قانون الجرابم والعقوبات

لشاس مجهىسي تانماَىٌ سلى ( )21نضُح 2991و
تشـــأٌ اجلشائى وانعمىتاخ

[*]

ربٌس الجمهورٌة.
بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌـــــة.
وبناء على عرض ربٌس مجلس الــــــوزراء.
ً
وبعد موافقة مجلس الــــوزراء.

قـــــــرر
انكتاب األول
األحكاو انعايح نهجشائى وانعمىتاخ
انمضى األول
اجلشائى
انثاب األول
حذود تطثٍك لاَىٌ اجلشائى وانعمىتاخ

تعرٌفــات عامــة
مادة (ٌ )1كون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً الواردة أمام كل منهلا ملا
لم ٌقضً السٌاق بخالؾ ذلك أو دلت القرٌنة على معنى آخر -:
إقلٌم الدولــــــــــــــــة

ٌ :قصلللد بلللإقلٌم الدوللللة أراضلللٌها
ومٌاهها اإلقلٌمٌة وما فوقها وتحتهلا

[*] تم نشر هذا القرار بالقانون فً الجرٌدة الرسمٌة فً العدد (11ج )3لسنة 1111م.
ـــ عدلت المادة ( )14بالقانون رقم ( )33لسنة 3442م الصادر بتارٌخ 3442/13/11م  ،والذي تضمنت
المادة ( ) 3منه على العم به من تلارٌخ صلدورو والمنشلور فلً الجرٌلدة الرسلمٌة فلً العلدد ()31لسلنة
3442م.
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وٌللدخ فللً ذلللك الطللابرات والسللفن
التللً تحم ل جنسللٌة الدولللة وعلمهللا
أٌنما وجدت.
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ٌعللللد وفقللللا ً احكللللام هللللذا
الموظؾ العام ومن فً حكمه:
القلللللللانون موظفلللللللا ً عاملللللللا ً ربلللللللٌس
الجمهورٌللة ونابللر الللربٌس وربللٌس
وأعضللاء مجلللس الللوزراء وك ل م لن
تولى أعبلاء وظٌفلة عاملة بمقابل أو
بؽٌر مقاب بصرؾ النظر علن صلحة
قلللرار تعٌٌنللله فٌهلللا وٌشلللم أعضلللاء
السلللللطة القضللللابٌة وأفللللراد القللللوات
المسللللللللحة والشلللللللرطة وأعضلللللللاء
الهٌبللات العامللة وأعضللاء المجللالس
النٌابٌة العامة أو المحلٌلة المنتخبلٌن
مللللللللنهم والمعٌنللللللللٌن والمحكمللللللللٌن
والخبللللللللراء والعللللللللدو والللللللللوكالء
والمحللللامٌن والحللللراس القضللللابٌٌن
الللذٌن تعللد لللدٌهم اامللوا وأعضللاء
مجلللللالس إدارة الشلللللركات والبنلللللوك
وموظفٌهلللا التلللً تسلللهم الدوللللة فلللً
رأس مالها.
المإسسة العامـــــــــــة  :وٌقصلللللللللللد بهلللللللللللا المرافلللللللللللق
والمإسسات التً تمتلكهلا الدوللة أو
تسللهم فللً رأس مالهللا وتهللدؾ إلللى
تحقٌلللق نفللل علللام وٌشلللم الهٌبلللات
والشللللللللركات العامللللللللة وااحللللللللزار
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والنقابللللات وادتحللللادات والجمعٌللللات
والوحللللللدات اإلدارٌللللللة والمجللللللالس
المحلٌة.
ااشخاص اإلعتبارٌـــة  :تشلللللللم الشلللللللركات والهٌبلللللللات
والمإسسلللللللات والجمعٌلللللللات التلللللللً
تكتسلللر هلللذو الصلللفة وفقلللا ً للقلللانون
وتؤخللللذ حكللللم ااشللللخاص الطبٌعٌللللة
بالنسللبة للجللرابم المنصللوص علٌهللا
فللً هللذا القللانون وٌكتفللً فللً شللؤنها
بالعقوبلللللات التلللللً ٌمكلللللن تطبٌقهلللللا
علٌها.
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المنشـــــآت العقابٌــــــة  :هً المنشآت التً ٌحددها قلانون
السجون.
ٌقصللللللد بلللللله أي محللللللرر
المحــــرر الرسمــــــــــً :
تخلللتص بإصلللدارو سللللطة عامللللة أو
هٌبة أو مإسسلة أو شلركة عاملة أو
تسهم الدولة فٌها بنسبة (.)%11
الؽــــابـــــــــــــــــــــــر  :هللللو الشللللخص الللللذي د ٌعللللرؾ
مكانله وتنقطل أخبلارو ود ٌعللرؾ إن
كان حٌا ً أو مٌتاً.
أولٌـــــــــــــاء الـــــــدم ٌ :قصلللد بهلللم الوررلللة الشلللرعٌٌن
للمجنللً علٌلله أو مللن ٌقللوم مقللامهم
قانوناً.
مبـدأ الشرعٌـــة
مادة ()3

المسبولٌة الجزابٌة شخصٌة ودجرٌمة ود عقوبة إدَّ بقانون.
مبدأ اإلقلٌمٌة

مادة ()3

ٌسللره هللذا القللانون علللى كافللة الجللرابم التللً تقل علللى إقلللٌم

الدولللة أٌ لا ً كنللت جنسللٌة مرتكبهللا وتعللد الجرٌمللة مقترفللة فللً إقلللٌم
الدولللة إذا وق ل فٌلله عم ل مللن ااعمللا المكونللة لهللا ومتللى وقعللت
الجرٌمة كلها أو بعضها فً إقللٌم الدوللة ٌسلري هلذا القلانون عللى
من ساهم فٌها ولو وقعت مساهمته فً الخارج ،كمللللا ٌسللللري هللللذا
القلللانون عللللى الجلللرابم التلللً تقللل خلللارج إقللللٌم الدوللللة وتخلللتص
المحاكم الٌمنٌة بها وفقا ً لقانون اإلجراءات الجزابٌة.
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رجعٌة القانون ااصلح
مادة ()1

ٌطبق القا نون النافذ وقت إرتكلار الجرٌملة عللى أنله إذا صلدر
قللانون أو أكرللر بعللد وقللوع الجرٌمللة وقب ل الفص ل فٌهللا بحكللم بللات
ٌطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات ٌجع الفعل
الللذي حكللم علللى المجللرم مللن أجللله ؼٌللر معاقللر علٌلله ٌوقللؾ تنفٌللذ
الحكم وتنتهً آرارو الجزابٌة ،وم ذلك إذا صدر قانون بتجرٌم فع
أو إمتناع أو بتشدٌد العقوبة المقررة له وكان ذلك فلً فتلرة محلددة
فإن إنتهاء هذو الفترة د ٌحو دون تطبٌقه على ما وق خاللها.
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الرد والتعوٌض
د ٌمس الحكم بالعقوبلات المنصلوص علٌهلا فلً هلذا القلانون
مادة ()1
ما ٌكون واجبا ً للخصوم من الرد والتعوٌض.
سرٌان أحكامه على الجرابم الخاصة
مللادة (ٌ )2راعللى فللً الجللرابم المنصللوص علٌهللا فللً القللوانٌن ااخللره
أحكام الكتار ااو من هذا القانون إدَّ إذا وجلد فٌهلا نلص ٌخلالؾ
ذلك.
انثاب انثاَـــً
اجلشميــح

انفصم األول

عُاصش اجلشميح

رابطة السببٌة

د ٌسللؤ شللخص عللن جرٌمللة ٌتطلللر القللانون لتمامهللا حللدو
مادة ()1
نتٌجللة معٌنللة إد إذا كللان سلللوكه فع لالً أو إمتناع لا ً هللو السللبر فللً
وقللوع هللذو النتٌجللة وتقللوم رابطللة السللببٌة متللى كللان مللن المحتمل
طبق لا ً لمللا تجللري علٌلله اامللور فللً الحٌللاة عللادة أن ٌكللون سلللوك
الجانً سببا ً فً وقوع النتٌجة وما كلان سلببه منله فهلدر ،عللى أن
هذو الرابطة تنتفً إذا تداخ عام آخلر ٌكلون كافٌلا ً بذاتله إلحلدا
النتٌجللة وعندبللذ تقتصللر مسللبولٌة الشللخص عللن سلللوكه إذا كللان
القانون ٌجرمه مستقالً عن النتٌجة .
المسبولٌة
د ٌسؤ شلخص علن جرٌملة إد إذا إرتكبهلا قصلداً (عملداً) أو
مادة()8
بإهما .
القصد
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مادة(ٌ )1تللوافر القصللد إذا إرتكللر الجللانً الفع لـ بإرادتلله وعلملله وبنٌــللـة
إحدا النتٌجة المعاقـــر علٌها ود عبرة فً تلوافر القصلد باللداف
إلللى إرتكللار الجرٌمللة أو الؽللرض منهللا إد إذا نللص القللانون علللى
خالؾ ذلك ،وٌتحقق القصد كلذلك إذا توقل الجلانً نتٌجلة إجرامٌلة
لفعله فؤقدم علٌه قابالً حدو

هذو النتٌجة .
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الخطؤ ؼٌر العمدي
ٌكللون الخطللاء ؼٌللر العمللدي متللوافراً إذا تصللرؾ الجللانً عنللد
مادة()14
إرتكار الفع على نحو د ٌؤتٌه الشلخص العلادي إذا وجلد فلً ظروفله
بللللللللللللللللللللللللللللؤن اتصللللللللللللللللللللللللللللؾ فعللللللللللللللللللللللللللللله بالرعونللللللللللللللللللللللللللللة
أ و التفرٌط أو اإلهما أو علدم مراعلاة القلوانٌن والللوابح والقلرارات،
وٌعد الجانً متصرفا ً على هذا النحو إذا للم ٌتوقل عنلد إرتكلار الفعل
النتٌجة التً كان فً إستطاعة الشخص العادي أن ٌتوقعها أو توقعهلا
وحسر أن فً اإلمكان إجتنابها.
انفصم انثاًَ
أَىاع اجلشائى

جرابم الحدود والقصاص وجرابم التعزٌر
مادة( )11الجرابم قسمان :
1ـ الجرابم المعاقر علٌها بالحدود والقصاص.
3ـ الجرابم التً ٌعزر علٌها .
تعرٌؾ جرابم الحدود وتعدادها
مادة()13

الجللرابم التللً ٌجللر فٌهللا الحللد هللً مللا بللٌن عقوبتهللا نللص

شرعً وكانت حقا ً هلل تعلالى خالصلا ً أو مشلوبا ً وٌعبلر عنهلا شلرعا ً
بالحدود وهً سبـ -:
1ـ البؽً.

3ـ الردة.

3ـ الحرابة.

1ـ السرقة.

1ـ الزنا.

2ـ القذؾ.
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1ـ الشرر.
تعرٌؾ جرابم القصاص وتعدادها
الجرابم التً ٌجر فٌهلا القصلاص هلً ملا بلٌن عقوبتهلا نلص

مادة()13

شرعً وكانت حقا ً للعباد وهً نوعان - :
1ـ

جرابم تق على النفس مطلقا ً وتإدي إلى القت .

3ـ ل جللرابم تق ل علللى مللادون الللنفس وهللً الجللرابم التللً تمللس
جسم اإلنسان ود تهلكه.
تعرٌؾ جرابم التعزٌر
مادة()11

الجلللرابم التلللً توجلللر التعزٌلللر هلللً كللل فعللل معاقلللر علٌللله

بمقتضى هذا القانون.
تقسٌم الجرابم من حٌ
مادة()11

تنقسم الجرابم من حٌ

جسامتها

جسامتها إلى نوعٌن - :

 جرابم جسٌمة. جرابم ؼٌر جسٌمة.تعرٌؾ الجرابم الجسٌمة
مادة()12

الجللللرابم الجسللللٌمة هللللً مللللا عوقللللر علٌلللله بحللللد مطلقللللا أو
بالقصاص بالنفس أو بإبانة طلرؾ أو أطلراؾ ،وكلذلك كل جرٌملة
ٌعزر علٌها باإلعدام أو بالحبس مدة تزٌد على رال

مادة()11

سنوات.

تعرٌؾ الجرابم ؼٌر الجسٌمة
الجرابم ؼٌر الجسٌمة هً التلً عٌعاقلر علٌهلا أصلال بالدٌلة أو
باارش أو بالحبس مدة دتزٌد على رال
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انفصم انثانج
انششوع يف اجلشميح

الشروع
مادة()18

الشللروع هللو البللدء فللً تنفٌللذ فع ل بقصللد إرتكللار جرٌمللة إذا
أوقؾ سلوك الفاع أو خار أررة لسلبر د دخل إلرادتله فٌله وللو
اسلللتحا تحقلللق الجرٌملللة التلللً قصلللد الفاعللل إرتكابهلللا لقصلللور
الوسللٌلة المسللتعملة أو لتخلللؾ موضللوع الجرٌمللة أو لعللدم وجللود
المجنً علٌه .
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عقوبة الشروع
عٌعاقر على الشروع دابملا ود تزٌلد العقوبلة علن نصلؾ الحلد

مادة()11

ااقصللى المقللرر للجرٌمللة التامللة إد إذا نللص القللانون علللى خللالؾ
ذلك ،وإذا كانت عقوبة الجرٌمة التامة هً اإلعلدام ،تكلون عقوبلة
الشروع الحبس اللذي د ٌزٌلد عللى عشلر سلنوات ،وتسلري عللى
الشللروع ااحكللام الخاصللة بالعقوبللات التكمٌلٌللة المقللررة للجرٌمللة
التامة.
إسترناء الحدود والقصاص
إذا كان الفع اللذي وقل مملا ٌعلد لذاتله جرٌملة معاقبلا ً علٌهلا

مادة()34

بحد أو قصاص بما دون النفس حكم بالحد أو القصاص .
انفصم انشاتع
ادلضاهًح يف اجلشميح

الفاع
مادة()31

ٌعللد فللاعال مللن ٌحقللق بسلللوكه عناصللر الجرٌمللة وٌشللم ذلللك

المتمللالا الموجللود علللى مسللري الجرٌمللة وقللت حللدورها ،وٌعلللد
فللاعال بالواسللطة مللن ٌحملل علللى إرتكللار الجرٌمللة منفللذاً ؼٌللر
مسلبو  ،هلذا وللو تخلفلت لللده الفاعل بالواسلطة صلفة ٌشللترطها
القللانون فللً الفاعلل  ،وٌعللد فللاعلٌن مللن ٌقومللون معللا ً بقصللد أو
بإهما مشترك بااعما المنفذة للجرٌمة .
المحرض
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مادة(ٌ )33عللد محرض لا ً مللن ٌؽللري الفاع ل علللى إرتكللار جرٌمللة  ،وٌشللترط
لمعاقبته أن ٌبدأ الفاع فً التنفٌذ ،وم ذلك تجوز المعاقبلة عللى
التحرٌض الذي د ٌترتر علٌه أرر فً جرابم معٌنة .
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الشرٌك
مادة()33

الشللرٌك هللو مللن ٌقللدم للفاع ل مسللاعدة تبعٌللة بقصللد إرتكللار
الجرٌمة وهذو المساعدة قد تكون سابقة على التنفٌلذ أو معاصلرة
للللـه وقلللد تكلللون دحقلللة متلللى كلللان اإلتفلللاق علٌهلللا قبللل إرتكلللار
الجرٌمة ،أما المساعدة الالحقة التً لم ٌتفلق علٌهلا قبل إرتكلار
الجرٌمة كاإلخفاء ف عٌعاقر علٌها كجرٌمة خاصة.
عقوبة المساهمة

مادة()31

فً الجلرابم التعزٌرٌلة ملن سلاهم فلً الجرٌملة بوصلفه فلاعالً
أو محرض لا ً أو شللرٌكا ً عٌعاقللر بالعقوبللة المقللررة لهللا مللا لللم ٌللنص
القللانون علللى خللالؾ ذلللك ،ؼٌللر أنلله إذا اختلللؾ قصللد مسللاهم فللً
الجرٌمة عن قصد ؼٌلرو ملن المسلاهمٌن عوقلر كل ملنهم حسلر
قصدو .
الظـــروؾ

مادة()31

ٌستفٌد جمٌل المسلاهمٌن ملن الظلروؾ العٌنٌلة المخففلة وللو
لللم ٌعلمللوا بهللا ،ود ٌسللؤ عللن الظللروؾ العٌن ٌَّللة المشللددة إد مللن
علم بها ،ود تؤرٌر لألحلوا والظلروؾ الشخصلٌة إد بالنسلبة إللى
ملللللللللللللن تلللللللللللللوافرت لدٌللللللللللللله سلللللللللللللواء كانلللللللللللللت نافٌلللللللللللللة
أو مخففة أو مشددة للمسبولٌة أو مانعة من العقار.
انفصم اخلايش
األصثاب انتً تضتثعذ صفح اجلشميح

الفـرع ااو
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أسبار اإلباحة
إستعما الحق وأداء الواجر
مادة()32

د جرٌملللة إذا وقللل الفعللل إسلللتعمادً لحلللق مقلللرر بمقتضلللى
القللانون ،أو قٌام لا ً بواجللر ٌفرضلله القللانون  ،أو إسللتعمادً لسلللطة
ٌخولها .
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الدفاع الشرعً
مادة()31

تقوم حالة اللدفاع الشلرعً إذا واجله الملداف خطلراً حلادً ملن
جرٌمللة علللى نفسلله أو عرضلله أو ماللله أو نفللس الؽٌللر أو عرضلله
أو مالله  ،وكلان مللن المتعلذر علٌله ادلتجللاء إللى السللطات العامللة
دتقاء هذا الخطر فً الوقت المناسر  ،وٌجلوز للملداف عندبلذ أن
ٌدف الخطر بما ٌلزم لردو وبالوسٌلة المناسبة .

حدود الدفاع الشرعً
مادة()38

د ٌبٌح الدفاع الشلرعً القتل العملد إد إذا قصلد بله دفل فعل
ٌتخلللوؾ منللله وقلللوع جرٌملللة ملللن الجلللرابم اآلتٌلللة إذا كلللان لهلللذا
التخوؾ أسبار معقولة :
 -1القتل أو جللراي بالؽللة إذا كللان الجللراي علللى المللداف نفسلله أو
أحد أقاربه.
 -3الشللروع فللً الزنللا أو اللللواط بللالقوة علللى المللداف أو زوجلله
وأي محرم له.
 -3اختطاؾ المداف أو زوجه أو ولدو أو أحلد محارمله بلالقوة أو
بالتهدٌلللد بالسلللالي .وٌإخلللذ فلللً كللل صلللور اللللدفاع الشلللرعً
بالقرابن القوٌلة فلإذا دللت عللى ذللك فلال قصلاص ود دٌلة ود
أرش .

مادة()31

د ٌجوز أن ٌبٌح حق اللدفاع الشلرعً علن الملا القتل العملد
إد إذا كان مقصوداً به دف أحد اامور اآلتٌة-:
 -1جرابم الحرٌق العمد .
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 -3جرابم سرقة من السرقات الجسٌمة .
 -3الدخو لٌالً فً منز مسكون أو أحد ملحقاته .

تجاوز حدود اإلباحة
مادة()34

إذا تجللاوز الشللخص بإهماللله حللدود اإلباحللة أو الضللرورة أو
الدفاع الشرعً عٌعاقر عللى هلذا التجلاوز إذا كلان القلانون ٌجرمله
بوصفه جرٌمة ؼٌر عمدٌة.
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الفرع الرانً
مسبولٌة الصؽٌر ومن فً حكمه
أطوار مسبولٌة الصؽٌر
مادة()31

د ٌسؤ جزابٌلا ً ملن للم ٌكلن قلد بللػ السلابعة ملن عملرو وقلت
إرتكلللار الفعللل المكلللون للجرٌملللة وإذا إرتكلللر الحلللد اللللذي أتلللم
السللابعة ولللم ٌبلللػ الخامسللة عشللر الفع ل أمللر القاضللً بللددً مللن
العقوبة المقررة بتوقٌ أحد التدابٌر المنصوص علٌهلا فلً قلانون
ااحلدا  ،فللإذا كللان مرتكللر الجرٌمللة قلد أتللم الخامسللة عشللر ولللم
ٌبلػ الرامنة عشلر حكلم علٌله بملا د ٌتجلاوز نصلؾ الحلد ااقصلى
للعقوبة المقررة قانونا ً  ،وإذا كانت هذو العقوبة هً اإلعلدام حكلم
علٌله بلالحبس مللدة د تقل عللن رلال سلنوات ود تزٌللد علن عشللر
سنوات.
وفللً جمٌل ااحلوا ٌنفللذ الحللبس فللً أمللاكن خاصللة ٌراعللى فٌهللا
السلن

معاملة مناسلبة للمحكلوم عللٌهم ود ٌعتبلر الشلخص حلدٌ
مسللبودً مسللبولٌة جزابٌللة تامللة إذا لللم ٌبلللػ الرامنللة عشللر عنللد
إرتكابه الفع  ،وإذا كانت سن المتهم ؼٌر محققلة قلدرها القاضلً
باإلستعانة بخبٌر .
مادة()33

د تخ ااحكام المبٌنة فً المادة السلابقة بحلق المجنلً علٌله
أو وررته فً الدٌة أو اارش فً جمٌ أحوالهلا ،وتكلون الدٌلة أو
اارش على العاقلة ،وإذا لم تؾ فمن ما الصؽٌر.

العٌـر العقـلً
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مادة( )33د ٌسلللؤ ملللن ٌكلللون وقلللت إرتكلللار الفعللل علللاجزاً علللن إدراك
طبٌعته ونتابجه بسبر - :
1ـ الجنون الدابم أو المإقت أو العاهة العقلٌة .
3ـ تناو مواد مسكرة أو مخدرو قهراً عنه أو على ؼٌر علم منله
بها أو لضرورة ،فإذا كان ذلك باختٌارو وعلمه عوقلر كملا للو
كان الفع قـد وق منه بؽٌر سكـر أو تخدٌر.
مادة()31

د تخ ااحكام المبٌنة فً المادة السلابقة بحلق المجنلً علٌله
أو وررتله فلً الدٌلة أو اارش وتكلون الدٌلة أو اارش فلً أحللوا
ذهللار الللنفس أو مللا دونهللا أو الجللري موضللحة فمللا فوقهللا علللى
العاقلة  ،إد إذا تعللق ااملر بلالمكرو فعندبلذ تجلر الدٌلة أو اارش
فً جمٌ ااحوا على العاقلة ولها أن ترج بها على المكرو .

الفرع الرال
ما ٌستبعد الركن المادي وما ٌنفً الخطؤ
اإلكراو المادي والقوة القاهرة
مادة()31

د ٌرتكر جرٌمة من وق منله الفعل المكلون لهلا تحلت ضلؽط
إكلللراو ملللادي ٌسلللتحٌ علٌللله مقاومتللله  ،أو بسلللبر قلللوة قلللاهرة ،
وٌكون فاع اإلكراو مسبودً عن الجرٌملة التلً وقعلت  .وٌسلترنى
مللن ذلللك القت ل وتعللذٌر اإلنسللان فللال ترف ل المسللبولٌة فٌهم لا عللن
المكرو ومن أكرهه.

الضرورة واإلكراو المعنوي
مادة()32

د مسبولٌة على ملن إرتكلر فعلالً ألجؤتله إلٌله ضلرورة وقاٌلة
نفسله أو ؼٌلرو أو ماللله أو ملا ؼٌللرو ملن خطلر جسللٌم محلدق لللم
-19-

قانون الجرابم والعقوبات

ٌتسبر هو فٌله عملداً ،وللم ٌكلن فلً قدرتله منعله بوسلٌلة أخلره،
وٌشللترط أن ٌكللون الفع ل متناسللبا ً م ل الخطللر المللراد اتقللاإو ،ود
ٌعتبللر فللً حالللة ضللرورة مللن أوجللر علٌلله القللانون مواجهللة ذلللك
الخطر .

الؽلط فً الوقاب والقانون
بنلاء عللى ؼللط
مادة(ٌ )31نتفً القصد إذا وقل الفعل المكلون للجرٌملة
ً
فللً واقعللة تعللد عنصللراً مللن عناصللرها القانونٌللة أو فللً ظللرؾ لللو
تحقق لكان الفع مباحلا ً ،عللى أن ذللك د ٌمنل ملن عقلار الفاعل
على ما قد تتخلؾ عن فعله من جرٌمة ؼٌر عمدٌة أو أٌة جرٌملة
أخ لـره ود ٌقب ل ادحتجللاج بجه ل أحكللام هللذا القللانون ،وم ل ذلللك
ٌعتللد بالجه ل بقاعللدة مقللررة فللً قللانون آخللر متللى كانللت منصللبة
على أمر ٌعد عنصراً فً الجرٌمة .
انمضــــى انثاَـــً
انعمىتـــاخ
انثاب األول
انعمىتاخ األصهٍح

تعداد العقوبات ااصلٌة
مادة()38

العقوبات ااصلٌة إحده عشرة وهً -:
 -1اإلعدام (القت ) حداً أو قصاصا ً أو تعزٌراً .

 -3اللللللرجم

حتى الموت .
 -3القط حداً .

 -1القصاص بما دون النفس .
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 -1الجلد حداً .

 -2الحبس .

 -1الدٌة .

 -8اارش .
 -14الصلللر فللً ااحللوا التلللً

 -1الؽرامة .
ٌنص علٌها القانون
 -11العم اإللزامً .

الحبـــس
د تق مدة الحلبس علن أربل وعشلرٌن سلاعة ود تزٌلد عللى

مادة()31

عشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنوات
ما لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك .

مقدار الدٌة واارش
مادة()14

[*]

دٌللة العمللد وشللبه العمللد خمسللة مالٌللٌن وخمسللمابة ألللؾ

واارش نسبة من الدٌة طبقا ً لما هو منصوص علٌه فً القانون.
ودٌللة الخطللؤ ملٌللون وسللتمابة ألللؾ

واارش نسللبة معٌنللة مللن

الدٌللة بحسللر الجناٌللة وإذا ربللت أن الخطللؤ مشللترك بللٌن الجللانً
والمجنللً علٌلله تحملل الجللانً مللن الدٌللة بمقللدار خطبلله وتحملل
العاقلة ما ٌلزمها بموجر القانون.

حادت الدٌة
[*] المادة (  )14بصٌاؼتها المعدللة بالقلانون رقلم ( )33لسلنة 3442م الصلادر بتلارٌخ 3442/13/11م
والذي تضمنت المادة ( ) 3منه على العم به من تارٌخ صدورو والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة
فً العدد ( )31لسنة 3442م  ،وقد كان نص المادة ( )14قبل تعلدٌلها عللى النحلو التلالً ( :
ٌمنً ،واارش نسبة معٌنة من الدٌة تقدر تبعا ً للجرٌمة طبقا ً
الدٌة الكاملة هً سبعمابة ألؾ
لما هو منصوص علٌه فً المادة التالٌة .وتخفض الدٌة فً الخطؤ بمقدار الخمس).
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تسللتحق الدٌللة كاملللة فللً ذهللار الللنفس وك ل عضللو مفللرد أو

مادة()11

زوج أو أكرللر مللن جللنس واحللد فللً البللدن أو تفوٌللت منفعتلله أو
جماللله كللامالً وذلللك بؤبانللة كل ااعضللاء التللً مللن جللنس واحللد أو
إذهار معانٌهلا مل بقلاء صلورها  ،وتطبلق فلً شلؤن دٌلة الجنلٌن
أحكام المادة ( . )331وتنقص الدٌة بنسبة ما بقلى ملن ااعضلاء
التً ملن جلنس واحلد أو ملا بقلى ملن معانٌهلا وااشلٌاء التلً ملن
جنس واحد فً البدن هً -:
 -1اانؾ كامالً.

 -3مللللللللللللللللارن  -3اللسان .
اانؾ.

 -1الذكر .

 -1الصلر .

 -2العق .

 -1القو .

 -8الصوت.

 -1سلس البو .

 -14سلس الؽابط.

 -11قط النسل

 -13حللاجز مللا بللٌن
السبٌلٌن.

.
 -13كلللل حاسللللة فللللً  -11العٌنان .

 -11ااذنان .

البدن .
 -12الٌدان .

 -11الرجالن .

 -18الشفتان .

 -11الرلللللللللللللللللللدٌان أو  -34البٌضللللللتان  -31ادرنٌان للرجل
حلمتاهما للمرأة.

للرج

.

 -33المشلفران للمللرأة  -33الحاجبان  -31 .الجفنان .
.
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 -31أصاب الٌدٌن .

 -32أصلللللللللللللاب
القدمٌن
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 -31ااسنان .
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تحدٌد اارش
مادة()13

ٌتحدد اارش فٌما عدا ما تقدم بما ٌلً-:
 -1فلللللً الجابفلللللة أو ااملللللة أو الدامؽلللللة رلللللل الدٌلللللة

3/1

( 333/1مرقا ).
 -3فللللً الناقلللللة رالرللللة أربللللاع خمللللس الدٌللللة

114 ( 34/3

مرقا ).
 -3فً الهاشمة عشر الدٌة  144 ( 14/1مرقا ).
 -1فً الموضحة نصؾ عشر الدٌة  14 ( 34/1مرقا ).
 -1فً السمحاق خمسا عشر الدٌة  14 ( 31/1مرقا ).
 -2فللً المتالحمللة خمللس ونصللؾ عشللر الدٌللة 34 ( 144/3
مرقا ).
 -1فً الباضعة خمس عشر الدٌة  34 ( 14/1مرقا ) .
 -8فلللً الدامٌلللة الكبلللره رملللن عشلللر الدٌلللة 13.1 ( 84/1
مرقا ) .
 -1فللً الدامٌلللة الصلللؽره نصللؾ رملللن عشلللر الدٌلللة

124/1

( 2.31مرقا ).
-14

فً الخارصة أو الوارمة نصؾ عشلر الدٌلة 344/1

(  1مرقا ).
-11

فللً المخضللرة أو المحمللرة أو المسللودة خمسللا عشللر

الدٌة  1 ( 314/1مرقا ).
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ودٌة المرأة نصؾ دٌة الرج وأرشها مر أرش الرجل إللى
قدر رل

دٌة الرج و عٌنصؾ مازاد  ،وٌعتمد فلً تحدٌلد نلوع

اإلصابة على تقرٌلر ملن طبٌلر مخلتص أو أهل الخبلرة وإذا
طالت اإلصابة أو سرت إلى ما لم ٌقلدر أرشله فٌللزم حكوملة
بما تراو وتقدرو المحكمة .

الؽرامــــــة
مادة()13

الؽرامللة هللً إلللزام المحكللوم علٌلله بللؤن ٌللدف لخزٌنللة الدولللة
المبلالػ التلً تقللدرها المحكملة فللً الحكلم ود تللنقص الؽراملة عللن
مابللة

ود تجللاوز سللبعٌن ألللؾ

خالؾ ذلك.
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عقوبة العم اإللزامً
مادة(ٌ )11جللوز للمحكمللة فللً الجللرابم المعاقللر علٌهللا بللالحبس مللدة د
تزٌلللد عللللى رلللال سلللنوات أن تسلللتبد بلللالحبس عقوبلللة العمللل
اإللزامللً مللدة د تزٌللد علللى مللدة الحللبس المقللررة للجرٌمللة وذلللك
متللى تبللٌن لهللا مللن أسللبار الجرٌمللة وشخصللٌة الفاع ل وماضللٌه
ووضعه اإلجتماعً أن اارر التربوي للعقوبلة ٌمكلن تحقٌقله بؽٌلر
اللجوء إلى الحبس ،وٌجري تنفٌذ العقوبة بتشلؽٌ المحكلوم علٌله
حسللر قدراتلله فللً أحللد المشللروعات العامللة المللدة التللً ٌقررهللا
الحكللم  ،وٌجللوز أن ٌتضللمن الحكللم إلللزام المحكللوم علٌلله باإلقامللة
فً منطقة المشروع الذي ٌجري فٌه التنفٌذ أو فلً أحلد المنشلآت
العقابٌة القرٌبة منه  ،وٌخصلم ملن أجلر المحكلوم علٌله مقابل ملا
ٌقدمه المشروع له من خدمات كالمؤك والملبس والسكن.
مادة()11

إذا تكاس المحكوم علٌه عن العم المسند إلٌله أو للم ٌقلم بله
أو فلللر منللله جلللاز للنٌابلللة العاملللة أن تطللللر ملللن قاضلللً المحكملللة
ادبتدابٌة التً أصدرت الحكم والتً ٌجري التنفٌلذ فلً دابرتهلا أن
ٌصللدر أمللراً بتنفٌللذ عقوبللة الحللبس علٌلله وعندبللذ ٌسللتكم تنفٌللذ
المدة المحكوم علٌه بها فً أحد المنشآت العقابٌة العامة .
انثاب انثاًَ
أحكاو خاصح تاحلذود

إستفصـا المسقطات
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مادة()12

على القاضً عند نظر دعلاوي الحلدود إستفصلا الملتهم علن
جمٌل مسلقطات الحلد وٌبطل حكللم اإلدانلة إذا ربلت أن القاضلً لللم
ٌقم بذلك .

إسالم مرتكر الجرٌمة
مادة()11

ٌسللقط الحللد إذا أسلللم مرتكللر الجرٌمللة بعللد إرتكابهللا ولللو بعللد
الردة وٌسترنى من ذلك حد القذؾ.

إسقاط الحدود وتؤخٌرها
مادة()18

لللربٌس الجمهورٌللة أن ٌللؤمر بتللؤخٌر إقامللة الحللد كمللا لللـه أن
ٌؤمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ،وذلك فٌما د ٌتعللق بله
حق اآلدمً.

مادة()11

إذا امتن تنفٌذ الحد بعد الحكم به وجلر رفل ااملر للمحكملة
المختصة للحكم بالعقوبة التعزٌرٌة طبقا ً للقانون.
انثاب انثانج

أحكاو خاصح تانمصاص وانذٌح واألسط
انفصم األول

أحكاو خاصح تانمصاص

تعرٌؾ

مادة( )14القصلللاص هلللو حلللق للمجنلللً علٌللله فلللً حٌاتللله رلللم وررتللله
الشرعٌٌن بعد وفاتله ،وٌكفلً للحكلم بله طلبله ملن أحلد الوررلة أو
ملن ٌقلوم مقاملله قانونلاً ،وملن النٌابللة العاملة بملا لهللا ملن الودٌللة
العامللة فللً رفل الللدعوه الجزابٌللة ،فللإذا امتنل المجنللً علٌلله ،أو
وررتلله اي سللبر اكتفللى للحكللم بلله بطلللر النٌابللة العامللة علللى أن
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تراعللى ااحكللام الخاصللة بتنفٌللذ أحكللام القصللاص الللواردة فللً هللذا
القانون.

حق العفو عن القصاص
مادة( )11من ٌملك القصاص ٌمللك العفلو وٌكلون العفلو بلال مقابل أو مطلقلا ً
أو بشرط الدٌة أو اارش م مراعلاة ملا هلو منصلوص علٌله فلً
المواد التالٌة .
مادة()13

د ٌكلللون لؽٌلللر المجنلللً علٌللله أو لؽٌلللر وررتللله أنفسلللهم حلللق
العفـو.

مادة()13

القاتللل عملللداً د ٌلللر قتٌلللله ود ٌكلللون ولٌلللا ً لدمللله ود ٌمللللك
العفـو.

أرر العفو
مادة( )11إذا صللدر العفللو ممللن ٌملكلله قبلل الحكللم فللً الللدعوه أ عسللقط
القصاص فال ٌحكلم بله عنلد ربلوت الجرٌملة وإذا صلدر بعلد الحكلم
فً الدعوه بالقصاص أوقؾ تنفٌذ عقوبة القصاص.

العفو بشرط الدٌة أو اارش
مادة()11

إذا صللدر العفللو ممللن ٌملكلله مطلقلا ً أو بشللرط الدٌللة أو اارش
وجر عند ربوت الجرٌمة الحكم على الجانً بلالحبس ملدة د تزٌلد
عن خمسة عشر سنة وبالدٌة أو اارش بددً من القصاص .

العفو بعد الحكم
مادة()12

إذا صدر العفو ممن ٌملكه بعد الحكلم بالقصلاص بشلرط الدٌلة
أو اارش وجر التوقؾ عن تنفٌذ القصاص إذا دف الجلانً الدٌلة
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أو اارش بحسلر الشللرط ،فلإذا لللم ٌللوؾ الجلانً أجللري القصللاص
فٌللله ،وفلللً العفلللو المطللللق إذا للللم ٌلللؾ الجلللانً بالدٌلللة أواارش
استوفً من ماله.

عد م جواز الجم بٌن القصاص والدٌة واارش
مادة()11

د ٌجلللوز الجمللل بلللٌن القصلللاص وبلللٌن الدٌلللة أو اارش فلللً
جرٌمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجنلً عللٌهم كلان لكل
منهم حق القصاص أو الدٌة أو اارش كملا ٌكلون لهلم حلق العفلو
سواء اتفق طلبهم أو اختلؾ .

مادة()18

ٌقتص من الرجل بلالمرأة وملن الجماعلة بالواحلد مهملا تعلدد
الجناة .

مادة()11

د ٌقتص من ااص بفرعه وإنما ٌحكم بالدٌلة أو اارش عللى
حسر ااحوا .

مادة()24

عفللو المجنللً علٌلله ملللزم للله ولوررتلله مهمللا تؽٌللرت الظللروؾ
فللإن عفللى عللن القصللاص والدٌللة أو عللن الدٌللة سللقطا مع لا ً  ،وإن
عفلللللللللللللللللللللللللى مطلقلللللللللللللللللللللللللا ً أو بشلللللللللللللللللللللللللرط الدٌلللللللللللللللللللللللللة
أو اارش سللقط القصللاص ود ٌكللون للمجنللً علٌلله أو وررتلله إد
الحق فً الدٌة أو اارش .

مادة()21

د ٌحكم بالمستحق من اللدٌات واارش إد بعلد أن ٌتبلٌن حلا
المجنً علٌه بسبر الجرٌمة فٌما ٌسره عن الجروي .
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إذا طللللر الوررلللة البلللالؽون الحاضلللرون القصلللاص ٌنفلللذ ،ود

مادة()23

ٌنتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ د ودٌة لهملا ود ٌنتظلر
حضلللور الؽابلللر اللللذي خفلللً مكانللله ،أملللا الؽابلللر المعللللوم مكانللله
فتتللولى النٌابللة العامللة تحدٌللد موعللداً مناسللبا ً تعلملله بلله ،فللإذا لللم
ٌحضلللر نفلللذ القصلللاص بلللدون حضلللورو ود حلللق لهلللم بعلللد تنفٌلللذ
القصاص فً المطالبة بالدٌة واارش .
العفلو مللن أحلد الوررللة ٌسلقط القصللاص وللٌس اي مللن بللاقً

مادة()23

الوررة إد استٌفاء نصٌبه من الدٌة أو اارش ود ٌسلقط حقله فلً
ذلك إد بعفو صرٌح منه .
العفو عن أحد المباشلرٌن للقتل بادنضلمام مطلقلا ً إذا ربلت أن

مادة()21

فعل ؼٌللرو د ٌللإدي إللى القتل إد بفعللله ٌسلقط القصللاص بالنسللبة
لـه ولؽٌرو ،ود ٌكون للمجنلً علٌله أو وررتله إد الدٌلة أو اارش
.
مادة(ٌ )21سلقط حللق القصللاص إذا مللات واررله ااصلللً ووررله الجللانً
كللللامالً أو ور بعضلللله ود ٌكللللون لبللللاقً الوررللللة إد الحللللق فللللً
نصٌبهم فً الدٌة أو اارش .
مادة()22

القصللاص عل لى الجللانً المباشللر ومللن ٌؤخللذ حكملله ،وٌحكللم
على الشركاء ؼٌر المتمالبٌن طبقا ً للقانون .

مادة()21

ٌسللقط القصللاص بوفللاة الجللانً ود تحللو وفاتلله دون الحكللم
بالدٌة أو اارش فً ماله إن كان له ما .
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مادة()28

ٌجلللوز الصللللح عللللى القصلللاص بلللؤكرر أو بؤقللل ملللن الدٌلللة أو
اارش ،وٌملللك الصلللح مللن ٌملللك القصللاص أو العفللو ،ود ٌجللوز
لؽٌر المجنً علٌه أو لؽٌلر وررتله أنفسلهم التصلالح عللى أقل ملن
الدٌة أو اارش كامالً إد لمصلحة ٌقرها القاضً.

مادة()21

د ٌحو سقوط القصاص أو إمتناعله لؽٌلر ملوت الجلانً دون
تعزٌللر الجللانً فللً الحللق العللام فللإذا كللان السللقوط أو اإلمتنللاع بعللد
الحكلللم وجلللر رفللل ااملللر للمحكملللة المختصلللة للحكلللم بالعقوبلللة
التعزٌرٌة طبقا ً للقانون .
انفصم انثاًَ
أحكاو خاصح تانذٌح واألسط

مادة()14

الدٌة واارش عقوبة بدلٌة عن القصاص فلً أحلوا سلقوطه
عللللى النحلللو المبلللٌن فلللً الفصللل السلللابق ،وعقوبلللة أصللللٌة فلللً
ااحوا التً ٌنص علٌها القانون الشرعً فٌما عدا ذلك.

مادة()11

ٌجلللوز التنلللاز علللن الدٌلللة أو اارش ملللن المجنلللً علٌللله أو
وررته.

مادة()13

تجر الدٌة واارش فلً ملا الجلانً وحلدو فلً أحلوا سلقوط
القصللاص وإبلللدالها بلله ،وتكلللون الدٌللة واارش فلللً الخطللؤ عللللى
العاقلة وٌتحم الجانً رلرها إن كان له ما وٌوزع الباقً .

مادة()13

تتعدد الدٌات وااروش بتعلدد المجنلً عللٌهم وبتعلدد الجلروي
بالنسللبة للمجنللً علٌلله الواحللد عمللداً أو خطللؤ إد أن ٌمللوت فدٌللة
واحدة .
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مادة()11

تتعللدد الللدٌات وااروش بتعللدد الجنللاة فللً العمللد إن طلبللت ،أو
سللقط القصللاص بللؤي وجلله وٌشللترط فللً القت ل أن ٌمللوت المجنللً
علٌه بمجموع فعلهم مباشرة أو سلراٌة أو انضلماما ً وللو زاد فعل
أحدهم م ادستواء فً اارر .

مادة()11

تجر فلً الخطلؤ دٌلة واحلدة أو أرش واحلد علن الفعل الواحلد
على المجنً علٌه الواحد ولو تعدد الجناة .

مادة( )12إذا اختلفت جرابم الجماعة على شخص قت دون تمالإ بٌلنهم
علللى القتلل وكللان بعضللها قللاتالً بالمباشللرة وبعضللها ؼٌللر قاتلل ،
وطلبت الدٌة أو سقط القصاص بؤي وجه فإن عللم المباشلر وكلان
متقدما ً وبقً المجنً علٌه حٌلا ً أو اتحلد وقلت الجلرٌمتٌن أو تلؤخر
كللان علللى المباشللر دٌللة كاملللة وعلللى اآلخللر أرش الجراحللة التللً
أحللدرها وسللراٌتها إلللى وقلت جرٌمللة المباشللر إذا تقللدمت الجراحللة
وإذا إلتبس اامر فلم ٌعرؾ المباشر ملن ؼٌلرو للزمهم جمٌعلا ً دٌلة
كاملة وتقسم علٌهم بعدد رإوسهم .
مادة()11

إذا اختلفللت الجللرابم فكللان بعضللها قللاتالً بالسللراٌة والباقٌللات
ؼٌر قلاتالت دون تملالإ بلٌن الجنلاة للزم القاتل بالسلراٌة فلً حلا
طلر الدٌة أو سقوط القصاص بلؤي وجله دٌلة القتل إذا عللم فعلله
سواء تقدم أو تؤخر أو إتحد فً الوقت مل الجلرابم ااخلره وللزم
الباقٌن أرش الجري ،وإذا لم ٌعلم القات بالسلراٌة للزمتهم جمٌعلا ً
الدٌة وتقسم بٌنهم على عدد الرإوس .
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مادة()18

ٌحكلللم بالدٌلللة عللللى القاتللل ااصللللً وملللن فلللً حكمللله وٌعلللزر
الشركاء ؼٌر المتمالبٌن بالحبس مدة د تق عن سنة ما للم ٌلنص
القانون على خالؾ ذلك .

مادة()11

د ٌحلللو أداء الدٌلللة أو اارش أو التنلللاز عنهلللا دون تعزٌلللر
الجانً طبقا ً للقانون.

مادة(ٌ )84جوز الجم بٌن الدٌلة واارش وبلٌن تعلوٌض المجنلً علٌله
أو وررته عما انفلق فلً علالج المجنلً علٌله وملا فاتله ملن كسلر
أرناء مدة العالج .
انفصم انثانج
أحكاو انمضايح

مادة( )81القسامة أٌمان ٌحلفهلا المتهملون عنلد وجلود قتٌل أو جلرٌح
ولللم ٌتحقللق الجللانً بللدلٌ شللرعً وذلللك لنفللً ادتهللام عللنهم ،
وتوجللللر الدٌللللة أو اارش ملللل الحلللللؾ ،ود إعتبللللار للنكللللو ود
قسامة فً جري دون الموضحة أو فً ضرر أو إعتلداء أو إٌلذاء
ما لم ٌإدي إلى الموت ود تقب شهادة أه القسلامة وللو سلقطت
عنهم.
مادة()83

ٌشترط لقبو القسامة ما ٌؤتً -:
1ـ ربوت القت أو الجري .
3ـ أن ٌكون ادتهام من أولٌاء الدم مجهودً فً محصورٌن .
3ـ وجللود لللو (شللبهة) ٌؽلللر معلله الظللن أن الفاعلل مللن بللٌن
المتهمللٌن كوجللود جرللة القتٌلل فللً محلللة أعدابلله ،أو تفللرق
جماعة عن قتٌ بٌنهم.
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وتتعدد القسلامة بتعلدد القتللى أو الجرحلى ،وتسلقط بالتنلاقض فلً
اددعاء.
تكون القسامة بؤن ٌختار أولٌاء الدم خمسٌن رجلالً مكلفلا ً ملن

مادة()83

المتهمللٌن الموجللودٌن وقللت القتلل مواطنللا ً أو مقٌمللا ً فٌحلللؾ كلل
منهم ٌمٌنا ً بؤنه لم ٌقت أو ٌجري ود ٌعرؾ القات أو الجاري .
وإذا قل عللدد المتهمللٌن مللن الرجللا المكلفللٌن عللن خمسللٌن اختللار
أولٌللاء الللدم مللنهم مللن ٌكللرر الٌمللٌن لتكمٌلل الخمسللٌن ،وتكللون
صٌؽة الٌمٌن قاطعة بالنسبة للحالؾ  ،وٌجلوز تؤكٌلدها بحسلر ملا
ٌراو الحاكم.
مللن نك ل مللن أه ل القسللامة عللن الحلللؾ ٌللؤمر الحللاكم بحبسلله

مادة()81

حتللى ٌحلللؾ وٌللإدي نصللٌبه مللن الدٌللة أو ٌقللر علللى نفسلله وٌإخللذ
بللإقرارو أو بتعٌلللٌن ؼٌلللرو ود حجلللة بتعٌٌنلله  ،وإذا للللم ٌقلللم دلٌللل
شرعً على من عٌنه ٌإدي نصٌبه من الدٌة .
تقسم الدٌة كاملة على المتهملٌن وعلواقلهم بالتسلاوي وملا د

مادة()81

ٌقدرون على دفعه ٌتحمله بٌت الما .
إذا وجللد القتٌل فللً محللله لللٌس بهللا إد نسللاء أو صللؽار كانللت

مادة()82

الدٌة على بٌت الما .
إذا وجد القتٌ فً موض د ٌختص به أحد أو اخلتص بؤنلاس

مادة()81

ؼٌر محصورٌن كانت الدٌة على بٌت الما .
مادة ()88

إذا وجلللد القتٌللل بلللٌن مكلللانٌن فتللللزم القسلللامة بالنسلللبة اهللل

المكللان الللذي بللٌن أهللله وبللٌن القتٌل عللداوة ظللاهرة ،فللإن لللم تكللن
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عللداوة وكانللت العللداوة فللً أه ل المكللانٌن تلللزم القسللامة بالنسللبة
اه المكان ااقرر إلى مح القتٌ فإن استوٌا فعلٌهما معاً.
مادة()81

إذا وقعت الجرٌمة فً مكان به أه حرفة أو وظٌفلة أو مهنلة
وانحصر ادتهام فٌهم لزمت القسامة بالنسبة لهم بشروطها .

مادة()14

إذا وجد القتٌ فً بٌلت أو بسلتان ملحلق بله ٌخلتص بشلخص
معللٌن ٌتصللرؾ فٌلله تكللون الدٌللة علٌلله وعلللى عاقلتلله مللا ل لم ٌللدع
وررللة القتٌ ل علللى ؼٌللرهم ،ومالللك البٌللت والبسللتان مخللتص بلله
ومتصلللرؾ فٌللله ملللا للللم تنتقللل الحٌلللازة إللللى آخلللر بعقلللد أو بؽٌلللرو
كالمسلللتؤجر والمسلللتعٌر والمؽتصلللر فتكلللون الدٌلللة علٌللله وعللللى
عاقلته .
انثاب انشاتع
فـً انعالهـــح

مادة()11

العاقلللة هللم عصللبة الجللانً ـللـ المعللروؾ نسللبهم بالتللدرٌج إلللى
جد ٌنسر إلٌله القاتل أو الجلاري ـلـ البلالؽون العلاقلون الموافقلون
لـللـه فلللً اللللدٌنٌ ،سلللتوي فلللً ذللللك الحاضلللر والؽابلللر والصلللحٌح
والملللرٌض ،وٌخلللرج ملللنهم أبنلللاء الجلللانً واللللزوج إذا كلللان ملللن
العصبة .

مادة()13

ٌتحمل ااؼنٌللاء مللن العاقلللة مللا ٌلللزمهم مللن دٌللة وأرش شللبه
العملد والخطلؤ وهلو الرلرلان وملا د ٌقلدر علٌله الجلانً ملن الرلل ،
وٌقلدم ملنهم ااقلرر فلااقرر للجللانً وٌلدخ فلٌهم اللوار وؼٌللر
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الللوار وٌتحم ل ك ل مللنهم بحسللر قدرتلله مللا د ٌزٌللد عللن رب ل
عشر رلرلً الدٌلة أو اارش حتلى ٌوفلوا ملا ٌللزمهم ،وٌعتبلر ؼنٌلا ً
ملن ٌمللك مللا ٌكفٌله هلو ومللن تلزمله نفقتله مللن اللدخ إللى الللدخ
وٌسدد من الفابض.
إذا وق ل القت ل مللن شللخص ٌنتمللً إلللى قبٌلللة أو مللن صللاحر

مادة()13

حرفة أو وظٌفة أو مهنة ولم ٌعرؾ له عصبة عللى النحلو المبلٌن
فللللً المللللادتٌن السللللابقتٌن أو كانللللت العصللللبة د تكفللللً للوفللللاء
بالمسلللتحق عللللٌهم ملللن الدٌلللة أو اارش اعتبلللر أهللل القبٌللللة أو
الحرفللللة أو الوظٌفللللة أو المهنللللة ممللللن ٌعملللللون معلللله كعاقلتلللله،
وٌستوفى منهم بقدر دخ رالرة أٌلام فلإن زاد رد الزابلد لكل ملنهم
بقدر نصٌبه.
د تتحمل العاقلللة شللٌبا ً إذا ربتللت الجرٌمللة بصلللح أو بللإعتراؾ

مادة()11

الجللانً إد أن تصللادقه العاقلللة أو تنكلل عللن الٌمللٌن ،ود تتحملل
العاقلة شٌبا ً إذا لم ٌبلػ أرش الجناٌة أرش موضحة فصاعداً.
إذا أبرأ المجنً علٌه أو وررتله الجلانً بربلت العاقللة إن كلان

مادة()11

قب الحكم علٌها .
مادة()12

ٌعق عن ابن اللعان أو ابن الزنا عواق أمهاتهم .

مادة ()11

الدولة ولً من د ولً له ترره وتعق عنه ،ود عفلو منهلا إد

لمصلحة.
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مادة()18

إذا لم ٌؾ ما حملتله العاقللة وملن فلً حكمهلم بالمسلتحق ملن
الدٌة أو اارش لزم الباقً بٌت الما .

مادة()11

ٌقسلللط ملللا ٌللللزم الجلللانً والعاقللللة عللللى رالرلللة أقسلللاط كامللللة
متسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاوٌة
تللإده فللً رللال سللنوات متوالٌللة ،فللإن كللان المسللتحق قللدر رلرللً
الدٌة فؤق تإخذ على قسطٌن فً سلنتٌن متتلالٌتٌن ،وإن كلان رلرلا ً
فؤق أخذ فً سنة واحدة  ،وٌحلبس ملن ٌمتنل مل وجلود ملا لله
حتى ٌإدي ،وٌجوز ادستٌفاء من ماله .
انثاب اخلايش
انعمىتاخ انتكًٍهٍح

تعرٌؾ
مادة( )144العقوبة التكمٌلٌة عقوبة تكم العقوبة ااصلٌة وتتوقلؾ عللى
نطللق القاضللً بهللا ود ٌجللوز تنفٌللذها علللى المحكللوم علٌلله إذا لللم
ٌنص علٌها الحكم ،والعقوبات التكمٌلٌلة هلً الحرملان ملن كل أو
بعللض الحقللوق المنصللوص علٌهللا فللً المللادة التالٌللة  ،والوض ل
تحللت المراقبللة والمصللادرة فض لالً عللن العقوبللات التكمٌلٌللة التللً
ٌنص علٌها القانون لجرابم معٌنة.
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الحرمان من بعض الحقوق والمزاٌا
مادة()141

للمحكمللللة أن تقضللللً فضللللالً عللللن العقوبللللة المقللللررة

للجرٌملللة بحرملللان المحكلللوم علٌللله ملللن كللل أو بعلللض الحقلللوق
والمزاٌا اآلتٌة ،وبعقوبلة أو أكرلر ملن العقوبلات التكمٌلٌلة اآلتٌلة،
مراعٌلللة فلللً ذللللك طبٌعلللة الجرٌملللة وظلللروؾ إرتكابهلللا وماضلللً
المتهم ونوع العقوبة ااصلٌـة المحكوم بهــا-:
1ـ تللولً الوظللابؾ والخلللدمات العامللة أو الوظللابؾ والخلللدمات
النٌابٌة والمهنٌة .
3ـ أن ٌكون ناخبا ً أو منتخبا ً فً المجالس العامة.
3ـ أن ٌكون عضواً فً مجلس إدارة شركة أو مدٌراً لها .
1ـ أن ٌكون صاحر إلتزام أو امتٌاز من الدولة .
1ـ أن ٌكون وصٌا ً أو قٌما ً أو وكٌالً .
2ـ أن ٌكون خبٌراً أو شاهداً فً عقد أو تصرؾ .
1ـ أن ٌكون مدٌراً أو ناشراً أو محرراً إلحده الصحؾ .
8ـ تللولً إدارة مدرسللة أو معهللد علمللً أو ممارسللة أي نشللاط
تعلٌمً .
1ـ حم أوسمة وطنٌة أو أجنبٌة .
14ـ حم السالي .
11ـ استمرار مزاولة المهنة .
13ـ حرٌة اإلقامة وادنتقا (مراقبة الشرطة) .
13ـ إستعما أو استؽال المح (إؼالق المح ) .
11ـ استمرار إقامة ااجنبً فً البالد .
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11ـ تقللدٌم تعهللد بعللدم اإلخللال بللاامن وإلتللزام حسللن السلللوك
مصحوبا ً بكفالة أو بدونها.
وإذا كان المحكلوم علٌله وقلت صلدور الحكلم متمتعلا ً بلبعض
هذو الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجلرد صلدور الحكلم
 ،وٌكلللون الحرملللان بصلللفة دابملللة فلللال ٌلللزو أرلللرو إد بلللرد
اإلعتبار ،كملا ٌجلوز أن ٌكلون مإقتلا ً بملدة د تقل علن سلنة
ود تزٌللد عللن رللال سللنوات تبللدأ مللن تللارٌخ إنتهللاء تنفٌللذ
العقوبة ااصلٌة أو ملن تلارٌخ إنقضلابها اي سلبر آخلر ملا
لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك .

الوض تحت المراقبة
مادة(ٌ )143جوز للمحكمة أن تؤمر بوضل المحكلوم علٌله بلالحبس تحلت
المراقبة لمدة د تق عن سنة ود تزٌد عن رال سلنوات تبلدأ ملن
ٌوم انقضاء عقوبة الحبس ،وٌعٌن القاضً فلً حكمله اإللتزاملات
المفروضللة علللى المراقللر كللؤن ٌقللٌم فللً مح ل معللٌن د ٌؽٌللرو إد
بموافقة السلطة اإلدارٌلة ،أو أن ٌمتنل علن ارتٌلاد أملاكن معٌنلة،
وإذا لم ٌكن هناك هٌبات خاصلة بالمراقبلة توللت الشلرطة أمرهلا،
وتباشلللر النٌابلللة التلللً ٌقللل فلللً دابرتهلللا محللل إقاملللة المراقلللر
بنلاء عللى تقلارٌر دورٌلة تقلدم إلٌهلا
اإلشراؾ على تنفٌذ المراقبة
ً
علن مسللك المحكللوم علٌله كل رالرلة أشلهر علللى ااكرلر ،ولهللا أن
تـعـ َّعلـد مللن قٌودهلا ،أو أن تعفللً منهللا بعللد إنقضللاء نصللؾ مللدتها
عللللى ااقللل  ،وإذا خلللالؾ المحكلللوم علٌللله شلللروط المراقبلللة جلللاز
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للقاضً تشدٌد شلروطها أو الحكلم عللى المخلالؾ بلالحبس ملدة د
تتجاوز سنة.

المصادرة
ملللادة(ٌ )143جلللوز للمحكملللة عنلللد الحكلللم باإلدانلللة أن تحكلللم بمصلللادرة
ااشٌاء المضبوطة التً تحصلت من الجرٌملة ،أو التلً إسلتعملت
فً إرتكابهلا ،أو التلً كانلت معلدة إلسلتعمالها فٌهلا ،وٌجلر ااملر
بمصللادرة ااشللٌاء المضلللبوطة التللً ٌعلللد صللنعها أو حٌازتهلللا أو
احرازها أو إستعمالها أو بٌعها أو عرضها للبٌ جرٌمة فً ذاتهلا
ولللو لللم تكللن مملوكللة للمللتهم أو لللم ٌحكللم بإدانتلله وفللً الح لالتٌن
تراعً المحكمة حقوق الؽٌر حسن النٌة .
انثاب انضادس
انتذاتري
انفصم األول
انتذاتري ادلمشسج نألحذاث

مادة()141

ٌحلللدد القلللانون التلللدابٌر المقلللررة لألحلللدا بملللا ٌكفللل

إصالحهم وتربٌتهم وحماٌتهم .
انفصم انثاًَ
انتذاتري ادلمشسج نهًصاتني تأيشاض عمهٍح

اإلٌداع فً مؤوه عالجـً
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مادة( )141إذا ربللت للقاضللً أن المللتهم كللان وقللت إرتكللار الفعل المكللون
للجرٌمللة فاقللد اإلدراك لمللرض عقلللً أمللر بإدخاللله أحللد المحللا
الحكومٌة المعدة لعلالج ااملراض العقلٌلة ،وعللى إدارة المحل أن
تقدم للقاضً تقارٌر علن حاللة الملودع فلً فتلرات دورٌلة د تزٌلد
ك منها عن ستة شهور  ،وللقاضلً بعلد أخلذ رأي الجهلة الطبٌلة
المختصة أن ٌقرر إخالء سبٌله أو تسلٌمه إللى أحلد ذوٌله لٌرعلاو
بناء عللى طللر النٌابلة العاملة أو ذوي الشلؤن
وٌحافظ علٌه ،ولـه
ً
ــ وبعد أخذ رأي الجهة الطبٌلة المختصلة ـلـ أن ٌلؤمر باعادتله إللى
المح إذا اقتضلى ااملر ذللك وٌجلوز للقاضلً تطبٌلق حكلم الفقلرة
السلابقة علللى المحكللوم علٌلله بعقوبلة مخففللة لللنقص فللً إدراكلله ،
وتخصم المدة التً ٌقضلٌها فلً المحل ملن ملدة الحلبس المحكلوم
بهللا  ،وإذا رأه القاضللً إخراجلله مللن المحلل قبلل انقضللاء هللذو
المدة وجر أن ٌقضً ما بقى منها فً منشؤة عقابٌة .
انفصم انثانج
يف انتذاتري انىلائٍح

إلزام المحكوم علٌه بإٌداع مبلػ من الما أو تقدٌم كفٌ
مادة(ٌ )142جوز إلزام المحكلوم علٌله بتوقٌل تعهلد بلدف مبللػ معلٌن إذا
إرتكر جرٌمة فً ملدة ٌحلددها القاضلً بحٌل د تتجلاوز سلنتٌن،
وٌجللوز أن ٌطلللر القاضللً مللن المحكللوم علٌلله تقللدٌم كفٌ ل ٌتعهللد
بدف المبلػ ،أو إلزامله بلؤن ٌلودع المبللػ خزٌنلة المحكملة ضلمانا ً
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للحصو علٌه عند مخالفة المحكوم علٌله لشلروط التعهلد ،وٌبقلى
المبلػ المودع على ملك ملن دفعله إللى أن ٌصلدر حكلم بمصلادرته
عند مخالفة المحكلوم علٌله لشلروط التعهلد ،وٌجلوز اسلتردادو إذا
انقضلت المللدة المنصللوص علٌهللا فلً التعهللد ولللم ٌنسللر للمحكللوم
علٌلله مخالفللة لشللروط التعهللد أو نسللر إلٌلله ذلللك وحكللم ببراءتلله،
وٌتخذ هلذا اإلجلراء الوقلابً مل كل شلخص ٌربلت أن فلً سللوكه
ومٌوللله مللا ٌنللذر بإرتكللار الجللرابم إذا تحقللق فٌلله أحللد الشللروط
اآلتٌة -:
 -1أن ٌكون قد حكم علٌه بالحبس سنة أو أكرر فً أٌة
جرٌمة .
 -3أن ٌكون قد أتهم اتهاما ً جدٌا ً بإرتكار إحده جرابم
اإلعتداء على النفس أو العرض أو الما ولم ٌحاكم أو لم
ٌحكم علٌه لعدم كفاٌة اادلة .
 -3أن ٌشتهر عنه ادعتٌاد على إرتكار جرابم اإلعتداء على
النفس
أو الما أو العرض .
 -1إذا لم ٌكون صاحر مهنة أو حرفة ولم ٌكن له ما ظاهر
أو مو ارد مشروعة للعٌش منها وأشتهر عنه التكسر
بوساب ؼٌر مشروعة .
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المراقبة بدٌ التدبٌر السابق
مادة(ٌ )141جللوز للقاضللً بللددً مللن اتخللاذ اإلجللراء الوقللابً المنصللوص
علٌللله فلللً الملللادة السلللابقة وضللل المحكلللوم علٌللله تحلللت مراقبلللة
الشرطة مدة د تق علن سلنة ود تزٌلد عللى رلال سلنوات وٌجلر
الحكم بذلك إذا رفض المحكوم علٌه التوقٌ على التعهلد أو أخفلق
فً تقدٌم الكفٌ أو إٌداع المبلػ حسبما أمرت به المحكمة .
مادة(ٌ )148قدم طلر اتخاذ اإلجراء الوقابً من النٌابة العاملة التلاب لهلا
مح إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فٌه الجرٌملة التلً ٌطللر
اتخاذ اإلجراء الوقابً بسببها .
انثاب انضاتع
تطثٍك انعمىتاخ

تفرٌد العقار
مادة(ٌ )141قدر القاضً العقوبة التعزٌرٌة المناسبة بلٌن الحلدٌن ااعللى
واادنلللى المقلللررٌن للجرٌملللة مراعٌلللا ً فلللً ذللللك كافلللة الظلللروؾ
المخففة أو المشددة  ،وبوجه خلاص درجلة المسلبولٌة والبواعل
على الجرٌمة وخطورة الفعل والظلروؾ التلً وقل فٌهلا وماضلً
الجلللانً اإلجراملللً ومركلللزو الشخصلللً وتصلللرفه الالحلللق عللللى
إرتكلار الجرٌمللة وصللته بللالمجنً علٌله ،ومللا إذا كلان قللد عللوض
المجنللً علٌلله أو وررتلله ،وعنللد تحدٌللد الؽرامللة ٌراعللً القاضللً
المركز ادقتصلادي للجلانً ،وإذا كانلت العقوبلة المقلررة للجرٌملة
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هً اإلعدام واقترنت بظرؾ مخفؾ طبلق القاضلً عقوبلة الحلبس
بحللد أعلللى د ٌتجللاوز خمللس عشللر سللنة وبحللد أدنللى د ٌق ل عللن
خمس سنوات .
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تعدد عقوبات القصاص
إذا تعللللددت عقوبللللات القصللللاص قبلللل التنفٌللللذ علللللى

مادة()114

المحكوم علٌه ٌتب ما ٌؤتً :
أودً:

إذا كللان تعللدد عقوبللات القصللاص بسللبر جللرابم وقعللت

علللى شللخص واحللد ٌكتفللً بتنفٌللذ العقوبللة ااشللد وهللً التللً
ٌللدخ فٌهللا ؼٌرهللا بحٌلل د ٌبقللى بعللد تنفٌـللـذها مللا ٌمكللن
التنفٌذ علٌه قصاصا ً بالعقوبات ااخره.
رانٌاً :إذا كللان تعللدد عقوبللات القصللاص بسللبر جللرابم وقعللت علللى
أشلللخاص متعلللددٌن فإنللله ٌنفلللذ منهلللا ااخلللؾ أودً رلللم ااشلللد
وهكذا حتى ٌستوفً المحكوم علٌه جمٌ العقوبات المحكلوم
علٌه بها .

تعدد عقوبات الحدود
مادة()111

إذا تعددت عقوبلات الحلدود قبل التنفٌلذ عللى المحكلوم

علٌه ٌتب ما ٌؤتً :
أودً ٌ :قدم حد الجلد للقذؾ وٌدخ فٌه حد الشرر .
رانٌا ً  :تنفذ سلابر الحلدود بلؤن ٌقلدم منهلا ااشلد وٌلدخ فٌله ؼٌلرو
من الحدود م بقاء حق المجنً علٌه فلً اسلترداد ملا بقلى
من المسروق .

تعدد عقوبات القذؾ
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إذا تعلللددت عقوبلللات الحلللد للقلللذؾ قبللل التنفٌلللذ عللللى
مادة()113
المحكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم علٌللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله تتبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ما ٌؤتً :
أودً :إذا كان القذؾ قد وق على شلخص واحلد اكتفلى بحلد واحلد
.
رانٌاً :إذا كان القذؾ قلد وقل عللى أشلخاص متعلددٌن بلفلظ واحلد
اكتفى بحد واحد .
رالراً :إذا كلللان القلللذؾ قلللد وقللل عللللى أشلللخاص متعلللددٌن بؤلفلللاظ
متعددة لك منهم تكرر الحد بعدد المقذوفٌن ااحٌاء .
إذا وجللر أكرللر مللن حللد للقللذؾ طبقللا ً لمللا تقللدم ،قللدم
رابعاً:
ااسبق فااسبق حتى ٌستوفً المحكوم علٌه جمٌ الحلدود
المحكوم علٌه بها .

تزاحم عقوبات الحدود والقصاص
مادة()113

إذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتب ما ٌؤتً :

أودً :

ٌقدم حد الجلد للقذؾ.

رانٌا ً :

تنفٌذ عقوبات القصاص طبقلا ً لملا هلو منصلوص علٌله
فً المادة (. )114

رالرا ً :

تنفٌلذ سلابر الحلدود طبقلا ً لملا هلو منصلوص علٌله فلً
المادة (.)111

مادة()111

إذا كانت عقوبلات القصلاص والحلدود الواجلر تنفٌلذها

طبقا ً لما هو منصوص علٌه فً الملواد السلابقة متعلددة ،فلال تنفلذ
الواحدة بعد ااخره إد بعلد أن ٌشلفى المحكلوم علٌله ملن جراحله
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ود ٌكون هناك خطر على حٌاته وٌسلتعان فلً ذللك بتقرٌلر طبٌلر
مختص .

تعدد الجرابم التعزٌرٌة وأررو فً العقوبات
بؽٌللللر إخللللال بااحكللللام السللللابقة إذا إرتكللللر شللللخص
مادة()111
جرٌمتٌن تعزٌرٌتٌن أو أكرر ولم ٌكن قد حكلم علٌله احلداها بحكلم
بات  ،وجر أن ٌعٌن الحكم عقوبلة لكل جرٌملة رلم عقوبلة واحلدة
لجمٌ ل الجللرابم هللً المق لررة اشللدها وهللذو هللً التللً ٌنطللق بهللا
وتنفللذ دون ؼٌرهللا وإذا ظهللر أن المحكللوم علٌلله قللد إرتكللر قبلل
الحكللم جرٌمللة أشللد ممللا حكللم علٌلله فٌلله طبقللت علٌلله عقوبللة هللذو
الجرٌمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة ،وفً هلذو الحاللة ٌلؤمر
القاضً بإسقاط ما نفذ من الحكم السلابق صلدورو ود ٌخل الحكلم
الللوارد بللالفقرتٌن السللابقتٌن بللالحكم أو بتنفٌللذ العقوبللات التكمٌلٌللة
المقررة اي من الجرابم التً حكم من أجلها .

تعدد عقوبات الدٌة واارش والؽرامة
مادة()112

إذا تعللللددت عقوبللللات الدٌللللة واارش والؽرامللللة تنفللللذ

جمٌعها .

تعدد عقوبات المراقبة
مادة()111

إذا تعللددت عقوبللات المراقبللة فللال ٌجللوز أن تزٌللد عللن

خمس سنوات بالنسبة للجرابم السابقة على بدء تنفٌذها.

وقؾ التنفٌذ
مادة()118

للقاضللً عنللد الحكللم بالؽرامللة أو بللالحبس مللدة د تزٌللد

عللللى سلللنة أن ٌلللؤمر بوقلللؾ تنفٌلللذ العقوبلللة إذا تبلللٌن ملللن فحلللص
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شخصٌة المحكوم علٌه وظلروؾ جرٌمتله ملا ٌبعل عللى ادعتقلاد
بؤنه لن ٌعود إلى إرتكار جرٌمة أخره ،وللقاضً أن ٌجعل وقلؾ
التنفٌذ شامالً اٌة عقوبة تكمٌلٌة عدا المصادرة ،وٌجوز للـه عنلد
ااملللر بوقلللؾ التنفٌلللذ أن ٌللللزم المحكلللوم علٌللله بلللؤداء التعلللوٌض
المحكوم به لمن أصابه ضرر من الجرٌمة وذللك خلال أجل ٌحلدد
فللً الحكللم ،وٌكللون وقللؾ تنفٌللذ العقوبللة لمللدة سللنتٌن مللن تللارٌخ
الحكم النهابً ،وإذا انقضلت هلذو الملدة دون أن ٌتلوافر سلبر ملن
أسبار إلؽاء وقؾ التنفٌذ اعتبر الحكم كؤن لم ٌكن .

اإلمتناع من النطق بالعقوبة
مادة()111

ٌجللوز للقاضللً إذا مللا تللوافرت شللروط تطبٌللق المللادة

السابقة أن ٌمتن عن النطق بالعقوبة مل تكلٌلؾ الجلانً أو ولٌله
بللؤن ٌتعهللد كتابلة بعللدم إرتكللار جرٌمللة مسللتقبالً ،وتقللدر المحكمللة
مبلؽلا ً معٌن لا ً ٌراعللى فٌلله ٌسللار الجللانً وٌقللدم عنلله كفللٌالً مقتللدراً،
فللإذا انقضللت سللنتان مللن تللارٌخ الحكللم النهللابً دون أن ٌرتكللر
الجللانً جرٌمللة سللقط الضللمان وامتنلل النطللق بالعقوبللة ،أمللا إذا
إرتكللر الجللانً جرٌملللة ألزمللت المحكمللة الكفٌللل بمبلللػ الضلللمان
ونطقللت بالعقوبللة ،وتتب ل فللً هللذو الشللؤن اإلجللراءات المنصللوص
علٌها فلً الملادة التالٌلة بشلؤن إلؽلاء وقلؾ التنفٌلذ ،ود ٌخل ذللك
بمحاكمة الجانً عن الجرٌمة الجدٌدة .

إلؽاء وقؾ التنفٌذ
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مللادة(ٌ )134جللوز الحكللم بإلؽللاء وقللؾ التنفٌللذ فللً أٌللة حالللة مللن الحللادت
اآلتٌة :
1ـ إذا لم ٌقم المحكوم علٌه بتنفٌذ إلتزامه بؤداء التعوٌض .
3ـ إذا إرتكر خال فترة التجربة جرٌمة عمدٌة قضً علٌه من
أجلها بالحبس مدة تزٌد على رالرة شهور ،سواء صدر حكم
اإلدانة أرناء هذو الفترة أو بعد انقضابها متى كانت الدعوه
قد حركت خاللها .
3ـ إذا ظهر خال فترة التجربة صدور حكم مما نص علٌه فً
الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
بنللاء علللى طلللر النٌابللة العامللة مللن
وٌصللدر الحكللم باإللؽللاء
ً
المحكمة التً أمرت بوقؾ التنفٌذ ،أو التً ربلت أمامهلا سلبر
اإللؽاء ،وذللك مل علدم اإلخلال بلدرجات التقاضلً  ،وٌترتلر
على الحكلم باإللؽلاء تنفٌلذ العقوبلة التلً كلان قلد قضلى بوقلؾ
تنفٌللذها مل مراعللاة حكللم المللادة ( )111بشللؤن تعللدد الجللرابم
وأررو فً العقوبات .
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انكتـــاب انثــاَــً
انمضى اخلاص
انثاب األول
يف اجلشائى ادلتعهمح تأيٍ انذونح
انفصم األول
تعشٌفاخ خاصح

أسرار الدفاع
مادة()131

تعتبر من أسرار الدفاع :
الدفاعٌة

 -1المعلومات

والسٌاسٌة

والدبلوماسٌة

واإل قتصادٌة والصناعٌة التً تقتضً طبٌعتها أد ٌعلمها
إد ااشخاص الذٌن لهم تعلق بذلك ،وٌجر مراعاة
لمصلحة البالد أن تبقى سراً على من عدا هإدء
ااشخاص .
 -3المكاتٌر والمحررات والورابق والرسوم والخرابط
والتصمٌمات والصور وؼٌرها من ااشٌاء التً ٌجر
لمصلحة الدفاع عن البالد أد ٌعلم بها إد من ٌناط بهم
حفظها أو إستعمالها والتً ٌجر أن تبقى سراً على من
عداهم خشٌة أن تإدي إلى إفشاء معلومات مما أشٌر إلٌه
فً الفقرة السابقة .
 -3ااخبار

والمعلومات

المتعلقة

بالقوات

المسلحة

وتشكٌالتها وتحركاتها وعتادها وتموٌنها وأفرادها
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وبصفة عامة ك

ما له مساس بالشبون العسكرٌة

والخطط ادستراتٌجٌة ،ولم ٌكن قد صدر أمر كتابً من
السلطة المخو لها ذلك فً القوات المسلحة بنشرو أو
إذاعته .
 -1ااخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابٌر واإلجراءات التً
تتخذ للكشؾ عن الجرابم المنصوص علٌها فً هذا البار
أو تحقٌقها أو محاكمة مرتكبٌها ،وم ذلك ٌجوز للمحكمة
التً تتولى المحاكمة أن تؤذن بإذاعة ما تراو منها .

الٌمنٌون
مللادة( )133الٌمنللً هللو الللذي ٌتمت ل بجنسللٌة الجمهورٌللة الٌمنٌللة بصللفة
أصلٌة أو عن طرٌق ادكتسار وفقا ً لقانون الجنسٌة .

العدو
مادة( )133العلدو هلو كل دوللة فلً حاللة علداء مل الجمهورٌلة الٌمنٌلة،
وٌعتبللر فللً حكللم العللدو الجماعللات السٌاسللٌة التللً لللم تعتللرؾ لهللا
الجمهورٌة بصفة الدولة وكانت تعام معاملة المحاربٌن .
مادة()131

البؽللً هللو الخللروج علللى الدول لة مكللابرة اسللتناداً إلللى

منعلله  ،و عٌعاقللر البللاؼً وفقللا ً لألحكللام المقللررة للجللرابم الماسللة
بؤمن الدولة المنصوص علٌها فً هذا القانون .
انفصم انثاًَ
اجلشائى ادلاصح تأيٍ انذونح

اإلعتداء على إستقال الجمهورٌة
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مادة( )131عٌعاقر باإلعدام ك ملن إرتكلر فعلالً بقصلد المسلاس بإسلتقال
الجمهورٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
أو وحللدتها أو سللالمة أراضللٌها ،وٌجللوز الحكللم بمصللادرة ك ل أو
بعض أمواله.

إضعاؾ قوة الدفاع
مللادة( )132عٌعاقللر باإلعللدام ك ل مللن تعمللد إرتكللار فعلل بقصللد أضللعاؾ
القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوات
المسلحة بؤن -:
1ـ خرر أو أتلؾ أو عٌر أو عط أحد المواق أو القواعد أو
المنشآت العسكرٌة أو المصان أو البواخر أو الطابرات أو
المواصالت
طرق
أو وساب النق أو المرافق أو الذخابر أو المإن أو
اادوٌة أو ؼٌر ذلك مما أعد للدفاع عن البالد أو مما
صنعها
أساء
أو
،
ذلك
فً
ٌستعم
أو إصالحها أو جعلها ؼٌر صالحة ولو مإقتا ً لإلنتفاع بها
فٌما أعدت له أو أن ٌنشؤ عنها ضرر.
3ـ إذاع أخبار أو بٌانات أو إشاعات كاذبة أو مؽرضة أو عمد
إلى دعاٌة مرٌرة وكان من شؤن ذلك كله إلحاق الضرر
باإل ستعدادات الحربٌة للدفاع عن البالد أو العملٌات
الحربٌة للقوات المسلحة أو إرارة الفزع بٌن الناس أو
إضعاؾ الروي المعنوٌة فً الشعر .
3ـ أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البالد .
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وٌجوز الحكم بمصادرة ك أو بعض أمواله .

إعانـــة العـــدو
مادة( )131عٌعاقر باإلعدام :
1ـ الٌمنً الذي ٌلتحق بؤي وجه بالقوات المسلحة لدولة فً
حالة حرر م الجمهورٌة .
3ـ من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد
أسراو على العودة إلى صفوفه .
3ـ من أمد العدو بالجند أو ااشخاص أو ااموا أو كان له
مرشداً .
وٌجوز الحكم بمصادرة ك أو بعض أمواله .

ادتصا ؼٌر المشروع بدولة أجنبٌة
مادة( )138عٌعاقر باإلعدام -:
1ـ ك

من سعى لده دولة أجنبٌة أو أحد ممن ٌعملون

لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شؤن ذلك
ااضرار بمركز الجمهورٌة الحربً أو السٌاسً أو
الدبلوماسً أو ادقتصادي .
3ـ ك من سلم دولة أجنبٌة أو أحداً ممن ٌعملون لمصلحتها ــ
بؤٌة صورة وبؤٌة وسٌلة ــ أ خبار أو معلومات أو أشٌاء أو
مكاتبات أو ورابق أو خرابط أو رسوما ً أو صوراً أو ؼٌر
ذلك مما ٌكون خاصا ً بالمصالح الحكومٌة أو الهٌبات العامة
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أو المإسسات ذات النف

العام وصدر أمر من الجهة

المختصة بحضر نشرو أو إذاعته.
3ـ ك من سلم دولة أجنبٌة أو أحد ممن ٌعملون لمصلحتها أو
أفشى إلٌها أو إلٌه بؤٌة وسٌلة سراً من أسرار الدفاع عن
البالد أو توص بؤٌة طرٌقة إلى الحصو على سر من هذو
ااسرار بقصد تسلٌمه أو إفشابه لدولة أجنبٌة أو احد ممن
ٌعملون لمصلحتها  ،وكذلك ك من أتلؾ لمصلحة دولة شٌبا ً
ٌعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله ؼٌر صالح ان ٌنتف
به

التحرٌض واإلتفاق الجنابً والشروع
ملللادة( )131ملللن حلللرض أو اشلللترك فلللً إتفلللاق جنلللابً إلرتكلللار إحلللده
الجرابم المنصوص علٌها فً هذا الفص أو شرع فلً إرتكلار أي
منها عٌعاقر بلذات العقوبلة المقلررة لهلا وللو للم ٌترتلر عللى فعلله
أرر .
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اإلعفاء من العقوبة
مللادة(ٌ )134عفللى مللن العقوبللات المقللررة للجللرابم المنصللوص علٌهللا فللً
هلذا الفصل كل مللن بلادر ملن الجنللاة بلإبالغ السللطات اإلدارٌللة أو
القضلللابٌة قبللل البلللدء فلللً تنفٌلللذ الجرٌملللة ،وٌجلللوز للمحكملللة أن
تخفؾ عقوبة الحبس بملا د ٌقل علن سلنتٌن كملا ٌجلوز للمحكملة
أن تعفلً المبلللػ مللن العقوبللة إذا حصل الللبالغ بعللد تمللام الجرٌمللة
وذلللك إذا مكللن الجللانً أرنللاء التحقٌللق ادبتللدابً مللن القللبض علللى
مرتكبً الجرٌمة اآلخرٌن .
انفصم انثانج
اجلشائى ادلاصح تأيٍ انذونح انذاخهً

اإلعتداء على الدستور والسلطات الدستورٌة
عٌعاقر بالحبس مدة د تق علن رلال سلنوات ود تزٌلد

مادة()131

على عشر سنوات ك من توص أو شرع فً التوصل بلالعنؾ أو
التهدٌد أو أٌة وسٌلة أخره ؼٌر مشروعة إلى:ـ
1ـ إلؽاء أو تعدٌ أو إٌقاؾ الدستور أو بعض نصوصه .
3ـ تؽٌٌر أو تعدٌ

تشكٌ السلطة التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة أو

القضابٌة أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورٌة
أوإلزامها باتخاذ قرار معٌن .

العصٌان المسلح
مللادة( )133عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تق ل عللن سللنة ود تزٌللد علللى عشللر
سنوات-:
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 -1ك من تولى قٌادة عسكرٌة أٌا ً كانت بؽٌر تكلٌؾ من السلطة
المختصة أو بؽٌر سبر مشروع  ،وكذلك ك من استمر فً
قٌادة عسكرٌة بعد صدور اامر من السلطة المختصة
بتنحٌته عنها أو استبقى جندو تحت السالي أو محتشدٌن
بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسرٌحهم أو تفرٌقهم .
 -3ك

شخص له حق اامر فً أفراد القوات المسلحة أو

الشرطة طلر إلٌهم أو كلفهم العم

على تعطٌ

أوامر

السلطات القابمة بموجر الدستور إذا كان ذلك لؽرض ؼٌر
مشروع .
 -3ك من احت أو شرع فً احتال قٌادة أو نقطة عسكرٌة أو
طابرة أو سفٌنة حربٌة أو أي شًء من المبانً العامة أو
المخصصة لمصالح حكومٌة أو مرافق أو مإسسات عامة
أو وساب ادتصا السلكٌة أو الالسلكٌة المخصصة للمنفعة
العامة أو محطة اإلذاعة الحكومٌة المسموعة أو المربٌة
بؽٌر تكلٌؾ من السلطة المختصة.
 -1من حرض علنا ً الجند على الخروج عن الطاعة أو التحو
عن واجباتهم العسكرٌة.
 -1ك من أرار أو شرع فً إرارة عصٌان مسلح لده الناس
ضد السلطات القابمة بموجر الدستور .
 -2ك من أرار أو شرع فً إرارة حرر أهلٌة فقام بتوزٌ
السالي على طابفة من السكان أو دعاها إلى حمله
إلستعماله ضد طابفة أخره .
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 -1ك

من حرض على إرتكار جرابم القت

أو النهر أو

اإلحراق .

اإلشتراك فً عصابة مسلحة
مادة( )133عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات-:
1ـ ك من اشترك فً عصابة مسلحة بقصد إؼتصار ااراضً
أو نهر ااموا المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو
لمقاومة القوة العسكرٌة المكلفة بمطاردة مرتكبً هذو
الجرابم .
3ـ ك من اشترك فً عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس
أو قاومت بالسالي رجا

السلطة العامة المكلفٌن بتنفٌذ

القوانٌن .
وإذا نتج عن أي من أفعا الجناة المذكورة فً الفقرتٌن
السابقتٌن موت إنسان تكون العقوبة اإلعدام حداً  ،ود
ٌخ ذلك بحق ولً الدم فً الدٌة إذا كان المجنً علٌه
من ؼٌر المقصودٌن بالجرٌمة .

التحرٌض واإلتفاق والشروع واإلعفاء
مادة()131

فٌمللا ٌتعلللق بللالتحرٌض واإلتفللاق الجنللابً والشللروع

واإلعفاء من العقوبلة تطبلق المادتلان ( )131و ( )134ملن هلذا
القلللللللللللللللللانون عللللللللللللللللللى الجلللللللللللللللللرابم المبٌنلللللللللللللللللة فلللللللللللللللللً
المواد ()131و ( )133و (. )133

التحرٌض على عدم ادنقٌاد للقوانٌن
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مادة( )131عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات كل ملن دعلا أو
حرض على عدم تطبٌق القوانٌن النافذة أو اإللتزام بها .

إذاعة أخبار بؽرض تكدٌر اامن العام
مادة( )132عٌعاقلر بلالحبس ملدة د تزٌلد عللى رلال سلنوات كل ملن إذاع
أخبلللاراً أو بٌانلللات أو إشلللاعات كاذبلللة أو مؽرضلللة أو أٌلللة دعاٌلللة
مرٌرة وذلك بقصد تكدٌر ااملن العلام أو إلقلاء الرعلر بلٌن النلاس
أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .
انثاب انثاًَ
اجلشائى راخ اخلطش انعاو

الحرٌق والتفجٌر
مادة( )131عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشلر سلنوات كل ملن أشلع
حرٌقا ً أو أحد

إنفجاراً فً ما رابلت أو منقلو وللو كلان مملوكلا ً

ل لـه  ،متللى كللان مللن شللؤن ذلللك تعللرٌض حٌللاة النللاس أو أمللوالهم
للخطر  ،وتكون العقوبة الحبس مدة د تقل علن رلال سلنوات إذا
حصللل الحرٌلللق أو اإلنفجلللار فلللً مبنلللى مسلللكون أو محللل آهللل
بجماعللة مللن النللاس أو فللً أحللد المبللانً أو المنش لآت ذات النف ل
العام أو المعدة للمصالح العامة .

تعرٌض وساب النق والمواصالت للخطر
مادة( )138عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات -:
1ـ من عرض للخطر عمداً وسٌلة من وساب النق البرٌة أو
البحرٌة أو الجوٌة أو عط سٌرها بؤٌة طرٌقة .
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3ـ من عط بؤٌة طرٌقة وسٌلة من وساب ادتصا السلكٌة
أو الالسلكٌة المخصصة للمنفعة العامة .

إحدا

الؽرق

مادة( )131عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك ملن أحلد
عمداً ؼرقا ً من شؤنه تعرٌض حٌاة الناس أو أموالهم للخطر.

التلوٌ
مادة( )114عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى عشللر سللنوات مللن عللرض
عمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداً حٌللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاة النللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاس
أو سللالمتهم للخطللر بوضللعه مللواد سللامة أو ضللارة مللن شللؤنها أن
ٌتسللبر عنهللا المللوت أو ضللرر جسللٌم بالصللحة العامللة فللً المٌللاو
ااقلٌمٌللة أو المللوانا أو فللً ببللر أو خللزان مٌللاو أو أي شللا آخللر
معد إلستعما الجمهور .

وقوع كاررة أو موت أو جري إنسان
مادة()111

إذا نللتج عللن أي مللن الجللرابم المبٌنللة بللالمواد (131

 )114، 131، 138،كاررللللة تعطٌلللل أي مرفللللق عللللام أو ضللللرر
جسللٌم بللااموا أو حللدو عللدد مللن اإلصللابات الجسللٌمة تكللون
العقوبلللة الحلللبس ملللدة د تقللل علللن رلللال سلللنوات ود تزٌلللد عللللى
خمس عشلر سلنة ،وإذا ترتلر علٌهلا ملوت إنسلان تكلون العقوبلة
اإلعدام حداً دون إخال بحق وللً اللدم فلً الدٌلة ،وإذا نشلؤ عنهلا
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جري شخص أضٌؾ إلى العقوبة المقلررة للجرٌملة القصلاص فلً
ااطراؾ أو الدٌة أو اارش على حسر ااحوا .
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إتالؾ الطرٌق العام
مادة()113

عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى خمللس سللنوات ك ل

من خرر أو أتلؾ عمداً طرٌقا ً عاما ً بؤٌة كٌفٌة كانلت إذا نشلؤ علن
ذلك خطر على سالمة الحركة فٌه .

حدو
مادة()113

الضرر بإهما

عٌعاقر بالحبس مدة د تجاوز رال

سلنوات أو الؽراملة

من تسبر بإهما فً إشعا حرٌلق أو انفجلار أو ؼلرق أو تلوٌل
أو تعطٌ إلحده وساب النق  ،فإذا نجم عن اإلهملا كاررلة تكلون
العقوبة الحبس مدة د تجاوز خمس سنوات.

حٌازة المفرقعات وادتجار فٌها
مادة()111

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد عللى سلت سلنوات كل ملن

حللاز أو أحللرز أو وضل أو أسللتورد مفرقعللات أو أتجللر فٌهللا بؽٌللر
تللرخٌص مللن الجهللة المختصللة ،وٌؤخللذ حكللم المفرقعللات كل مللادة
تدخ فً تركٌبهلا وصلدر بهلا قلرار ملن الجهلة المختصلة واآلدت
واادوات التً تستخدم فً صنعها.

مخالفة شروط الترخٌص
مادة()111

عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى سللنة أو بؽرامللة د

تتجاوز ألفً

ك من خالؾ شروط الترخٌص المشار إلٌله فلً

المادة السابقة .

نق المفرقعات
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عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى سللنة أو بؽرامللة د

مادة()112

تتجللاوز ألفللً

كل مللن نقل مفرقعللات أو مللواد قابلللة لاللتهللار

فللً إحللده وسللاب النقل العامللة أو بطرٌللق البرٌللد علللى خللالؾ مللا
تقضً به القوانٌن واللوابح.
انثاب انثانج
اجلشائى ادلاصح تاإللتصاد انمىيً

تخرٌر ااموا المتعلقة باإلقتصاد القومً
عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تقلل عللن سللنة ود تزٌللد عللن
مادة()111
عشر سنوات من خلرر بنٌلة إحلدا انهٌلار فلً اإلقتصلاد القلومً
مصللنعا ً أو أحللد ملحقاتلله أو مرافقلله أو جسللراً أو مجللره مٌللاو أو
سلللللداً أو خطلللللا ً كهربابٌلللللا ً ذا ضلللللؽط علللللا أو وسلللللاب النقللللل أو
المواصالت أو صومعة للحبور أو مسلتودعا ً جمركٌلا ً أو مبنلى أو
مسللتودعا ً للمللواد ااولٌللة أو المنتجللات أو السللل ادسللتهالكٌة أو
ؼٌر ذلك من ااموا الرابتة أو المنقوللة المملوكلة للشلعر المعلدة
لتنفٌلللذ خطلللة الدوللللة اإلقتصلللادٌة ولهلللا أهمٌلللة حٌوٌلللة لإلقتصلللاد
القومً .

خٌانة الموظؾ المسبو
مادة()118

تطبلللق العقوبلللة الملللذكورة فلللً الملللادة السلللابقة عللللى

الموظؾ العام المسبو إذا أخ بواجباته أو تراخى فً القٌلام بهلا
بنٌة إحدا انهٌار فً اإلقتصاد القلومً وتسلبر علن ذللك تخرٌلر
ما مما ذكر فً المادة السابقة.
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التحرٌض واإلتفاق والشروع واإلعفاء
مادة()111

فٌمللا ٌتعلللق بللالتحرٌض واإلتفللاق الجنللابً والشللروع

واإلعفاء من العقوبة تطبق أحكلام الملادتٌن ( )134(، )131ملن
هذا القانون على الجرابم المبٌنة فً المادتٌن السابقتٌن .

اإلتالؾ بؽٌر قصد ااضرار
مادة( )114عٌعاقر بلالحبس ملدة د تزٌلد عللى عشلر سلنوات ملن أتللؾ أو
تسللبر قصللداً فلً إتللالؾ أدوات إنتللاج أو مللواد أولٌللة أو منتجللات
صلناعٌة أو زراعٌلة إذا ترتلر عللى ذللك ضلرر جسلٌم باإلنتلاج أو
نقللص ٌللذكر فللً السللل اإلسللتهالكٌة ،وإذا حص ل اإلتللالؾ بسللبر
اإلهما تكون العقوبلة الحلبس ملدة د تزٌلد عللى سلنة أو الؽراملة
.
التً د تزٌد على ألفً
انثاب انشاتع
اجلشائى ادلاصح تانىظٍفح انعايح
انفصم األول
جشائى ادلىظفني انعايني ويٍ يف حكًهى

الفرع ااو
الرشوة
اإلرتشاء
مادة()111

عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى عشللر سللنوات ك ل

موظؾ عام طلر أو قب عطٌة أو مزٌة من أي نوع أو وعلداً بهلا
اداء عمل أواإلمتنللاع عللن عمل إخللالدً بواجبللات وظٌفتلله وتكللون
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العقوبللة الحللبس الللذي د تزٌللد مدتلله علللى رللال سللنوات إذا كللان
العمللل أو اإلمتنلللاع حقلللا ً ،وٌعفلللى الشلللرٌك ملللن العقوبلللة إذا بلللادر
بإبالغ السلطة القضابٌة أو اإلدارٌة بالجرٌمة أو إعتلرؾ بهلا قبل
قف التحقٌق اإلبتدابً .

اإلرتشاء حكما ً
مادة( )113عٌعاقر بالعقوبلة المقلررة فلً الملادة السلابقة كل موظلؾ علام
حص ل علللى شللًء ممللا ذكللر للقٌللام بعم ل أو اإلمتنللاع عللن عم ل
ٌعتقد خطؤ أو ٌزعم أنه من أعما وظٌفته.

اإلرتشاء الالحق
مادة( )113عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سب سنوات ك موظلؾ علام
أده عمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالً
أو امتن عن أداء عم إخلالدً بواجبلات وظٌفتله رلم طاللر أو قبل
ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادً
أو منفعة ملحوظا ً فٌها أنها مكافؤة أو هدٌة له فً مقابل ذللك وللو
لم ٌكن هناك إتفاق سابق.

الرشوة
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رلال سلنوات كل ملن
مادة()111
عرض على موظؾ علام عطٌلة أو مزٌلة أو وعلداً بهلا اداء عمل
أو لإلمتناع عن عم إخالدً بواجبلات وظٌفتله وللم تقبل منله ،إملا
إذا كان العم أو اإلمتنلاع حقلا ً ف عٌعاقلر بلالحبس ملدة د تزٌلد عللى
سنة أو بالؽرامة .
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الراشً والرابش
مادة(ٌ )111عتبللر راشللٌا ً ك ل صللاحر مصلللحة عللرض علللى موظللؾ عللام
رشوة على نحو ملا هلو مبلٌن فلً الملواد السلابقة وٌعتبلر وسلٌطا ً
(رابشا ً) ك من عاون الراشً والمرتشً بؤٌلة طرٌقلة كانلت عللى
إرتكار جرٌمة رشوة وكان عالملا ً بهلا ،و عٌعاقلر كل منهملا بلنفس
العقوبات المقررة للجرٌمة التً اشترك فٌها.

قابض الرشوة
مادة( )112عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى رللال سللنوات ك ل شللخص
عللٌن لقللبض الرشللوة دون أن تتللوفر فٌلله صللفة الللرابش إذا كللان
عالما ً عند قبضها بؤنها رشوة.
مادة(ٌ )111عفً من العقوبات المقررة فلً الملواد السلابقة ملن بلادر ملن
الجنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاة إللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى
إبالغ السلطة القضلابٌة أو اإلدارٌلة بالجرٌملة أو اعتلرؾ بهلا قبل
قفلل التحقٌلللق اإلبتللدابً  ،ود ٌسلللري هللذا الحكلللم علللى الجرٌملللة
المنصوص علٌها فً المادة (.)113

رشوة موظفً القطاع الخاص
مادة( )118عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بؽرامة د تتجاوز
أربعة آدؾ

ك مستخدم طلر لنفسه أو لؽٌرو أو قب أو أخذ

وعداً أو عطٌة بؽٌر علم مخدومه ورضابه اداء عم
ااعما المكلؾ بها أو لإلمتناع عنه .
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إستؽال النفوذ
مادة(ٌ )111عد فً حكم المرتشً و عٌعاقر بالعقوبة المنصوص علٌها فً
المادة ( ) 111ك موظؾ عمومً طلر لنفسه أو لؽٌرو أو قب
أو أخذ وعداً أو عطٌة إلستعما نفوذ حقٌقً أو مزعوم للحصو
أو لمحاولة الحصو من أٌة سلطة عامة على أعما أو أوامر
أو أحكام أو قرارا ت أو نٌاشٌن أو إلتزام أو ترخٌص أو إتفاق
تورٌد أو مقاو لة أو على وظٌفة أو خدمة أو أٌة مزٌة من أي
نوع  ،فإذا لم تتوافر صفة الموظؾ العام فً الجانً كانت
عقوبته الحبس الذي د ٌجاوز رال سنوات أو الؽرامة التً د
 ،وٌعتبر فً حكم السلطة العامة ك
تزٌد على عشرة آدؾ
جهة خاضعة إلشرافها .

اإلرتشاء من جهة أجنبٌة
مادة( )124عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك من طلر
لنفسه أو لؽٌرو أو أخذ بالوسا طة من دولة أجنبٌة أو من أحد
ممن ٌعملون لمصلحتها نقود أو أٌة منفعة أخره أو قب وعداً
بشًء من ذلك بقصد إرتكار عم ضار بمصلحة الدولة.

المصادرة
مادة()121

ٌحكم فً جمٌ

ااحوا

بمصادرة ما تحص

عرض من الرشوة أو استؽال النفوذ.

الفرع الرانً
اإلختالس واإلخال بواجبات الوظٌفة
صور اإلختالس
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مادة( )123عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سب سنوات ك موظؾ عام
:
1ـ اختلس مادً وجد فً حٌازته بسبر وظٌفته .
3ـ استؽ وظٌفته فاستولى بؽٌر حق على ما للدولة أو إحده
الهٌبات أو المإسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو
سه ذلك لؽٌرو .
وإذا لم ٌصحر الفع المنصوص علٌه فً الفقرتٌن
السابقتٌن نٌة التملك بؤن كان ٌقصد إستعما الما رم ردو
تكون العقوبة الحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات.

اإلضرار بمصلحة الدولة
مادة( )123عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك موظؾ
عام عهد إلٌه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحده الهٌبات
العامة
المإسسات
أو
أو الوحدات التابعة لها فً صفقة أو عملٌة أو قضٌة وأضر بهذو
المصلحة لٌحص على ربح أو منفعة مادٌة لنفسه أو لؽٌرو .

الؽش فً تحصٌ الرسوم
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات ك
مادة()121
موظؾ عام لـ ه شؤن فً تحصٌ الرسوم أو الؽرامات أو العوابد
أخذ
أو
طلر
نحوها
أو
الضرابر
أو
ما لٌس مستحقا ً أو ما ٌزٌد على المستحق م علمه بذلك ،فإذا
استولى
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على ذلك لنفسه ولم ٌوردها للخزٌنة العامة عٌعاقر بالعقوبة
المقررة فً المادة (.)123

عرقلة سٌر العم
مادة( )121عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة :ـ

 -1ك موظؾ عام إستعم سلطة وظٌفته فً تعطٌ القوانٌن أو
اللوابح
أو اانظمة أو فً رفض تنفٌذ ااوامر وااحكام الصادرة من
محكمة
أو أي جهة مختصة أو إمتن عمداً عن تنفٌذ شًء مما ذكر
ٌدخ تنفٌذو فً إختصاصه .
 -3ك موظؾ عام ترك عمله أو امتن عن أدابه بقصد عرقلة
العم
أو اإلخال بإنتظامه .
 -3ك موظؾ عام أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بٌانات ؼٌر
صحٌحة ٌترتر علٌها ضرر بالؽٌر .
 -1ك موظؾ عام استؽ وظٌفته فً تسخٌر الؽٌر فً عم له
أو لؽٌرو على وجه مخالؾ للقانون .
 -1ك موظؾ عام استؽ وظٌفته فً شراء شًء لنفسه أو
لؽٌرو قهراً عن مالكه.

الفرع الرال
إساءة إستعما الوظٌفة
اإلكراو على اإلعتراؾ
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مادة( )122عٌع اقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك موظؾ
عام عذر أرناء تؤدٌة وظٌفته أو إستعم القوة أو التهدٌد بنفسه
أو بواسطة ؼٌرو م

متهم أو شاهد أو خبٌر لحمله على

اإلعتراؾ بجرٌمة أو على اإلددء بؤقوا أو معلومات فً شؤنها،
وذلك دون إخال بحق المجنً علٌه فً القصاص أو الدٌة أو
اارش .

التعرض لحرٌة ااشخاص
مادة( )121عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة ك

موظؾ عام أمر بعقار شخص أو عاقر بنفسه بؽٌر العقوبة
المحكوم علٌه بها أو بؤشد منها أو رفض تنفٌذ اامر بإطالق
سراحه م كونه مسبودً عن ذلك أو استبقاو عمداً فً المنشؤة
العقابٌة بعد المدة المحددة فً اامر الصادر بحبسه ،وٌحكم فً
جمٌ ااحوا بعز الموظؾ من منصبه.

إستعما القسوة
مادة( )128عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك موظؾ
عام إستعم القسوة م الناس اعتماداً على سلطة وظٌفته بؽٌر
حق بحٌ

أخ بشرفهم أو أحد

آدما ً بؤبدانهم دون إخال بحق

المجنً علٌه فً القصاص والدٌة واارش ،وٌحكم فً جمٌ
ااحوا بعز الموظؾ من منصبه .

التفتٌش ؼٌر القانونً
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مادة( )121عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات ك موظؾ

عام أجره تفتٌش شخص أو سكنه أو محله بؽٌر رضاو أو فً
ؼٌر ااحوا أو دون مراعاة الشروط التً ٌنص علٌها القانون
م علمه بذلك .

العم المتعارض م الصفة
مادة( )114عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك موظؾ
عام قام بنفسه أو بواسطة ؼٌرو -:
1ـ بشراء عقار أو منقو مما تطرحه السلطات للبٌ إذا كان
ذلك ٌتص بؤعما وظٌفته .
3ـ أو باإلشتراك فً مقاولة أو مناقصة أو ؼٌرها من ااشؽا
التً تتص بؤعما وظٌفته .
3ـ أو باستبجار عقار بقصد استؽالله فً الدابرة التً ٌإدي فٌها
وظٌفته إذا كان لهذا ادستؽال صله بعمله .
انفصم انثاًَ
اجلشائى انىالعح عهى ادلىظفني وانضهطاخ انعايح

التعدي على الموظؾ
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة
مادة()111
ك من تعده بالقوة أو التهدٌد على موظؾ عام أرناء أو بسبر
تؤدٌة وظٌفته أو خدمته ،وتكون العقوبة الحبس مدة د تزٌد على
خمس سنوات إذا كان ذلك بنٌة حم الموظؾ بؽٌر حق على
أداء عم من أعما وظٌفته أو على اإلمتناع عنه.

إهانة الموظؾ
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مادة( )113عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من
وجه بنفسه أ و بواسطة ؼٌرو إهانة بالقو أو باإلشارة أو
بالكتابة أو بالمخابرة السلكٌة أو الالسلكٌة أو هدد بتلك الطرق
موظفا ً عاما ً أرناء تؤدٌة وظٌفته أو بسببها.

إنتحا الوظابؾ أو الصفات
مادة( )113عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من أقدم
عالنٌة بؽٌر حق على ارتداء زي رسمً أو كسوة ٌخص بها
القانون فبة من الناس أو على حم وسام أو نٌشان الدولة أو
إشارة أو عالمة لوظٌفة ،أو عم أو على إنتحا لقر من ألقار
الشرؾ أو من االقار العلمٌة أو الجامعٌة المعترؾ بها رسمٌا ً
أو رتبة من الرتر العسكرٌة أو صفة نٌابٌة عامة .وٌسري هذا
الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو ؼٌرها مما ذكر لدولة أجنبٌة.

إزعاج السلطات
مادة ( )111عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على ستة أشهر أو بالؽرامة ك من
أزعج السلطات العامة أو الجهات اإلدارٌة أو ااشخاص المكلفٌن
بخدمة عامة بؤن أخبر بؤي طرٌقة كانت عن وقوع كوار أو
حواد أو أخطار د وجود لها ،وتقضً المحكمة علٌه فضالً عن
ذلك بالمصارٌؾ التً ترتبت على هذا اإلزعاج.

كسر ااختام
مادة( )111عٌعاقر بالحب س مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من نزع أو
أتلؾ ختما ً من ااختام الموضوعة على مح أو أوراق أو أشٌاء
بناء على أمر من إحده السلطات القضابٌة أو اإلدارٌة أو
أخره
ً
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فوت الؽرض المقصود من وض الختم ،وتكون العقوبة الحبس
مدة د تزٌد على سنتٌن أو الؽرامة إذا كان الجانً هو الحارس .

سرقة أو إتالؾ المستندات
مادة( )112عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات  ،ك من أتلؾ
أو اختلس أو سرق أوراقا ً أو مستندات أو ورابق أو سجالت أو
دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحده المصالح الحكومٌة أو الهٌبات أو
المإسسات العامة أو إحده الشركات التً تساهم الدولة فً
رأس مالها بنصٌر أو أوراقا ً قضابٌة من أوراق الدعاوه ،فإذا
كان الحارس أو المكلؾ بالحفظ أو اامٌن هو الذي إرتكر
الجرٌمة أو شارك فٌها تكون عقوبته الحبس الذي د ٌجاوز
خمس سنوات.
مادة( )111إذا وقعت الجرابم المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن
بإهما

الحارس أو المكلؾ بالحفظ أو اامٌن تكون عقوبته

الحبس الذي د تزٌد مدته على ستة أشهر أو الؽرامة .
انثاب اخلايش
اجلشائى ادلخهح تضري انعذانح
انفصم األول
ادلضاس تضري انمضاء

البالغ الكاذر
مادة( )118عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة من

أبلػ كذبا ً بنٌة اإلساءة النٌابة العامة أو إحده المحاكم القضابٌة
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أو أٌة جهة إدارٌة ضد شخص بؤمر ٌعد جرٌمة ولو لم ٌترتر
على ذلك إقامة الدعوه الجزابٌة.

شهــادة الـزور
مادة( )111عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة

الشاهد الذي ٌدلً بعد حلؾ الٌمٌن أمام المحكمة بؤقوا ؼٌر
صحٌحة أو ٌكتم ك أو بعض ما ٌعلم من وقاب الدعوه الجزابٌة
التً ٌإدي عنها الشهادة ،وإذا ترتر على الشهادة الحكم على
متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هً العقوبة المقررة
للجرٌمة التً حكم على المتهم فٌها ،ولو لم ٌنفذ الحكم ،وٌجوز
للقاضً إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عد عن شهادته وأدلى
بالحقٌقة قب صدور الحكم فً موضوع الدعوه التً أده فٌها
الشهادة ،وٌسري ك ذلك على من كلفته المحكمة فً دعوه
بعم الخبرة أو الترجمة َّ
فؽٌر الحقٌقة عمداً  ،وإذا ترتر على
شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة اإلعدام أو الرجم أو القط
تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة دتزٌد على سب سنوات
إذا لم ٌنفذ الحكم ،أما إذا نفذ الحكم فعالً فتكون عقوبة الشاهد
الزور هً اإلعدام أو الرجم أو القط .
مادة( )184عٌعاقر ب الحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة ك
شخص كلؾ من القضاء بؤداء الٌمٌن أو ردت علٌه فحلفها كذبا ً
 ،وٌعفى من العقار إذا أقر لخصمه بحقه .
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محاولة التؤرٌر على الشاهد
مادة( )181عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من
إستعم القوة أو التهدٌد أو عرض عطٌة أو مزٌة من أي نوع
أو وعد بشًء من ذلك لحم آخر على عدم آداء الشهادة أو
على الشهادة زوراً ولم ٌبلػ مقصدو ،وٌسري ذلك بالنسبة
للخبٌر والمترجم .

اإلمتناع عن أداء الشهادة
مادة( )183عٌعاقر بالؽرامة التً د تتجاوز خمسة آدؾ

الشاهد

الذي د ٌحضر أمام المحكمة أو سلطة التحقٌق الجزابً بعد
تكلٌفه بالحضور ،أو ٌمت ن عن اإلددء بمعلوماته أو عن حلؾ
الٌمٌن دون أن ٌبرر ذلك بعذر مقبو  ،وٌجوز للمحكمة إعفابه
من الؽرامة إذا حضر بعد إعالنه للمرة الرانٌة أو إذا عد عن
إمتناعه قب إنتهاء الجلسة .

تضلٌ القضاء
مادة( )183عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن -:
1ـ من ؼٌر بنٌة تض لٌ القضاء حالة ااشخاص أو ااماكن أو
ااشٌاء المتصلة بالجرٌمة .
3ـ من أخفى أشٌاء متحصلة من جرٌمة أو إستعملت فٌها م
علمه بذلك.
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3ـ من أخفى جرة شخص مات نتٌجة حاد

أو دفنها بؽٌر

إجراء بح

أو تحقٌق فً

إبالغ الجهات المختصة قب
شؤنها .

إتالؾ مستند قد ٌحتج به أمام القضاء
مادة()181

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك

من أتلؾ عمداً محرراً أو صكا ً كتر لإلستناد إلٌه أو اإلستبناس
به عند قٌام خالؾ ،أو كان من المفٌد تقدٌمه كبٌنة فً أٌة
إجراءات قضابٌة  ،وٌعتبر إتالفا ً جع المحرر أو الصك فً حالة
ٌستحٌ معها استخ الص البٌانات المإررة التً تضمنها ،وٌعفـى
من العقار الجانً إذا كان المحرر دلٌالً علٌه رم أقر بالحقٌقة
التً كانت رابتة فٌه.

إهانة القضاء
مادة()181

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من

أخ بكتابة أو قو أو فع أو بؤٌة طرٌقة بمقام قاضً أو هٌبته
أو سلطته أو حاو التؤرٌر فٌه وكان ذلك فً شؤن أٌة دعوه
أرناء انعقاد الجلسة ،وتسري ذات العقوبة إذا وقعت الجرٌمة
على سلطات التحقٌق بمناسبة تحقٌق جزابً تجرٌه .

إنكـار العدالـة
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مادة()182

ك قاضً امتن عن الحكم عٌعاقر بالعز وبالؽرامة ،وٌعد

متمنعا ً عن الحكم ك قاضً أبى أو توقؾ عن إصدار حكم بعد
تقدٌم طلر إلٌه فً هذا الشؤن.

التدخ فً شبون العدالة
مادة( )181عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات ك موظؾ أو

ذي وجاهة تدخ لده قاضً أو محكمة لصالح أحد الخصوم ،أو
أضراراً به بطرٌق اامر أو الطلر أو الرجاء أو التوصٌة.
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مٌ القضاء
مادة( )188عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سب سنوات ك قاضً تعمد
الحكم بؽٌر الحق نتٌجة رجاء أو توصٌة أو وساطة أو مٌ احد
الخصوم.

إفشاء سرٌة اإلجراءات
مادة()181

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من

أفضى بمعلومات فً شؤن تحقٌق أمام المحكمة أو النٌابة العامة
تقرر إجراءو بصفة سرٌة.
انفصم انثاًَ
ادلضاس تُفار انمشاساخ انمضائٍح

إخفاء الجناة
مادة()114

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة

ك من أخفى متهما ً بجرٌمة أو محكوما ً علٌه فٌها ،ود ٌجوز أن
تتعده العقوبة الحد ااقصى المقرر للجرٌمة ااصلٌة ود ٌسري
حكم هذو المادة على من أخفى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه
أو أخوته أو أخواته ومن فً منزلة هإدء من أقارر بحكم
المصاهرة .

هرر المحبوس
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مادة()111

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة من هرر بعد

القبض علٌه قانونا ً  ،وتكون الع قوبة الحبس مدة د تزٌد على
رال

سنوات إذا اقترن الهرر بالعنؾ أو التهدٌد وتطبق هذو

العقوبة على من ٌساعد الهارر إذا كان مكلفا ً بحراسته ،فإذا تم
الهرر نتٌجة إهما الحارس أو تراخٌه كانت العقوبة الحبس
مدة د تزٌد على ستة أشهر أو الؽرامة التً د تتجاوز ألؾ
.
انثاب انضادس
جشائى انعالٍَح وانُشش

تعرٌؾ العالنٌة
مادة(ٌ ) 113قصد بالعالنٌة فً تطبٌق هذا البار الجهر أو اإلذاعة أو
النشر أو العرض أو اللصق أو التوزٌ على ااشخاص دون
تمٌٌز بٌنهم فً مكان عام أو مباي للكافة أو فً مكان ٌستطٌ
سماعه أو رإٌته من كان موجوداً فً مكان عام وذلك بالقو أو
الصٌاي أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أٌة وسٌلة أخره من
وس اب التعبٌر عن الفكر .وٌعتبر من العالنٌة مجرد التوزٌ على
ااشخاص دون تمٌٌز بٌنهم ولو كان ذلك فً مكان ؼٌر عام.

التحرٌض العام
مادة( )113ك من أؼره أو حرض علنا ً على إرتكار جرٌمة أو عدة
بناء على ذلك ٌعتبر شرٌكا ً فٌها ،و عٌعاقر بالعقوبة
جرابم فوقعت
ً
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المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصا ً فتكون العقوبة الحبس
مدة د تزٌد على خمس سنوات أو الؽرامة .

السخرٌة من الدٌن والتحرٌض المكدر للسلم العام
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو

مادة()111
بالؽرامة:ـ
أودً  :من إذاع علنا ً آراء تتضمن سخرٌة أو تحقٌر الدٌن فً
عقابدو أو شعابرو أو تعالٌمه.
رانٌا ً  :من حرض علنا ً على إزدراء طابفة من الناس أو تؽلٌر
طابفة وكان من شؤن ذلك تكدٌر السلم العام .

السخرٌة من الدٌن اإلسالمً أو أحد مذاهبه
مادة( ) 111تكون العقوبة الحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات أو
الؽرامة إذا كان الدٌن أو المذهر الذي نالته السخرٌة أو التحقٌر
أو التصؽٌر هو الدٌن اإلسالمً.

البح
مادة()112

العلمً لٌس تحرٌضا ً

د ٌعد تحرٌضا ً أو إؼراء أو تحسٌنـا ً إذاعة بح

علمً فً

دٌن أو مذهر فً محاضرة أو مقا أو كتار بؤسلور علمً
هادئ متزن خا من االفاظ المرٌرة وربت اتجاو المإلؾ إلى
النقد العلمً الخالص.

إهانة ربٌس الدولة والهٌبات النظامٌة
مادة()111

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة التً د

تزٌد على أربعـة آدؾ رٌـا -:
-79-

قانون الجرابم والعقوبات

أودً :

ك

من أهان علنا ً ربٌس الدولة بما ٌسا إلٌه أو

ٌمس من شخصٌته فً المجتم .
رانٌا ً  :ك من عار علنا ً فً حق ملك أو ربٌس دولة أو ممر
لدولة أجنبٌة معتمدة فً الجمهورٌة الٌمنٌة بسبر أمور
تتعلق بوظٌفته .
رالرا ً  :ك من أهان علنا ً رباسة الدولة أو مجلس الوزراء أو
ؼٌرها من الهٌبات النٌابٌة أو النظامٌة أو الجٌش أو
المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .

نشر أخبار تكدر السلم العام
مادة()118

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بؽرامة د تتجاوز

ألؾ

:ـ

أودً  :ك من إذاع أو نشر علنا ً وبسوء قصد أخباراً أو أوراقا ً
كاذبة أو مزورة أو مختلقة أو منسوبة كذبا ً إلى الؽٌر إذا
كان من شؤنها تكدٌر السلم العام أو ااضرار بالصالح
العام ،فإذا ترتر على اإلذاعة أو النشر تكدٌر السلم العام
أو ااضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
رانٌا ً :

ك من إذاع أو نشر علنا ً ما دار فً الجلسات السرٌة
للمجالس التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة أو القضابٌة أو المحاكم
أو نشر بؽٌر أمانة وبسوء قصد ما جره فً الجلسات
العلنٌة لها.
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اافعا والصور المخلة باآلدار العامة
مادة( )111عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة-:
أودً  :ك

من إذاع أو نشر علنا ً مطبوعات أو رسومات أو

إعالنات أو صـور محفـــورة أو منقوشة أو رسومات
ٌدوٌة أو فوتوؼرافٌة أو إشارات رمزٌة أو ؼٌر ذلك من
ااشٌاء أو الصور عامة إذا كانت منافٌة لآلدار العامة .
رانٌا ً  :ك من أعلن عن ااشٌاء المتقدم ذكرها أو عرضها على
أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها أو عرضها للبٌ أو
اإلٌجار ولو فً ؼٌر عالنٌة ،أو قدمها عالنٌة بطرٌقة
مباشرة أو ؼٌر مباشرة ولو بالمجان وفً أٌة صورة من
الصور ،أو وزعها أو سلمها للتوزٌ بؤٌة وسٌلة علنا ً أو
سراً بقصد إفساد ااخالق.
رالرا ً  :ك من صن أو حاز بقصد ادتجار أو التوزٌ أو اإلٌجار
أو استورد أشٌاء مما نص علٌه فٌما تقدم لألؼراض
المذكورة .
رابعا ً  :ك من جهر عالنٌة بإؼان أو صٌاي أو خطر منافٌة
لآلدار العامة.
خامساً:

ك من أؼره علنا ً على الفجور أو نشر إعالنات أو

وساب لهذا الؽرض أٌا ً كانت عباراتها .

حٌازة الصور التً تسًء إلى سمعة البالد
مادة( )344عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة ك من-:
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أودً  :حاز أو صن

بقصد ادتجار أو التوزٌ

أو اإلٌجار أو

اللصق أو العرض ،أو عرض بنفسه أو بواسطة ؼٌرو
علنا ً أو سراً صوراً من شؤنها اإلساءة إلى سمعة البالد
سواء كان ذلك لمخالفة الحقٌقة أو تشوٌهها أو إعطاء
وصؾ ؼٌر صحٌح أو إبراز مظاهر ؼٌر دبقة أو بؤٌة
طرٌقة أخره .
رانٌا ً  :ك من استورد أو صور أو نق بنفسه أو بواسطة ؼٌرو
شٌبا ً مما تقدم للؽرض المذكور ،وك من أعلن عنه أو
عرضه على اانظار أو باعه أو أجرو أو عرضه للبٌ أو
لإلٌجار ولو فً ؼٌر عالنٌة وك من قدمه عالنٌة بالمجان
أو وزعه أو سلمه .

مسبولٌة ربٌس التحرٌر والناشر ونحوهما
مادة() 341

إذا إرتكبت الجرابم السابقة عن طرٌق الصحؾ ٌكون

رإساء التحرٌر والناشرون مسبولٌن كفاعلٌن أصلٌٌن بمجرد
النشر .وفً جمٌ ااحوا التً د ٌمكن منها معرفة مرتكر
الجرٌمة ٌكون المستوردون أو الطابعون أو القابمون بالتوزٌ
أو اللصق أو العرض مسبولٌن كفاعلٌن أصلٌٌن .
مادة(ٌ )343جر أن ٌحكم فً جمٌ ااحوا بمصادرة ااشٌاء موضوع
الجرٌمة أو إزالتها وب ؽلق الدار التً تولت النشر أو العرض مدة
د تتجاوز شهر.
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انثاب انضاتع
انتضىل

مادة( )343عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على ستة أشهر من اعتاد
ممارسة التسو

فً أي مكان إذا كان لدٌه أو فً إمكانه

الحصو على وساب مشروعة للتعٌش ،وتكون العقوبة الحبس
الذي د ٌزٌد على سنة إذا رافق الفع التهدٌد أو إدعاء عاهة أو
اصطحار طف صؽٌر من ؼٌر فروعه ،وٌجوز للمحكمة بددً من
الحكم على المتسو

بالعقوبة المقررة أن تؤمر بتكلٌفه بعم

إلزامً مدة د تزٌد على سنة إذا كان قادراً على العم  ،أو تؤمر
بإٌداعه ملجؤ أو دار للعجزة أو مإسسة خٌرٌة معترفا ً بها إذا
كان عاجزاً عن العم  ،وذلك متى كان إلحاق أي منهما بالمح
المالبم له ممكناً.
انثاب انثايٍ
جشائى انتزوٌش
انفصم األول
تزٌٍف انُمىد وانطىاتع واألختاو انشمسٍح

تزٌٌؾ العملة
مادة( )341عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك من صن
أو زٌؾ عمله معدنٌة أو ورقٌة متداولة فً البالد قانونا ً أو فً
دولة أخره وكان ذلك بقصد التعام بها و عٌعاقر بذات العقوبة
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من لم ٌساهم فً إصطناع العملة أو تزٌٌفها ولكنه م علمه
بحقٌقتها أدخلها البالد أو طرحها فً التداو أو حازها بقصد
التعام بها ،أما من قب بحسن نٌة عمله مصطنعة أو مزٌفة رم
تعام بها بعد علمه بحقٌقتها ف عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على
رالرة أشهر أو بالؽرامة .

عدم قبو العملة
مادة( )341عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رالرة أشهر أو بالؽرامة ك
من امتن عن قبو عملة البالد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا
كانت ؼٌر مزورة .

تروٌج عملة ؼٌر متداولة
مادة( )342عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من
روج عملة معدنٌة أو ورقٌة بط العم بها وأعادها إلى التعام
أوأدخلها البالد لهذا الؽرض ،وٌحكم بمصادرة العملة.

تزٌٌؾ الطواب ذات القٌمة وما فً حكمها
مادة( )341عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات من اصطن
أو زٌؾ طواب

الدمؽة أو البرٌد أو تذاكر السفر أو ادنتقا

الحكومٌة أو أٌة ورقة بدٌلة لما ذكر ،و عٌعاقر بنفس العقوبة من
لم ٌساهم فً اإلصطناع أو التزٌٌؾ لكنه طري فً التداو إحده
ااوراق المذكورة م

علمه بحقٌقتها ،أما من إستعم

طابعا ً

سبق إستعماله أو طرحه للتداو وهو عالم بذلك ف عٌعاقر بالحبس
مدة د تزٌد على ستة أشهر أو بالؽرامة .
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إصطناع وتزٌٌؾ ااختام والعالمات الرسمٌة
مادة( )348عٌعاقر ب الحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك

من

اصطن أو زٌؾ ختم الدولة أو ختم ربٌس الجمهورٌة أو موظؾ
عام أو أٌة جهة ٌعتبر العاملون فٌها من الموظفٌن العمومٌٌن،
وٌعتبر فً حكم الختم أٌة أداة تستعملها هذو الجهة فً شبونها
إلحدا

عالمة معٌنة ،و عٌعاقر بالعقوبة ذاتها من إستعم شٌبا ً

مما ذكر ،أما من إستعم بؽٌر حق ختما ً أو أداة صحٌحة وكان
من شؤن ذلك ااضرار بمصلحة عامة أو خاصة فإنه عٌعاقر
بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن ،وٌعفى من العقوبة من أبلػ
إحده السلطات العامة المختصة قب تمام الجرٌمة وقب الشروع
فً البح

عن مرتكبٌها أو سه القبض على باقً الفاعلٌن ولو

بعد الشروع فً البح

عنهم .

إصطناع وتزٌٌؾ ااختام والعالمات ااجنبٌة
مادة( )341عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات ك من اصطن

أو زٌؾ شٌبا ً مما ذكر فً المادة السابقة متعلقا ً بدولة أجنبٌة،
و عٌعاقر بالعقوبة ذاتها من إستعم شٌبا ً مما ذكر.

إصطناع وتزٌٌؾ العالمات وااختام الخاصة
مادة( )314عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد عن رال

سنوات من اصطن أو

زٌؾ ختما ً أو عالمة احد اافراد أو إحده الجهات أٌا ً كانت أو
الشركات المؤذونة من قب الحكومة أو أحد البنوك التجارٌة أو
الجمعٌات أو ادتحادات أو النقابات أو ااحزار ،و عٌعاقر بذات
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العقوبة من إستعم شٌبا ً مما ذكر  ،أما من إستعم بؽٌر حق
شٌبا ً صحٌحا ً مما ذكر إستعمادً ضاراً فتكون عقوبته الحبس مدة
د تزٌد على سنة .

إصطناع أو حٌازة أدوات التزٌٌؾ ومصادرة المضبوطات
مادة(- 1 )311

عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك

من صن أو حاز آدت أو أدوات أو مواد بقصد إستعمالها فً
إصطناع وتزٌٌؾ شًء مما ذكر فً المواد السابقة.
ٌ -3حكم بمصادرة اادوات وااشٌاء المضبوطة فً الجرابم
المنصوص علٌها فً هذا الفص .
انفصم انثاًَ
تزوٌش احملشساخ

التزوٌر المادي فً المحررات الرسمٌة
مادة( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات من اصطن
محرراً رسمٌا ً أو ؼـٌـَّر فً محرر رسمً صحٌح بقصد إستعماله
فً ترتٌر آرار قانونٌة ،وإذا حص ذلك من موظؾ عام أرناء
تؤدٌة وظٌفته جاز معاقبته بالحبس مدة د تزٌد على سب سنوات
.

التزوٌر المعنوي فً المحررات الرسمٌة
مادة( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سب سنوات الموظؾ العام
الذي ٌكتر فً محرر ٌختص بتحرٌرو وقاب

أو ظروؾ ؼٌر

صحٌحة ،أو ٌؽف أربات وقاب أو ظروفا ً حقٌقٌة م علمه بذلك .
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التزوٌر الواق من الموظؾ
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك موظؾ
عام إرتكر تزوٌراً فً محرر رسمً ولو لم ٌكن مختصا ً
بتحرٌرو .

-87-

قانون الجرابم والعقوبات

تزوٌر المحررات العرفٌة
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات ك من إرتكر
تزوٌراً فً محرر خاص أضراراً بصاحبه أو من ٌعتبر المحرر
حجة علٌه .

خٌانة اإلبتمان على بٌاض
مادة( )312عٌعاقر بالعقوبة المقررة فً المادة السابقة ك من أإتمن أو
حص على ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصوما ً علٌها على
بٌاض ومألها أو إستعملها بما ٌخالؾ المتفق علٌه أضراراً
بصاحر اإلمضاء أو الختم أو البصمة .

إستعما مستند أ علؽً
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بؽرامة د تتجاوز
ك من إستعم محرراً صحٌحا ً فقد قوته بإبطاله أو
ألفً
إلؽابه أو نسخه أو وقؾ أررو أو إنتهاء هذا اارر عالما ً بذلك
وقاصداً اإلٌهام بؤن المحرر د ٌزا حافظا ً لقوته .
مادة( )318عٌعاقر بالعقوبة المقررة لجرٌمة التزوٌر من أدلى بإقرار
كاذر أو بٌانات ؼٌر صحٌحة تم تدوٌنها فً محرر صالح ان
ٌتخذ أساسا ً دكتسابه حق أو صفة أو حالة .
مادة( )311عٌعاقر بالعقوبة المقررة لجرٌمة التزوٌر بحسر ااحوا من
ٌستعم المحرر المزور م علمه بتزوٌرو.
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انثاب انتاصع

اجلشائى انعضكشٌح
انفصم األول

انتخهف وانفشاس

التخلؾ

ك ٌمنً إرتكر جرٌمة التخلؾ عن أداء خدمة الدفاع
مادة( )334أ ـ
الوطنً اإللزامٌة عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس
سنوات.
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ر ـ إذا كان التخلؾ فً زمن أو فً حالة استدعاء ادحتٌاط العام
عٌعاقر المتخلؾ بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات .
ج ـ عٌعاقر بذات العقوبة الواردة فً الفقرة (ر) ك شخص تخلؾ
أو رفض القٌام بما ٌقتضٌه واجبه أو ما كلؾ به أرناء التعببة
العامة .

الؽش للتخلص من الواجبات العسكرٌة
مادة( )331عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات من توص
بؤوراق ؼٌر صحٌحة أو بؤحدا ضرر بجسمه أو بصحته أو
بؤٌة طرٌقة أخره إلعفابه من خدمة الدفاع الوطنً اإللزامٌة،
وكذا من انخرط فً القوات المسلحة بطرٌقة الؽش أو ساعد
شخصا ً أو أشخاصا ً على ذلك على نحو مخالؾ للقوانٌن
العسكرٌة .

الفرار
مادة( )333ك فرد من أفراد القوات المسلحة هرر من الخدمة فً
القوات المسلحة فً زمن السلم عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على
سنتٌن ،وبالحبس مدة دتزٌد على عشر سنوات فً زمن الحرر.

إخفاء الفارٌن
مادة( )333عٌعاقر بالحبس مدة د ت زٌد على ستة أشهر أو بالؽرامة ك
من أخفى بنفسه أو بواسطة ؼٌرو أحد الفارٌن من الخدمة
العسكرٌة .
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انفصم انثاًَ
انعصٍاٌ

رفض تنفٌذ أمر الربٌس
مادة( )331عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك فرد من
أفراد القوات المسلحة أمتن عن تنفٌذ أمر ربٌسه أو تعمد تنفٌذو
على وجه سٌا أو ناقص ،وإذا وقعت الجرٌمة فً مجابهة العدو
كانت العقوبة الحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات .
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اامر ؼٌر القانونً
مادة( )331ك فرد من أفراد القوات المسلحة د ٌكون مسبودً عن -:
1ـ تنفٌذ أمر ؼٌر قانونً صادر من ربٌسه وتق مسبولٌة
التنفٌذ على الربٌ س وحدو ما لم ٌكن من الواضح أن اامر
مخالؾ لحكم فً قانون العقوبات أو القانون الدولً العام
فعندبذ ٌكون الربٌس والمرإوس مسبولٌن عما حد .
3ـ إذا رفض تنفٌذ أمر ربٌس واضح مخالفته لقانون العقوبات
أو القانون الدولً العام.

مقاومة الربٌس
عٌعاقر بالحبس مد ة د تزٌد على خمس سنوات من قاوم
مادة()332
ربٌسه بؤٌة طرٌقة فً تنفٌذ الواجبات العسكرٌة ،وٌحكم بالحبس
الذي د ٌجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة بإستعما
السالي أو التهدٌد بإستعماله أو إرتكبت من عدد من ااشخاص
أو أفضت إلى نتابج خطٌرة ،وٌجوز الحكم باإلعدام أو الحبس
ال ذي د ٌزٌد عن خمس عشرة سنة إذا تسبر عن المقاومة
موت ربٌسه أو أي شخص أرناء تؤدٌة وظٌفته العسكرٌة ،أو
وقعت الجرٌمة أرناء مواجهة العدو.
انفصم انثانج
جشائى ادلٍذاٌ

التصرؾ بجبن أمام العدو
مادة( )331عٌعاقر باإلعدام ك فرد من أفراد القوات المسلحة تصرؾ
بجبن أمام العدو وعلى الوجه اآلتــــً -:
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1ـ
3ـ
3ـ
1ـ

رفض حم السالي أو إستعماله .
أخفى نفسه أو هرر أو ترك موقعه بدون اذن.
استسلم بإختٌارو لألسر .
حرض زمالبه أو مرإوسٌه على ذلك.

اإلستسالم
مادة( )338عٌعاقر بالعقوبة المقررة فً المادة السابقة ك قابد تشكٌله
عسكرٌة أو قوة بحرٌة أو جوٌة أو سفٌنة بحرٌة أو طابرة
عسكرٌة ربت إستسالمه للعدو قب أن ٌستنفذ جمٌ وساب
الدفاع المتوفرة لدٌه ،وذلك بؤن أمر بوقؾ القتا أو إنزا العلم
أو ترك أو سلم للعدو سفٌنة أو طابرة أو أسلحة أو ذخابر أو
حصنا ً أو موقعا ً أو مٌناء أو مطار أو ؼٌر ذلك مما أعد للدفاع .

عدم تدمٌر المعدات الحربٌة
مادة( )331عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك قابد
عسكري أضطر لإلستسالم للعدو ولكنه لم ٌبذ ما فً وسعه
لتدمٌر ما ٌستفٌد منه العدو أو جعله ؼٌر صالح لإلستعما .
انثاب انعاشش

اجلشائى انىالعح عهى األشخاص واألصشج
انفصم األول

اإلعتذاء عهى حٍاج وصاليح اجلضى

الفرع ااو
أحكام عامة
النفس (اإلنسان)
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مادة(ٌ )334عتبر المولود إنسانا ً لـــه حقوق اإلنسان إذا خرج حٌا ً من
بطن أمه ،سواء كانت الدورة الدموٌة متصلة فً بدنه كله أم فً
بعضه ،وسواء قط حب سرته أم لم ٌقط  ،وتربت حٌاته
بادس تهال بالصٌاي أو العطاس أو التنفس أو الحركة التً
تتحقق معها الحٌاة .

تعرٌؾ اإلنسان المعصوم
مادة( )331اإلنسان المعصوم هو -:
1ـ المسلم أٌا ً كانت جنسٌته .
3ـ الٌمنً أٌا ً كانت دٌانته .
3ـ من ٌنتمً إلى دولة معاهدة ؼٌر محاربة أو بٌنها وبٌن
الجمهورٌة هدنة .
1ـ من دخ أراضً الجمهورٌة بؤمان ولو كان منتمٌا ً لدولة
محاربة مادام اامان قابما ً ،وٌعتبر ااذن بدخو البالد أمانا ً
حتى ٌلؽى بقرار من السلطة المختصة .

قت الزوج زوجته ومن ٌزنً بها حا تلبسهما
مادة( )333إذا قت الزوج زوجته هً ومن ٌزنً بها حا تلبسهما بالزنا
أو اعتده علٌهما إعتداء أفضى إلى موت أو عاهة ،فال قصاص
فً ذلك وإنما ٌعزر الزوج بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو
بالؽرامة  ،وٌسري ذات الحكم على من فاجؤ إحده أصوله أو
فروعه أو أخواته متلبسة بجرٌمة الزنا.
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قت ااص فرعه
مادة() 333

إذا اعتده ااص على فرعه بالقت أو الجري فال قصاص،

وإنما ٌحكم بالدٌة أو اارش وٌجوز تعزٌر الجانً فً هذو الحالة
بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة فً القت ،

وبالحبس مدة د تزٌد على رالرة أشهر أو بالؽرامة فً الجري ما
لم ٌحص عفو.

الفرع الرانً
القتـــ
القت العمد
مادة( )331من قت نفسا ً معصومة عمداً عٌعاقر باإلعدام قصاصا ً ،إد أن
ٌعفو ولً الدم ،فإن كان العفو مطلقا ً أو بشرط الدٌة أو مات
الجانً قب الحكم ،حكم بالدٌة ،ود إعتبار لرضاء المجنً علٌه
قب وقوع الفع  ،وٌشترط للحكم بالقصاص أن ٌطلبه ولً الدم
وأن ٌتوافر دلٌله الشرعً ،فإذا تخلؾ أحد الشرطٌن أو كالهما
وأقتن القاضً من القرابن بربوت الجرٌمة فً حق المتهم أو إذا
امتن القصاص أو سقط بؽٌر العفوٌ ،عزر الجانً بالحبس مدة د
تق عن رال سنوات ود تزٌد على عشر سنوات ،وٌجوز أن
ٌص التعزٌر إلى الحكم باإلعدام إذا كان الجانً معروفا ً بالشر،
أو إرتكر القت بوسٌلة وحشٌة ،أو على شخصٌن فؤكرر ،أو من
شخص سبق أن إرتكر قتالً عمداً أو توطبة إلرتكار جرٌمة
أخره ،أو إلخفابها ،أو على امرأة حام  ،أو على موظؾ ،أو
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مكلؾ بخدمة عامة أرناء أوبسبر أو بمناسبة تؤدٌة وظٌفته أو
خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.

التعزٌر عند عفو ولً الدم
مادة( )331إذا عفى ولً الدم مطلقا ً أو مجانا ً أو بشرط الدٌة ،جاز
للمحكمة تعز ٌر الجانً بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ،
وٌجوز أن تص العقوبة إلى اإلعدام فً هذو الحالة إذا توافر م
القت أحد الظروؾ الواردة فً الفقرة الرالرة من المادة السابقة .

الشروع فً القت
مادة(ٌ )332عزر على الشروع فً القت -:
أودً  :إذا خار أررو كلٌة أو نتجت عنه جروي توجر اارش فقط
بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات عالوة على
اارش .
رانٌا ً  :إذا نتجت عنه جروي توجر القصاص بما دون النفس أو
الدٌة ٌحكم بالقصاص أو الدٌة ،وٌجوز فضالً عن ذلك
تعزٌر الجانً بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو
بالؽرامة.

الخطؤ فً شخص المجنً علٌه وأررو
مادة( )331د تؤرٌر للخطؤ فً شخص المجنً علٌه أو شخصٌته على
إعتبار الجانً قات ً
ال متى توافرت فً حقه شروط القت العمد
المنصوص علٌها فً هذا القانون .

القت ؼٌر العمد
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مادة( )338عٌعاقر بالدٌة من تسبر بخطبه فً موت شخص  ،وٌجوز
فوق ذلك تعزٌر الجانً بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات

أو بالؽرامة ،فإذا وقعت الجرٌمة نتٌجة إخال الجانً بما تفرضه
علٌه أصو وظٌفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانٌن
واللوابح ،أو كان تحت تؤرٌر سكر أو تخدٌر عند وقوع الحاد
كان التعزٌر الحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات .

اإلجهاض بؽٌر الرضا
مادة( )331ك من أجهض عمداً امرأة دون رضاها عٌعاقر بدٌة الجنٌن
ؼرة وهً نصؾ عشر الدٌة إذا أسقط جنٌنها متخلقا ً أو مات فً
بطنها ،فإذا انفص

الجنٌن حٌا ً نتٌجة اإلسقاط ومات عوقر

الجانً دٌة كاملة ،وفً أي من الحالتٌن المذكورتٌن ٌعزر
الجانً فضالً عما سبق بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات،
فإذا أفضت مباشرة اإلجهاض إلى موت المجنً علٌها أو كان
من باشر اإلجهاض طبٌبا ً أو قابلة كانت عقوبة التعزٌر الحبس
الذي د ٌزٌد على عشر سنوات .

اإلجهاض الرضابً
مادة( )314إذا تم اإلجهاض برضاء المرأة عٌعاقر الفاع بدٌة الجنٌن
ؼرة أو الدٌة كاملة حسر ااحوا  ،ود تستحق المرأة فً هذو
الحالة شٌبا ً من الؽرة أو الدٌة ،وإذا ماتت اام عوقر الفاع
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بدف دٌة الخطؤ ،وفً حالة إجهاض المرأة نفسها فعلٌها الدٌة أو
الؽرة حسر ااحوا  ،ود عقوبة إذا قرر طبٌر مختص أن
ااجهاض ضروري للمحافظة على حٌاة اام.
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الفرع الرال
إٌذاء الجسم
اإلعتداء الذي ٌفضً إلى موت
عٌعاقر بالدٌة المؽلظة والحبس مدة د تزٌد على
مادة()311
خمس سنوات من اعتده على سالمة جسم ؼٌرو بؤٌة وسٌلة
ولم ٌقصد من ذلك قتالً ولكن اإلعتداء أفضى إلى الموت.

تعرٌؾ العاهة المستدٌمة
تتحقق العاهة المستدٌمة إذا أدت اإلصابة إلى قط أو
مادة() 313
انفصا عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو
تعطٌ وظٌفة إحده الحواس تعطٌالً كلٌا ً أو جزبٌا ً بصورة دابمة
 ،وٌعتبر فً حكم العاهة ك تشوٌه جسٌم د ٌحتم عادة زواله .

العاهة المستدٌمة العمدٌة والجري المنضبط
مادة( )313عٌعاقر بالقصاص بمر ما فع ك من اعتده على ؼٌرو بؤي
وسٌلة وألحق بجسمه عمداً عاهة مستدٌمة بؤن قصم له مفصالً
أو قل له عٌنا ً أو صلم له أذنا ً أو أحد به جرحا ً ٌمكن ضبط
مقدارو فإذا اقتصر فع الجانً على إذهار معنى طرؾ أو حاسة
م بقاء الصورة ،أو إذا امتن القصاص أو سقط بؽٌر العفو
بالمجان عوقر بالدٌة أو اارش والحبس مدة د تزٌد على سب
سنوات  ،أما إذا أفضى اإلعتداء إلى عاهة مستدٌمة دون أن
ٌقصد الجانً أحدارها ،فإنه عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على
رال سنوات فضالً عن الدٌة واارش على حسر ااحوا .

اإلٌذاء العمدي الخفٌؾ
عٌعاقر باارش والحبس مدة د تزٌد على سنة أو اارش
مادة()311
والؽرامة من أعتده على سالمة جسم ؼٌرو بؤي وسٌلة وأحد
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به جرحا ً د ٌنضبط مقدارو ،أو تسبر عن ضرر بالصحة إذا لم
ٌنجم عن اإلعتداء مرض أو عجز عن ااعما الشخصٌة مدة
تزٌد عن عشرٌن ٌوما ً  ،وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها
رال سنوات أو الؽرامة فضالً عن اارش إذا أفضى اإلعتداء
إلى مرض أو عجز عن ااعما الشخصٌة مدة تزٌد عن عشرٌن
ٌوما ً .
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اإلصابة الخطؤ
مادة()311

عٌعاقر بالدٌة أو باارش على حسر ااحوا من تسبر

بخطبه فً المساس بسالمة جسم ؼٌرو وبالحبس مدة دتزٌد
على سنة أو بالؽرامة ،وإذا نشؤ عن الجرٌمة عاهة مستدٌمة أو
إذا وقعت نتٌجة إخال الجانً بما توجبه علٌه أصو وظٌفته أو
مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانٌن واللوابح ،أو كان تحت
تؤرٌر سكر أو تخدٌر عند وقوع الحاد

كانت عقوبته الحبس

مدة د تزٌد على سنتٌن أو الؽرامة .
انفصم انثاًَ
اإلعتذاء عهى احلشٌح انشخصٍح

الحجز على الحرٌة
مادة( )312عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات من قبض على

شخص أو ح جزو أو حرمه من حرٌته بؤٌة وسٌلة بؽٌر وجه
قانونً  ،وتكون العقوبة الحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات
إذا حص الفع من موظؾ عام أو بانتحا صفته ،أو من شخص
ٌحم سالحا ً ،أو من شخصٌن أو أكرر ،أو بؽرض الكسر أو كان
المجنً علٌه قاصراً ،أو فاقد اإلدراك أو ناقصه ،أو كان من شؤن
سلر الحرٌة تعرٌض حٌاته أو صحته للخطر .

إعداد سجن خاص
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مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة ك

من أعد مكانا ً للحبس أو الحجز فٌه بدون وجه حق ،أو أعارو أو
أجرو أو قدمه لهذا الؽرض بدون أن ٌشترك فً القبض على
إنسان أو حبسه أو حجزو .
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جرٌمة الرق
مادة( )318عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات -:
أودً  :ك من اشتره أو باع أو أهده أو تصرؾ بؤي تصرؾ
كان فً إنسان .
رانٌا ً :

ك من جلر إلى البالد أو صدر منها إنسانا ً بقصد
التصرؾ فٌه .

الخطؾ والجرابم المقترنة به
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك من خطؾ
شخصا ً  ،فإذا وق الخطؾ على أنرى أو على حد أو على
مجنون أو معتوو ،أو كان الخطؾ بالقوة أو التهدٌد أو الحٌلة
كانت العقوبة الحبس مدة د تزٌد على سب سنوات ،وإذا صاحر
الخطؾ أو تالو إٌذاء أو إعتداء أو تعذٌر كانت العقوبة الحبس
مدة د تزٌد على عشر سنوات ،وذلك كله دون إخال بالقصاص
أو الدٌة أو اارش على حسر ااحوا إذا ترتر على اإلٌذاء ما
ٌقتضً ذلك ،وإذا صاحر الخطؾ أو تالو قت أو زنا أو لواط
كانت العقوبة اإلعدام .

عقوبة الشرٌك
مادة( )314عٌعاقر بالعقوبات السابقة على حسر ااحوا ك من اشترك
فً الخطؾ أو أخفى ال مخطوؾ بعد خطفه إذا كان ٌعلم بالظروؾ
التً تم فٌها الخطؾ وباافعا التً صاحبته أو تلته ،وإذا كان
الشرٌك أو المخفً عالما ً بالخطؾ جاهالً بما صاحبه أو تالو من
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أفعا أخره أقتصر عقابه على الحبس مدة د تزٌد على خمس
سنوات .

اإلمتناع عن تسلٌم الصؽٌر لحاضنه أو خطفه منه
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رالرة أشهر أو بالؽرامة ك
من امتن عمداً عن تسلٌم الصؽٌر ومن فً حكمه إلى حاضنه
الشرعً ،ود عٌعاقر أر الصؽٌر أو من فً حكمه أو أمه أو ولٌه
الشرعً ،إذا خطفه معتقداً بحسن نٌة أنه صاحر الحق فً
الحضانة شرعا ً أو كان فً ٌدو حكم بذلك ،وإذا اختطؾ أحد ممن
تقدم ذكرهم الصؽٌر ومن فً حكمه بعد الحكم لؽٌرو بالحضانة
كانت العقوبة الحبس مدة د تزٌد على ستة أشهر أو الؽرامة.

خطؾ المولود
مادة( )313ك من خطؾ طفالً حدٌ

العهد بالوددة أو أخفاو أو بد به

ؼٌرو أو عزاو زوراً إلى ؼٌر والدٌه عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد
على خمس سنوات .

إنتهاك حرمة المسكن
مادة( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من دخ
مكانا ً مسكونا ً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته ،أو أي مح معداً
لحفظ الما  ،أو عقاراً خالفا ً إلراد ة صاحر الشؤن وفً ؼٌر
ااحوا المبٌنة فً القانون ،وكذلك من بقى فٌه خالفا ً إلرادة من
لــه الحق فً إخراجه  ،وتكون العقوبة السجن مدة د تزٌد على
خمس سنوات أو الؽرامة إذا وقعت الجرٌمة لٌالً أو بواسطة
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العنؾ على ااشخاص أو ااشٌاء أو بإستعما سالي أو من
شخصٌن فؤكرر أو من موظؾ عام أو ممن ٌنتح صفته .

التهدٌــد
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من
هدد ؼٌرو بؤي وسٌلة بإرتكار جرٌمة ،أو بعم ضار ،أو بعم
ٌق علٌه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا
كان من شؤن التهدٌد أن ٌحد

فزعا ً لده من وق علٌه.

إنتهاك حرمة المراسالت
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من فتح
بؽٌر حق خطابا ً مرسالً إلى الؽٌر ،أو احتجز رسالة برقٌة أو
هاتفٌة ،و عٌعاقر بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلؾ إحده هذو
المراسالت ،أو أفضى بمحتوٌا تها إلى الؽٌر ولو كانت الرسالة قد
أرسلت مفتوحة ،أو فتحت خطؤ أو مصادفة ،وٌقضى بالحبس
مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة إذا إرتكر الجرٌمة موظؾ
عام إخالدً بواجبات وظٌفته .
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اإلعتداء على حرمة الحٌاة الخاصة
مادة( )312عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك من
اعتده على حرمة الحٌاة الخاصة ،وذلك بؤن إرتكر أحد اافعا
اآلتٌة فً ؼٌر ااحوا المصري بها قانونا ً أو بؽٌر رضاء
المجنً علٌه -:
أ ـ استرق السم  ،أو سج  ،أو نق عن طرٌق جهاز من
ااجهزة أٌا ً كان نوعه محادرات جرت فً مكان خاص أو
عن طرٌق الهاتؾ.
ر ـالتقط ،أو نق

بجهاز من ااجهزة أٌا ً كان نوعه صورة

شخص فً مكان خاص .
فإذا صدرت اافعا المشار إلٌها فً الفقرتٌن السابقتٌن
أرناء إجتماع على مسم أو مرأه من الحاضرٌن فً ذلك
اإلجتماع فإن رضاء هإدء ٌكون مفترضا ً .
و عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات أو بالؽرامة
الموظؾ العام الذي ٌرتكر أحد اافعا المبٌنة بهذو المادة
اعتماد على سلطة وظٌفته .
وٌحكم فً جمٌ ااحوا بمصادرة ااجهزة وؼٌرها مما
ٌكون قد إستخدم فً الجرٌمة ،كما ٌحكم بمحو التسجٌالت
المتحصلة عنها أو إعدامها .

التهدٌد بإذاعة ااسرار الخاصة
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة ك من
إذاع ،أو سه إذاعة أو إستعم ولو فً ؼٌر عالنٌة تسجٌالً ،أو
مستنداً متحصالً علٌه بإحده الطرق المبٌنة بالمادة السابقة ،أو
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كان ذلك بؽٌر رضاء صاحر الشؤن ،و عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد
على رال سنوات ك من هدد بإفشاء أمر من اامور التً تم
الحصو علٌها بإحده الطرق المشار إلٌها لحم شخص على
القٌام بعم أو اإلمتناع عنه ،و عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على
خمس سنوات الموظؾ العام الذي ٌرتكر أحد اافعا المبٌنة
بهذو المادة اعتماداً على سلطة وظٌفته .
وٌحكم فً جمٌ ااحوا بمصادرة ااجهزة وؼٌرها مما ٌكون
قد استخدم فً الجرٌمة أو تحص منها ،كما ٌحكم بمحو
التسجٌالت المتحصلة عن الجرٌمة أو إعدامها .

إفشاء أسرار المهنة
مادة( )318عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من كان
بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فؤفشاو فً ؼٌر
ااحوا المصري بها قانونا ً ،أو إستعمله لمنفعته أو لمنفعة
شخص آخر ما لم ٌؤذن صاحر الشؤن فً السر بإفشابه أو
إستعماله ،وتكون العقوبة الحبس مدة د تزٌد على رال سنوات
إذا كان الجانً موظفا ً عاما ً استودع السر أرناء أو بسبر أو
بمناسبة تؤدٌة وظٌفته.
انفصم انثانج
اجلشائى ادلاصح تانذٌٍ وحشيح ادلىتى

الردة
مادة( )311ك من أرتد عن دٌن اإلسالم عٌعاقر باإلعدام بعد ادستتابة
رالرا ً ،وإمهاله رالرٌن ٌوما ً وٌعتبر ردو الجهر بؤقوا أو أفعا
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تتنافى م قواعد اإلسالم وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم
ٌربت العمد أو اإلصرار وأبده الجانً التوبة فال عقار.

تحرٌؾ القرآن الكرٌم
مادة( )324عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات أو بالؽرامة
ك من حرؾ عمداً فً المصحؾ الشرٌؾ على نحو ٌؽٌر من
معناو قاصداً اإلساءة إلى الدٌن الحنٌؾ .

اإلعتداء على حرمة العقٌدة
مادة( )321عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بؽرامة د تجاوز
:
ألفً
1ـ من أتلؾ أو شوو أو دنس مسجداً ،أو أي مكان آخر أعد
بترخٌص من الدولة إلقامة شعابر دٌنٌة أو رمزاً أو أشٌاء
أخره لها حرمة دٌنٌة .

-118-

قانون الجرابم والعقوبات

3ـ من تعمد التشوٌش على إقامة شعابر ملة معترؾ بها ،أو
على حف أو إجتماع دٌنً أو تعطٌ شًء من ذلك أو منعه
بالعنؾ أو التهدٌد .

اإلعتداء على حرمة الموتى
مادة( )323عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بؽرامة د تتجاوز
.
ألفً
1ـ من شوش عمداً على الجنازات ،أو المآتم ،أو عرقلها
بالعنؾ أو بالتهدٌد .
3ـ من انتهك أو دنس حرمة القبور ،أو مكان معد لدفن
رفاتهم
لحفظ
أو
الموتى،
أو أقدم عمداً على هدم أو إتالؾ أو تشوٌه شًء من ذلك .
3ـ من أختلس جرة أو جزء منها ،أو كفنها سواء كان ذلك قب
دفنها أو بعدو ،وٌجوز لصاحر الشؤن أن ٌسلم الجرة أو
جزء منها لمعهد علمً أو تعلٌمً لتحقٌق أؼراض هذا
المعهد .
انثاب احلادي عشش

انزَا وهتك انعشض وإفضاد األخالق
انفصم األول

انزَا ويا يف حكًه

الزنــا

مادة( )323الوطء المعتبر زنا هو الوطء فً القب  ،و عٌعاقر الزانً
والزانٌة فً ؼٌر شبهة أو إكراو بالجلد مابة جلدة حداً إن كان
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ؼٌر محصن ،وٌجوز للمحكمة تعزٌرو بالحبس مدة د تجاوز
سنة ،وإذا كان الزانً أو الزانٌة محصنا ً عٌعاقر بالرجم حتى
الموت .

اللواط
مادة( )321اللواط هو إتٌان اإلنسان من دبرو  ،و عٌعاقر الالبط والملوط
ذكراً كان أو أنرى بالجلد مابة جلدة إن كان ؼٌر محصن ،وٌجوز
تعزٌرو بالحبس مدة د تجاوز سنة و عٌعاقر بالرجم حتى الموت
إن كان محصناً.

تعرٌؾ المحصن
مادة(ٌ )321عتبر الشخص محصنا ً متى توافرت فً حقه الشروط
اآلتٌة:ـ
بناء على عقد صحٌح .
 -1أن ٌكون قد وطا زوجه
ً
 -3أن ٌكون ذلك الوطء فً القب .
 -3أن ٌكون الوطا م عاق صالح للوطا .
 -1أن ٌكون حا وطبه مكلفا ً .
 -1أن تكون الزوجٌة مستمرة .

مسقطات حد الزنا
مادة(ٌ )322سقط حد الزنا وما فً حكمه إذا ربت أمام المحكمة توفر
حالة من الحادت اآلتٌة:ـ
 -1تخلؾ شرط من شروط اإلحصان أو اختالله أو اختال أحد
شهودو .
 -3إذا تؤخر الشهود أو أحدهم عن أداء الشهادة .
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 -3عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
 -1اختال الشهادة ،أو تخلؾ شرط من شروطها ،أو الرجوع
فٌها قب التنفٌذ.
 -1قو

النساء أن المزنً بها عذراء أو رتقاء بعد قٌام

الشهادة علٌها بالزنا.
 -2دعوه الشبهة المحتملة .
 -1دعوه اإلكراو أو الضرورة .
 -8خرس الزانً قب إقرارو أو قٌام الشهادة علٌه بالزنا.
 -1رجوع المحكوم علٌه عن اإلقرار إذا كان حكم اإلدانة قد
بنى علٌه .
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الزنا الذي د ٌتوافر دلٌله الشرعً
مادة(ٌ )321عزر الزانً والزانٌة بالحبس مدة د تجاوز رال سنوات إذا
لم تتوفر الشروط الالزمة لتطبٌق عقوبة الحد ،أو لم ٌقم الدلٌ
الشرعً الموجر لتطبٌق العقوبة المنصوص علٌها فً المادة
السابقة متى اقتنع ت المحكمة من القرابن القابمة بربوت الزنا .

السحاق
مادة(  )328السحاق هو إتٌان اانرى لألنرى وتعاقر ك من تساحق
ؼٌرها بالحبس مدة دتجاوز رال سنوات ،فإذا وق الفع بإكراو
ٌجوز أن ٌمتد الحبس إلى سب سنوات.

اإلؼتصار
مادة( )321متى سقط الحد الشرعً لسبر من ااسبار المقررة عٌعاقر
بالحبس مدة دتزٌد على سب سنٌن ك من اعتده باإلؼتصار
على أي شخص ذكراً كان أو أنرى بدون رضاو وتكون العقوبة
الحبس مدة د تق عن سنتٌن و د تزٌد على عشر سنٌن إذا
إرتكر الجرٌمة شخصان فاكرر ،أو كان الجانً من المتولٌن
ااشراؾ على المجنً علٌه أو حماٌته ،أو تربٌته ،أو حراسته،
أو معالجته ،أ و أصٌر المجنً علٌه بسبر الحاد بضرر جسٌم
فً بدنه أو صحته ،أو حملت المجنً علٌها بسبر الجرٌمة،
وتكون العقوبة الحبس مدة دتق عن رال سنوات ود تجاوز
خمس عشرة سنة إذا كان سن المجنً علٌها لم تبلػ الرابعة
عشرة ،أو تسبر عن الفع انتحار المجنً علٌها ،وٌعد إؼتصابا ً
ك أٌالج جنسً جره إرتكابه على شخص الؽٌر ذكراً كان أو
أنرى بدون رضاو.
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انفصم انثاًَ
هتك انعشض

تعرٌؾ هتك العرض
مادة( ) 314ك فع ٌطا جسم اإلنسان وٌخدش الحٌاء ٌق من شخص
على آخر دون الزنا واللواط والسحاق ٌعتبر هتكا ً للعرض .

عقوبة هتك العرض دون إكراو
مادة(  )311عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على سنة أو بالؽرامة التً
ك من هتك عرض إنسان حً بدون
دتجاوز رالرة ادؾ
اكراو أو حٌلة ،و عٌعاقر من وق علٌه الفع برضاو بذات العقوبة
.

عقوبة هتك العرض بإكراو
مادة( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس سنوات ك من هتك
عرض إنسان حً باإلكراو أو الحٌلة أو إذا كان المجنً علٌه
أنرى لم تتجاوز خمس عشرة سنة ،أو ذكراً لم ٌجاوز ارنً عشر
سنة ،أو معدوم اإلرادة أو ناقصها اي سبر ،أو إذا كان الجانً
من أصو المجنً علٌه أو من المتولٌن تربٌته .
انفصم انثانج
انفعم انفاضح ادلخم تاحلٍاء

تعرٌؾ الفع الفاضح
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مادة( )313الفع الفاضح المخ بالحٌاء هو ك فع ٌنافً اآلدار العامة
أو ٌخدش الحٌاء ،ومن ذلك التعري وكشؾ العورة المتعمد
والقو واإلشارة المخ بالحٌاء والمنافً لآلدار .

عقوبة الفع الفاضح
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على ستة اشهر أو بالؽرامة ك
من آتى فعالً فاضحا ً عالنٌة بحٌ ٌراو أو ٌسمعه اآلخرون .

الفع الفاضح م أنرى
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تجاوز سنة أو بالؽرامة ك من أتى
فعالً فاضحا ً م أنرى بؽٌر رضاها ،فإذا كان الفع عن رضى
منها عٌعاقر ادرنان بالحبس مدة د تزٌد على ستة اشهر او
بالؽرامة التً د تجاوز ألؾ
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المساس بحرمة الزواج
مادة( )312عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ك شخص
متزوج رجالً كان أو أنرى أتى أفعاد تتنافى م اامانة والحرص
الواجبٌن فً الزواج .
انفصم انشاتع
انفجىس وانذعاسج وإفضاد األخالق

تعرٌؾ
مادة( )311الفجور والدعارة هو إتٌان فع من اافعا الماسة بالعرض
والمنافٌة للشرع بقصد إفساد أخالق الؽٌر ،أو التكسر من وراء
ذلك .

عقوبة ممارسة الفجور والدعارة
مادة( )318عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال
ك من ٌمارس الفجور أو الدعارة.

سنـوات أو بالؽـرامة

التحرٌض على الفجور والدعارة
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات من حرض
بناء على هذا
ؼٌرو على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجرٌمة
ً
التحرٌض تكون العقوبة الحبس الذي د ٌتجاوز سب سنوات،
وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجرٌمة صؽٌراً لم ٌبلػ
الخامسة عشر من عمرو ،أو كان المحرض ٌعو فً معٌشته
على فجور ،أو دعارة من حرضة ٌجوز أن تص عقوبة
المحرض إلى الحبس مدة د تجاوز عشر سنوات ،فإذا اجتمعت
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الحالتان جاز أن تص عقوبة المحرض الحبس مدة د تجاوز
خمسة عشر سنة .

عقوبة الدٌو
مادة( )384عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على خمس عشرة سنة ك من
ٌرضى لزوجته ،أو أٌة أنرى من محارمه ،أو من الالبً لـه
الودٌة علٌهن ،أو ممن ٌتولى تربٌتهن فع الفاحشة ،فإن عاد
إلى ذلك تكون عقوبته اإلعدام ،وتعاقر المرأة التً ترضى
لبناتها فع الفاحشة بذات العقوبة.

إدارة مح للفسوق أو الدعارة
مادة( )381عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات ك من ٌدٌر
بٌتا ً أو محالً أٌا ً كان للفجور أو الدعارة ،وٌحكم فً جمٌ
ااحوا بؽلق البٌت أو المح مدة د تجاوز سنتٌن ،وٌحكم كذلك
بمصادرة اارا

واادوات وؼٌرها مما كان موجوداً فٌه أرناء

ممارسة الفجور أو الدعارة .
انفصم اخلايش
اخلًش وانمًاس وادلخذساخ

تعرٌؾ الخمر
مادة(ٌ )383قصد بالخمر ك مسكر أٌا ً كان نوعه دون إعتبار الكمٌة
الالزمة لإلسكار منه.

عقوبة شارر الخمر
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مادة( )383عٌعاقر بالجلد رمانٌن جلدة حداً ك مسلم بالػ عاق شرر
خمراً ،فإذا شربها فً مح

عام جاز تعزٌرو بعد إقامة الحد

بالحبس مدة د تتجاوز سنة ،و عٌعاقر ؼٌر المسلم بالحبس مدة د
تزٌد على ستة أشهر إذا شربها عالنٌة ،و عٌعاقر الشرٌك بالحبس
مدة د تزٌد على سنة .

مسقطات حد الشرر
مادة(ٌ )381سقط حد ال شرر إذا ربت أمام المحكمة توفر حالة من
الحادت اآلتٌة:ـ
 -1عدم معرفة الشارر بؤن ما شربه خمراً .
 -3دعوه اإلكراو أو الضرورة المحتملة .
 -3إذا فقد أحد الشهود أهلٌته .
 -1إذا رج الشارر عن إقرارو .
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صن الخمر وتسهٌ تعاطٌه أو ادتجار فٌه
مادة( )381عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة التً د
ك من صن خمراً أو باعه آلخر أو قدمه أو
تتجاوز ألفً
عرضه علٌه أو سه له تعاطٌه بؤي طرٌقه كانت فإذا كان
الجانً ممن ٌتاجرون فً الخمر ،أو كان المكان الذي إرتكر
فٌه الفع من المحالت العامة كـــانت العقوبة الحبــس الذي د
تزٌد مدتـــه على رـ ال سنوات أو الؽرامة التً د تتجاوز ستة
آدؾ

 ،وٌحكم بؽلق المح مدة د تتجاوز سنة .

تعرٌؾ القمار
مادة(ٌ )382عتبر قماراً ك ما تعلق فٌه احتما الكسر أو الخسارة على
عوام د ٌمكـن تعٌٌنهــا ود السٌطرة علٌها مقدما ً و لو خالطتها
مهارة ،ود ٌعتبر من القمار السباق والرماٌة والمكافآت التً
تعطى للكاسر فً مسابقة رٌاضٌة أو علمٌة.

المقامرة وإدارة محا العار القمار
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على ستة أشهر أو
مادة(-1 )381
ك من ٌضبط وهو ٌقامر فً
بالؽرامة التً د تجاوز ألفً
مح عام .
 -3عٌعاق ر بالحبس مدة د تزٌد على سنتٌن أو بالؽرامة التً د
ك من ٌدٌر مكانا ً العار القمار ،أو
تجاوز ستة آدؾ
ٌسمح بلعر القمار فً مح عام ،أو ٌشترك بؤٌة صفة كانت
فً تنظٌم اللعر أو فً اإلشراؾ علٌه.
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وفً جمٌ ااحوا ٌصادر اارا وأدوات اللعر والنقود
وؼٌرها مما أعد للكسر أو الخسارة وٌؽلق المح العام لمدة
د تجاوز سنة .

المخدرات
مادة(ٌ )388بٌن القانون المواد المخدرة ،وٌحدد جرابم المخدرات
والعقوبات المقررة علٌها .
انفصم انضادس
انمزف وانضة

القذؾ بالزنا

مادة( )381ك من قذؾ محصنا ً بالزنا ،أو بنفً النسر وعجز عن إربات
ما رماو به عٌعاقر بالجلد رمانٌن جلدة حداً .

مسقطات حد القذؾ
مادة(ٌ )314سقط حد القذؾ إذا ربت أمام المحكمة أن أحد الشهود قد
فقد أهلٌته قب التنفٌذ كما ٌسقط بإقامة البٌنة على صحة ما قذفه
به ،أو بإقرار المقذوؾ نفسه ،أوبالعفو قب المرافعة ،أو
بالمالعنة بٌن الزوجٌن ،ود تقب دعوه القذؾ من فرع ضد
أصله .

تعرٌؾ السر
مادة( )311السر هو إسناد واقعة جارحة للؽٌر لو كانت صادقة اوجبت
عقار من اسندت إلٌه قانونا ً ،أو أوجبت احتقارو عند أه وطنه،
وكذلك ك

إهانة للؽٌر بما ٌخدش شرفه أو إعتبارو دون أن

ٌتضمن ذلك إسناد واقعة معٌنة إلٌه .
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عقوبة السر
مادة( )313ك من سر ؼٌرو بؽٌر القذؾ عٌعاقر بالحبس مدة د تجاوز
سنتٌن أو بالؽرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجنً علٌه
صحٌحة .

عدم قبو دعوه السر
مادة( )313د تقب دعوه السر فً ااحوا اآلتٌة-:
أودً :إذا كان نقداً علمٌا ً لعم أدبً أو فنً مطروي للجمهور .
رانٌاً :إذا كان صادراً من شخص لـه سلطة الرقابة أو التوجٌه
فً نطاق هذو السلطة وبالقدر الذي ٌكشؾ عن خطؤ من
وجه إلٌه السر فً تصرفه وتوجٌهه الوجهة الصحٌحة .
رالراً :إذا كان القصد منه إبداء الرأي فً مسلك موظؾ عام
بشؤن واقعة تتعلق بعمله الوظٌفً وبالقدر الذي ٌفٌد فً
كشؾ انحرافه .
رابعاً :إذا كان فً شكوه مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص
أرناء أدابه عمالً كلؾ به ،وٌشترط أن تقتصر العبارات
على وقاب تتعلق بالعم الذي قدمت بشؤنه الشكوه.
خامساً :إذا كان قد صدر بحسن نٌة من شخص بقصد حماٌة
مصلحة له أو لؽ ٌرو ٌقرها القانون بشرط إلتزام القدر
الالزم لهذو الحماٌة .
سادساً :إذا نشرت ااقوا أو العبارات لمجرد سرد أو تلخٌص
لما دار فً إجتماع عقد وفقا ً للقانون من محكمة أو
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مجلس أو هٌبة أو لجنة لها إختصاص ٌعترؾ به القانون
ما لم ٌكن قد صدر قرار بحظر النشر .
إ ذا صدرت ااقوا أو العبارات أرناء إجراءات
سابعاً:
قضابٌة من شخص اشترك فٌها بصفة قانونٌة كقاض أو
محام أو شاهد أو طرؾ فً الدعوه .
انثاب انثاًَ عشش

اجلشائى انتً تمع عهى ادلال
انفصم األول

يف انضـشلــح

تعرٌؾ السرقة والشروط الالزم توفرها إلعتبارها سرقة موجبة
للحد
مادة( )311السرقة هً أخذ ما منقو مملوك للؽٌر خفٌة مما ٌصح
تملكه  ،فإذا وقعت على نصار من الما فً ؼٌر شبهة ومن
حرز مرله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان الما المسروق
تحت ٌد صحٌحة وبلػ قٌمته النصار المحدد أوجبت الحد
الشرعً للسرقة.
وإن كانت مؽالٌة على النحو المبٌن فً الفص التالً أوجبت
الحد الشرعً للحرابة ،وإن كانت ؼٌر ذلك من اإلختالس أو
النهر أو السلر عزر الجانً علٌها طبقا ً للقانون .

تعرٌؾ النصار
مادة( )311النصار من الما الموجر للحد إذا توافرت الشروط ااخره
هو مرقا من الذهر ٌساوي نصؾ جنٌه ذهر أبو ولد وتقدر
قٌمته بالرٌادت الٌمنٌة .
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تعرٌؾ الحرز
مادة( )312حرز مر الما هو الموض الحصٌن الذي ٌحفظ فٌه الما
عادة بحٌ د ٌعد صاحبه مضٌعا ً له بوضعه فٌه  ،وهو ما حرز
بنفسه إذا كان معداً لالحراز وٌمن الؽٌر من الدخو فٌه إد بإذن
صاحبه ،وحرز بؽٌرو إذا كان ؼٌر معد لإلحراز وٌدخ الؽٌر فٌه
بدون إذن ولكن أقٌم علٌه حافظ (حارس) فٌإخذ حكم الحرز،
وٌقتصر أرر ااذن بدخو الحرز على الجزء منه الذي أذن
بالدخو فٌه دون ؼٌرو ودون ااشٌاء الموجودة فٌه والتً تعد
حرزاً بنفسها.

إربات جرٌمة السرقة
مادة( )311تربت جرٌمة السرقة الموجبة للحد -:
1ـ باإلعتراؾ أمام القضاء ما لم ٌعد عنه قب التنفٌذ .
3ـ بشهادة رجلٌن عدلٌن .
3ـ بشهادة رج وامرأتٌن عدو .

حد السرقة
مادة( )318ك من سرق نصار وتوافرت فً فعله شروط الحد تقط ٌدو
الٌمنى من الرسػ حداً فإذا إرتكر جرٌمة ممارلة بعد ذلك تقط
رجله الٌسره من الكعر ،فإذا إرتكر ذات الجرٌمة بعد ذلك
مدة
الحبس
بالقط
ٌستبد
د تجاوز خمسة عشر سنة ،وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقٌم
الحد على ك منهم بصرؾ النظر عما ساهم به فً السرقة .

مسقطات حد السرقة
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مادة(ٌ )311سقط حد السرقة إذا ربت أمام المحكمة توفر حالة من
الحادت اآلتٌة :ـ
 -1تملك الشًء المسروق بعد السرقة وقب
المحكمة .
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 -3دعوه الملك المحتملة .
 -3نقص قٌمة الما المسروق عن النصار قب تنفٌذ الحد .
 -1عفو أصحار الما المسروق قب المرافعة أمام المحكمة .
ود تعتبر جرٌمة السرقة حدٌة فً ااحوا التالٌة -:
 -1إذا حصلت السرقة من ااماكن العامة أرناء العم فٌها أو
من أي مكان مؤذون للفاع فً دخوله ما لم ٌكن المسروق
محرزاً .
 -3إذا حصلت السرقة بٌن ااصو والفروع أو بٌن الزوجٌن
أو بٌن المحارم.
 -3إذا كان مالك المسروق مجهودً .
 -1إذا كان المسروق رماراً على الشجر أو ما ٌشابهها وأكلها
أخذها من ؼٌر أن ٌنقلها إلى مكان آخر .
 -1إذا كان الفاع

دابنا ً لمالك الما

بدٌن حا

رابت بحكم

نهابً وكان المالك مماطالً وما استولى علٌه الفاع
ٌساوي حقه أو أكرر من حقه بما د ٌص إلى النصار .
 -2إذا رد الفاع المسروق قب المرافعة أمام المحكمة.
 -1إذا تعدد الفاعلون ولم ٌبلػ ما أصار الواحد منهم نصابا ً .

تعزٌر السارق
مادة( )344إذا إرتكر الفاع جرٌمة سرقة ود تتوافر فً فعله شروط
الحد أو سقط الحد اي سبر من أسبار السقوط ــ إذا لم ٌصاحر
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الجرٌمة إكراو أو تهدٌد ــ عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال
سنوات .

السرقة بإكراو
مادة( )341إذا صاحر الجرٌمة التً د تتوافر فٌها شروط الحد إكراو أو
تهدٌد كان من شؤنه تعرٌض حٌاة المجنً علٌه أو صحته
للخطر ،أو وقعت الجرٌمة من شخصٌن فؤكرر بإستعما أسلحة
أو أشٌاء أخره تستعم كؤسلحة وتسبر عن إستعما القوة
حدو

جراي بالؽة تكون العقوبة الحبس مدة د تق عن رال

سنوات ود تزٌد على عشر سنوات دون إخال بالقصاص أو
الدٌة أو اارش فً أحوالها .

الشروع فً السرقة
مادة( )343عٌعاقر على الشروع فً السرقة إذا لم ٌصاحبه إكراو أو
تهدٌد بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة ،فإذا صاحبه
إكراو أو تهدٌد جاز أن ترف ال عقوبة إلى الحبس الذي د ٌتجاوز
خمس سنوات .

تحرٌض الصؽار على السرقة
مادة( )343عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بؽرامة د تجاوز
ألفً

بناء
من حرض الصؽار على السرقة ،ولم تق الجرٌمة
ً

على ذلك التحرٌض .

تملك الشًء المفقود
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مادة( )341عٌعاقر بالحبس مد ة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من عرر
على لقطة أو شًء فاقد أو دخ فً حٌازته ما مملوك للؽٌر
عن طرٌق الخطؤ أو بسبر قوة طبٌعٌة أو حاد

فجابً أو بؤٌة

طرٌقة أخره د دخ إلرادته فٌها ،واحتفظ بالما بنٌة تملكه ،ما
لم ٌعرؾ به فً مكان وجود مالكه أو ٌبلػ به الجهات المختصة
وفقا ً لإلجراءات المقررة فً هذا الشؤن .

اإلستٌالء على كنز مدفون
مادة( )341عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة من
استولى بؽٌر وجه حق على كنز مدفون كله أو بعضه فً ملك
ؼٌرو أو فً ملك الدولة .
انفصم انثاًَ
يف احلشاتح

تعرٌؾ الحرابة
مادة( )342من تعرض للناس بالقوة أٌا ً كانت فً طرٌق عام أو صحراء
أو بنٌان أو بحراً أو طابرة فؤخافهم وأرعبهم على نفس أو ما
أو عرض واحداً أو جماعة أو اي ؼرض ؼٌر مشروع قهراً أو
مجاهرة أعتبر محاربا ً .

عقوبة المحارر
مادة( )341عٌعاقر المحارر -:
أودً :بالحبس مدة د تزٌ د على خمس سنوات إذا اقتصر فعله
على إخافة السبٌ .
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رانٌاً :بقط ٌدو الٌمنى من الرسػ ورجله الٌسره من الكعر إذا
أخذ مادً منقودً مملوكا ً لؽٌرو ،و عٌعاقر شرٌكه الذي لم
ٌؤخذ مادً بالحبس مدة د تزٌد على عشر سنوات .
رالراً :إذا أده فع أي من المحاربٌن إلى موت إنسان تكون
عقوبته اإلعدام حداً و عٌعاقر من لم ٌسهم فً القت
بالحبس مدة د تزٌد على خمسة عشرة عاماً.
رابعاً :باإلعدام والصلر إذا أخذ مادً وقت شخصا ً ،و عٌعاقر من لم
ٌسهم فً ااخذأو القت بالحبس مدة د تزٌد على خمسة
عشرة عاما ً .
ود تخ

العقوبات المتقدمة بحق ولً الدم فً الدٌة

واارش بحسر ااحوا .

عقوبة الشروع
مادة( )348عٌعاقر على الشروع فً الحرابة وقط الطرٌق بالحبس مدة
د تزٌد على خمس سنوات.

اإلعفاء من العقار
مادة(ٌ )341عفى من العقوبات المقررة فً هذا الفص

من تار من

المحاربٌن قب القدرة علٌهم دون أن ٌخ هذا اإلعفاء بحقوق
الؽٌر من قصاص أو دٌة أو أرش إذا توفرت حادته الشرعٌة .
انفصم انثانج
يف أكم أيىال انُاس تانثاطم

اإلحتٌــا
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مادة( )314عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال

سنوات أو بالؽرامة

من توص بؽٌر حق إلى الحصو على فابدة مادٌة لنفسه أو
لؽٌرو وذلك باإلستعانة بطرق إحتٌالٌة (نصر) أو إتخذ اسم كاذر
أو صفة ؼٌر صحٌحة .

جرابم الشٌكات
عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنوات أو
مادة()311
بالؽرامة من أعطى شٌكا ً وهو ٌعلم بؤن لٌس لـه مقاب وفاء
كاؾ وقاب للتصرؾ فٌه ،أو استرد بعد إعطابه ك المقاب أو
بعضه بحٌ د ٌفً بقٌمته ،أوامر المسحور علٌه بعدم الدف ،
أو تعمد توقٌ الشٌك بؽٌر التوقٌ المعتمد لده المسحور علٌه،
و عٌعاقر بالعقوبة ذاتها من ظـ َّهر لؽٌرو شٌكا ً أو سلمه لحامله
وهو ٌعلم أن لٌس له مقاب ٌفً بقٌمته أو أنه ؼٌر قاب للصرؾ
.
ود تق الجرٌمة إد إذا لم ٌسدد الفاع قٌمة الشٌك لحابزو خال
أسبوع من تارٌخ إعالنه بالسداد.

الؽــش
مادة( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على سنة أو بالؽرامة -:
أودً :

ك من خدع أو شرع فً أن ٌخدع المتعاقد معه بؤحد
الطرق اآلتٌة -:

 -1عدد البضاعة أو مقاسها أو كٌلها أو وزنها أو ذرعها
أو عٌارها .
-128-

قانون الجرابم والعقوبات

 -3ذاتٌة البضاعة إذا كان ما سلم منها ؼٌر ما تم التعاقد
علٌه .
 -3حقٌقة البضاعة ،أو طبٌعتها ،أو صفاتها الجوهرٌة ،أو
ماتحتوٌه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر
الداخلة فً تركٌبها .
 -1نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها فً ااحوا التً
ٌعتبر ذلك سببا ً أساسٌا ً فً التعاقد بموجر اإلتفاق أو
العرؾ .
رانٌاً :من زٌؾ أو أنقص الموازٌن أو المكاٌٌ أو المقاٌٌس أو
الدمؽات أو العالمات أو آدت الفحص ،أو إستعم شٌبا ً
منها مزٌفا ً أو مختالً ،أو إستعم وساب أٌا ً كانت من
شؤنها أن تجع الوزن أو الكٌ أو القٌاس أو الفحص
ؼٌر صحٌح .
رالراً :من ؼش أو شرع فً أن ٌؽش شٌبا ً من ؼذاء اإلنسان أو
الحٌوان أو العقاقٌر الطبٌة أو الحاصالت الزراعٌة أو
المنتجات الطبٌعٌة معداً اٌاها للبٌ أو طري شٌبا ً من ذلك
أو عرضة للبٌ أو باعه م علمه بؽشه أو فسادو .
رابعاً :من طري أو عرض للبٌ أو باع مواد مما ٌستعم فً
ؼش أؼذٌة اإلنسان أو الحٌوان أو العقاقٌر الطبٌة أو
الحاصالت الزراعٌة أو المنتجات الطبٌعٌة على وجه
ٌتنافى م إستعمالها إستعمادً مشروعاً ،وتضاعؾ
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العقوبة إذا كانت المواد التً تستعم فً الؽش ضارة
بصحة اإلنسان أو الحٌوان .
خامساً:

ك

من ٌخالؾ المواصفات المعتمدة أو القرارات

الصادرة من الدولة بؽرض حد أدنى أو حد معٌن من
العناصر الداخلة فً تركٌر المواد الؽذابٌة أو العناصر
الطبٌة أو من بضاعة أو منتجات أخره معدة للبٌ أو
فرض أوان أو أوعٌة معٌنة لحفظها أو طرٌقة معٌنة
لتحضٌرها .
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اإلبتزاز
مادة ( )313عٌعاقر بالحبس مدة د تتجاوز خمس سنوات أو بالؽرامة ك
من ٌبع قصداً فً نفس شخص الخوؾ من ااضرار به ،أو بؤي
شخص آخر ٌهمه أمرو وٌحمله بذلك وبسوء قصد على أن ٌسلمه
أو ٌسلم أي شخص آخر أي ما أو سند قانونً أو أي شًء ٌوق
علٌه بإمضاء أو ختم ٌمكن تحوٌله إلى سند قانونً .

تعرٌؾ الربا
مادة( )311ك قرض جر منفعه فهو ربا ،ود ٌعد كذلك ؼرامة المطالبة
للتؤخٌر بعد المط ود ما لحق الدابن من المصارٌؾ بقدر أجرة
المر التً ٌسمح بها القانون.

عقوبة الرابً
مادة( )311عٌعاقر المقرض بالربا بالحبس مدة دتزٌد على رال
أو بالؽرامة.

سنوات

مط الؽنـــً
مادة( )312عٌعاقللر بللالحبس مللدة د تزٌللد علللى سللنه أو بالؽرامللة ك ل مللن
إقتللرض مللادً اج ل ولللم ٌقللم بسللدادو عنللد المطالب لة بعللد إنقضللاء
ااج م قدرته على السداد .

إستؽال الحاجة
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة د تزٌد على رال سنـوات أو بالؽرامة
من أستؽ حاجة شخص أو عدم خبرته أو طٌشه فقدم له أو
ما
على
منه
حص
أو خدمه د تتناسر بشك واضح م المقاب المالً لها .

خٌانة اامانة
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مادة( )318عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على رال سنوات من ضم إلى
ملكه مادً منقودً مملوكا ً للؽٌر سلم إلٌه بؤي وجه .

إتالؾ وإختالس المحجوزات
مادة( )311عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على سنتٌن أو بالؽرامه من
أتلــؾ أو أختلس أو بدد أشٌـاء أو أوراقا ً محجوز علٌها قضابٌا ً
أو إدارٌا أو موضوعة تحت الحراسة ولو حص ذلك من مالكها.

قت حٌوانات الؽٌر
مادة( )334عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على سنه أو بالؽرامة ك من قت
عمداً وبدون مقتضى دابة من الدوار أو حٌوانا ً أو ماشٌه من
للؽٌر
المملوكة
المواشً
أو أضر بها ضرراً جسٌما ً .
انفصم انشاتع

اإلعتذاء عهى حشيح يهك انغري

اإلضرار بالما

مادة( )331عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على سلنه أو بالؽراملة ملن هلدم أو
خرر أو أعدم أو أتلؾ عقاراً أو منقودً أو نباتلا ً ؼٌلر ممللوك للـه،
أضر بـه أو عطله بؤٌلة كٌفٌله،
أو جعله ؼٌر صالح لإلستعما  ،أو
َّ
وتكللللللللللللللللللللللللون العقوبللللللللللللللللللللللللة الحللللللللللللللللللللللللبس مللللللللللللللللللللللللدة
د تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجرٌمة بالقوة أو التهدٌلد أو
إرتكبها عدد من ااشخاص ،أو وقعت فً وقلت هٌلاج أو فتنله أو
كاررللة ،أو نشللؤ عنهللا تعطٌ ل مرفللق عللام أو أعمللا مصلللحة ذات
منفعلللة عامللله ،أو ترتلللر علٌهلللا جعللل حٌلللاة النلللاس أو أملللنهم أو
صللحتهم عرضللة للخطللر ،وإذا ترتللر علللى الجرٌمللة مللوت شللخص
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تكون العقوبة اإلعدام حداً ،ود ٌخ ذلك بحق وللً اللدم فلً الدٌلة
أو اارش بحسر ااحوا .

اإلخال بالرقة فً بٌ العقارات والتصرؾ الضار بالمرتهن
مادة( )333عٌعاقللر بللالحبس مللدة دتزٌللد علللى سللنة أو الؽرامللة البللاب إذا
أعللاد بٌل عقللار سللبق للله بٌعلله أو بللاع أكرللر مللن الحصلله أو القللدر
المملللوك ل لـه ،وٌنطبللق ذلللك علللى الللولً أو الوصللً أو النابللر أو
الوكٌل  ،وٌجلوز رفل العقوبلة إللى الحلبس ملدة دتزٌلد عللى رلال
سللنوات إذا تسللبر الفاعل بعملله فللً إحللدا جرٌمللة جسللٌمة بللٌن
المتنازعٌن على العقار .
و عٌعاقر بذات العقوبة الراهن إذا تصرؾ فً العقار المرهون بؤي
تصرؾ من شؤنه اإلضرار بحقوق المرتهن.
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نق وإزالة الحدود
مادة( )333عٌعاقر بالحبس مدة دتزٌد على سنة أو بالؽرامة ملن أتللؾ أو
نقلللل أو أزا أي محللللٌط أو عالمللللة معللللدة لضللللبط المسللللاحات أو
لتسلللوٌة ااراضلللً أو لتعٌلللٌن الحلللدود أو للفصللل بلللٌن ااملللالك،
وتكون العقوبة الحبس مدة د تتجاوز سنتٌن إذا إرتكبلت الجرٌملة
بإسللللتعما العنللللؾ علللللى ااشللللخاص أو بقصللللد إؼتصللللار أرض
مملوكللة للؽٌللر أو كانللت العالمللات موضللوعة مللن قبلل المصلللحة
المختصة .
انثاب انثانج عشش
األحكاو اخلتايٍح

مادة(ٌ )331لؽى القانون رقم ( )3لسنة 1112م بشؤن العقوبات
الصادر فً عدن وتعدٌالته كما ٌلؽى ك حكم أو نص ٌخالؾ
أحكام هذا القانون .
مادة( )331عٌعملل بهللذا القللرار بقللانون مللن تللارٌخ صللدورو وٌنشللر فللً
الجرٌدة الرسمٌة.
صدر برباسة الجمهورٌة  --بصنعاء
بتارٌخ  / 8جماده ادولى1111 /هـ
الموافق  / 13أكتوبـــــر 1111 /م
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الفرٌق /علً عبد

عبد العزٌز عبد الؽنً
هللا صالح
ربٌس مجـــلس الوزراء

ربٌــــس

الجمهورٌــــــــة
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