وضم قملارا م اهراضم الداد مة ضممن النطمات المل حددتمه السم طةلحماية نب تنتف منه العامة.

 3 -جرى ا عمل من نأنه ت ويث النب او الميا الت ينرب منها الغير.

المادة ( )458
ت ويث نب او ماء ينرب منه الغير
الباب الحاد عنر  -الجرائم الت تق ع ه افموال

 1يعاقب باهنغال مدة ف تقل عن سب سنوات وبغرامة ف تقل عن عنرة آفف دينار كل من اقمدمع ه ت ويث نب او ميا او بئر ينرب منه الغير.

 2ف يجوز بأ حال ممن افحموال اسمتعمال اهسمباب المدففمة التقديريمة مهمما كمان نوعهما و وقمفتنفيل العقوبة.

 3ل محكمممة ان تأدممل بالوقممائ الممواردة م الضممبوطات والتقممارير الت م ينلمهمما مولفممو الجهمماتالمدتصممة المسم ولة عممن الميم ا يممما يتع ممق باه عممال المنصمموص ع يهمما م اممل المممادة و م المممواد
( )455و( )456و ( )457من الا القانون.

المادة ( )459
تدريب الساحات والطرت العامة
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالحبس حته سبو او بالغرامة حته دمسة دنانير من تسبب

1 -تدريب الساحات والطرت العامة.

:

  2حرث او زر او غرس بدون تفويف  ،رضا تق ضمن مسا ة دمسمة وسمبعين سمنتيمترا ممنحا ة الطريق العامة.

  3مممن قممدم ع ممه نممز ال وحممات واهرقممام الموضمموعة م منعطفممات النمموار او ع ممه اهبنيممةوالعالمات الكي ومترية والصوى و تدريبها.

المادة ( )460
من حرية المرور وسالمته
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالغرامة حته دمسة دنانير من:

  1قمدم ع ممه تطويمف الطريمق العاممة او م مك الغيمر بر عممه مصمب مياامه عمن المسمتوى المحممددبموجب اهنلمة او بارتكابه دطأ آدر.

 2زحم الطريق العامة دون دا وف إلن من الس طة بوضعه او تركه ع يها ا نم ء يمنم حريمةالمرور وسالمته او يضيقها  ،او عات حرية المرور يها بحفر حفر يها.

  3امل التنبيه نهارا والتنوير ليال مام الحفريمات وغيراما ممن اهنمغال الممألون لمه بوضمعها مالساحات وع ه الطريق العامة.

 4اطف أ القناديل او الفوانيس المستعم ة لتنوير الطريمق العاممة و نزعهما او ت فهما او زال او اطفمأضوء وض ل تنبيه إله وجود حفرة حدثت يها او ع ه وجود ن ء موضو ع يها.

5 -رمه او وض قلارا او كناسة او

ن ء آدر ع ه الطريق العامة.

6 -رمه او اسقط عن غير انتبا ع ه حد الناس قلارا او غيراا من اهنياء الضارة.

 7 -وض إعالنات ع ه افنصاب التاريدية واهبنية العامة والمقابر واهبنية المعدة ل عبادة.

تنز وتنقل افعالنات او المواد الت تزحم الطريق ع ه نفقة الفاعل.

المادة ( )461
اركاف الحيوانات واطالت العيارات النارية
الباب الثان عنر -

المدالفات

1 -يعاقب بالغرامة حته دمسة دنانير من قدم

اهماكن المأاولة:

 -ع ه اركاف حيوانات الجر والحمل والركوب وغيراا من المانية و ع ه إطالقها.

ب  -ع ه اطالت العيارات النارية او مواد مفرقعة درى بدون دا .

م  -ع ه اطالت سهم نارية
.

ماكن يدنه ان يننأ عنها وقو دطر ع ه اهنداص او اهنياء

2 -تصادر اهس حة واهسهم المضبوطة.

  3ويمكمن م الحالمة المنصموص ع يهما م الفقمرة ( ب ) ان يعاقمب الفاعمل بعقوبمة الحمبس حتمهسبو .

المادة ( )462
اامال اصحاب الفنادت مسك د تر باسماء النزفء
الباب الثان عنر -

المدالفات

من امل من صحاب الفنادت والحانات والغرف المفرونة المعدة لاليجار ن يمسك حسب اهصول
د تممرا يممدون يممه بالتس سممل اسممم كممل نممدص نممام او قضممه ال يممل م نزلممه وصممنعته ومحممل وفدتممه
وتاريدهما وتمماريخ نزولممه عنمد وتمماريخ تركم ه المنمزل ومممن لممم يبمرز امملا الممد تر عنمد كممل ط ممب مممن
الس طة لات افدتصاص يعاقب بالغرامة حته دمسة دنانير.

المادة ( )463
اامال

تنليف المحالت العامة

الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالغرامة حته دمسة دنمانير اهنمداص لوو الصمفة المنمار إليهما م الممادة السمابقة وممديرو
المسارح والسينما وغيراا من المحالت العامة الا ام وا تنليف محالتهم.

المادة ( )464
اامال افعتناء بالمواقد ومدادن اف ران
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالغرامة حته دمسة دنانير من اممل افعتنماء بالمواقمد وممدادن اف مران والمعاممل وغيراما
من المحالت الت تستددم يها النار او امل تنليفها وتص يحها.

المادة ( )465
ددول ارف الغير المسيجة او المزروعة
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقممب بالغرامممة حتممه د مسممة دنممانير مممن قممدم ع ممه ددممول ارف الغيممر المسمميجة او المزروعممة او
المهيأة ل زراعة دون ان يكون له حق الددول او المرور يها.

المادة ( )466
افستحمام

مكان عام

الباب الثان عنر -

المدالفات

من استحم ع ه مرآى من المارة بوض مغاير ل حنممة  ،وممن لهمر م محمل عمام او مبماح ل عاممة
بمثل للك الوض يعاقب بالحبس مدة ف تزيد ع ه اسبو وبالغرامة حته دمسة دنانير.

المادة ( )467
اقالت الراحة
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالحبس حته نهر او بغرامة مقداراا مائتا دينار او بك تا ااتين العقوبتين:

1 -من حدث بال دا ضوضاء او لغطا ع ه صورة تس ب راحة اها ين.

  2من رمه قصدا بحجارة او نحواا من اهجسام الصم بة او باهقملار السميارات واهبنيمة ومسماكنالغير او سوار والجنائن واهحواف.

3 -من ت حيوانا م ليا كان

حراسته.

  4من حث ك به ع ه مهاجمة المارة او ال حات بهم او من لمم يمسمكه عمن للمك ولمو لمم يحمدث لىوضررا.

 5-من ترك حد اهنداص من لو اإلعاقة العق ية و النفسية الدطيرة وكان مك فا برعايته.

نص المادة مكرر
1يعاقب بالحبس مدة ف تقل عن ثالثة انهر وف تزيد ع ه سنة كل من احدث نغبا و حرف ع هالكرااية بأ وسي ة كانت الم سسات التع يمية او المننتت الرياضية و مكان آدر امتمد اليمه
الا النغبو  -2تكمون العقوبمة ممدة ف تقمل عمن ثالثمة انمهر وف تزيمد ع مه ثمالث سمنوات الا اقتمرن
الفعل المنصوص ع يه الفقرة ( )1من ال المادة بحممل السمالح او اداة دطمرة او القماء ممواد
صم بة او سممائ ة و مممواد دممرى مضممرة او نجممم عممن للممك اضممرار بممالغير او بمماهموال العامممة او
الداصة.
المادة ( )468
الصور والرسوم الت تنال من الكرامة
الباب الثان عنر -

المدالفات

من طب او با او عرف نقونا او صورا او رسوما تعط عن افردنيين كرة غيمر صمحيحة ممن
نأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارام ،عوقمب بمالحبس حتمه سمبو وبالغراممة حتمه دمسمة دنمانير
وتصادر ت ك النقوا والصور والرسوم.

المادة ( )469
زيادة افسعار
الباب الثان عنر -

المدالفات

من قدم ع ه بي يه بضاعة او يه مادة درى  ،او ط ب جرا بما يزيد عن التسمعيرة المقمررة ممن
قبل الس طة المدتصة  ،يعاقب بالحبس حته سبو او بغرامة حته دمسة دنانير  ،الا إلا لم يكن قد
رف القانون ع يه عقوبة ند.

المادة ( )470
عدم قبول النقد افردن
الباب الثان عنر -

المدالفات

من به قب ول النقد اهردن بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حته نهر واحد او بغرامة حته عنرة
دنانير.

المادة ( )471
مناجاة افرواح او التنويم المغناطيس او التنجيم
الباب الثان عنر -

المدالفات

  1يعاقب بالعقوبة التكديرية  ،كل من يتعاطه بقصد الربل  ،مناجاة اهرواح او التنويم المغنطيساو التنجمميم او قممراءة الكممف و قممراءة ورت ال عممب ،وكممل ممما لممه عالقممة بع ممم الغيممب وتصممادر اهلبسممة
والنقود واهنياء المستعم ة.

 2يعاقب المكرر بالحبس حته ستة نهر وبالغرامة حته عنرين دينمارا  ،ويمكمن إبعماد الا كمانجنبيا.

المادة ( )472

اساءة معام ة الحيوانات
الباب الثان عنر -

المدالفات

يعاقب بالحبس حته سبو وبالغرامة حته دمسة دنانير كل من:

 1 -يترك حيوانا داجنا يم كه بدون طعام او يهم ه إاماف نديدا.

2 -يضرب بقسوة حيوانا ليفا او داجنا او يثقل حم ه او يعلبه.

 3 -ينغل حيوانا غير قادر ع ه النغل بسبب مرضه او تقدمه

السن او إصابته بجرح او عااة

.

المادة ( )473
اامال ور ف وامر الس طة افدارية
الباب الثان عنر -

المدالفات

 1يعاقب بالحبس حته سبو او بالغرامة حته دمسة دنانير و بك تا العقوبتين من امتن عن تنفيلقرار تصدر ية محكمة نلامية من جل القيام او عدم القيام بأ عل ويعاقب بالعقوبة لاتها ممن
يمن منعا ع يا إقامة بنية قد صدر الترديص من الس طات المدتصة باننائها.

 2يعاقب بالغرامة حته دمسة دنانير من امل او ر ف طاعة وامر الس طة افدارية باصالح اوادم اهبنية المتداعية.

المادة ( )474

عدم تقديم افغاثة بدون علر عند حصول حادث
الباب الثان عنر -

المدالفات

 1يعاقمب بمالحبس ممدة ف تقمل عمن نمهر وف تزيمد ع مه ثالثمة انمهر وبغراممة ف تقمل عمن دمسميندينارا وف تزيد ع ه مائت دينار كل من قدم ع ه اعاقة تقديم الددمات العامة الت من نأنها تهديمد
اهمن الوطن و السالمة العامة جمي نحاء المم كة  ،وكمل ممن يعمرف نفسمه و غيمر ل دطمر
افحوال الملكورة.

 2يعاقممب بممالحبس حتممه نممهر واحممد وبالغرامممة حتممه دمسممين دينممارا كممل نممدص سممواء كممان مممنصحاب المهن م من امل الفمن م ف يمتنم بمدون عملر عمن افغاثمة او إجمراء عممل او ددممة عنمد
حصول حادث او غرت او يضان او حريق او اية غائ ة دمرى و عنمد قطم الطريمق او السم ب او
الجرم المنهود او افستنجاد او عند تنفيل اهحكام القضائية.

المادة ( )475
افلغاءات

ت غه القوانين ادتية:

1 -قانون الجزاء العثمان م ما ضيف إليه من ليول و ددل ع يه من تعديالت.

 2قانون بيوت البغاء المننور.1927

العدد  165من الجريدة الرسممية الصمادر بتماريخ  1ي مول سمنة

 3قانون العقوبات رقم  74لسنة  1936المننور م العمدد  652ممن الوقمائ الف سمطينية المم رخ.1936 /12 / 14

 4قانون العقوبات ( المعدل ) رقم  37لسنة  1937المننورالم رخ .1937 / 11 / 25

العدد  740من الوقائ الف سطينية

 5قانون العقوبات ( المعدل ) رقم  59لسنة  1939المننورالم رخ .1939 / 12 / 28

العدد  973من الوقائ الف سطينية

 6قانون العقوبمات ( المعمدل ) رقمم (  ) 21لسمنة  1944المننمور م العمدد  1344ممن الوقمائالف سطينية الم رخ .1944 / 6 / 29

 7قمانون العقوبمات ( المعمدل ) نممرة (  ) 2رقمم  41لسمنة  1944المننمور م العمدد  1380ممنالوقائ الف سطينية الم رخ .1944 / 12 / 28

 8قممانون العقوبممات ( المعممدل ) رقممم  30لسممنة  1945المننممور م العممدد  1436مممن الوقممائالف سطينية الم رخ .1945 / 9 / 4

 9قممانون العقوبممات ( المعممدل ) رقممم  57لسممنة  1946المننممور م العممدد  1536مممن الوقممائالف سطينية الم رخ .1946 / 11 / 20

 10قمانون العقوبمات ( المعمدل) رقمم (  ) 1لسمنة  1947المننمور م العمدد  1563ممن الوقمائالف سطينية الم رخ .1947 / 3 / 15

11 -قانون انتهاك حرمة المحاكم  ،الباب الثالث والعنرون من مجموعة القوانين الف سطينية.

 12قانون رقم  89لسنة  1951قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم  85لسمنة 1951المننور العدد  1080تاريخ  1951 / 8 / 1من الجريدة الرسمية.

 13قمانون رقمم (  ) 4لسمنة  1954قمانون معمدل لقمانون العقوبمات  85لسمنة  1951المننمور فيالعدد رقم  1169تاريخ  1نباط  1954من الجريدة الرسمية.

 14قانون رقم (  ) 31لسنة  1958قانون معدل لقانون العقوبات رقمم  85لسمنة  1951المننمورالعدد رقم  1392تاريخ  1958 / 7 / 22من الجريدة الرسمية.

 15كل تنر ي ردن او سطين آدر صدر قبل سن الا القانون اله المدى الل تكمون يمه ت مكالتناري مغايرة هحكام الا القانون.

المادة ( )476
المك فون بتنفيل احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير العدلية مك فان بتنفيل حكام الا القانون.

