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 مالحظات النص المقترح النص النافذ حاليا رقم المادة

 قانون العقوبات  
 : األحكام العامة  الكتاب األول
 : القانون الجزائي الباب األول

 

 قانون العقوبات 
 : األحكام العامة  الكتاب األول
 : القانون الجزائي الباب األول

 

 

 : تطبيق القانون الفصل األول 
 زمانالجزائي من حيث ال

الجزائلللي ملللن  : تطبيلللق القلللانون الفصلللل األول
 حيث الزمان

 

 قانونية الجرائم  -1            

 

 و العقوبات والتدابيرقانونية الجرائم 
 

أضيفت عبارة والعقوبات 
 والتدابير

ـ ال تفرض عقوبة وال تددبير اتتدرا    1  1

أو إصالتي من أجل جرم لم يكن القانون 
 .قد نص عليه تين اقترافه

ـدد ال تذ ددى علددع المدددعع عليدده ا فعددال 2 

التدددي تذلدددم الجدددرم وأعمدددال اال دددترا  
ا صدددلي أو الفرعدددي التدددي أتا دددا قبدددل أن 

 .ينص القانون علع  ىا الجرم

  -1 المادة
1-  
ن القانون قد تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكال  -أ 

 .تين اقترافه نص عليهما
مددن يعددد الجددرم مقترفدداا عندددما تددتم أفعددال تنفيددى    -ب
 ون النظر إلع وقت تصول النتيجة. د
  )اتتدرا   أو اصدالتي   تددبيربدي   عال يقض -2

 إال في ال روط وا توال التي نص عليها القانون.
 

أدمجت المادة السادسة و  -
المادة الثانية ع رة مع  ى  

 .بعد تعديل صياغتهما المادة
 
 

ـ ال يقمدددددع جدددددرم بعقوبدددددة أو تددددددبير  1  2

ىا ألغدددا  قدددانون اتتدددرا   أو إصدددالتي إ
جديددد. وال يبقددع لمتكدددام الج اييددة التدددي 

 قضع بها أ  مفعول.
ـ علع أن كل جرم اقترم  رقداا لقدانون 2

قدددت فدددي  دددالل مددددة تطبيقددده ال تقدددم ذم
 مالتقته وقمعه بعد انقضاء  ى  المدة. 

 

   -2 المادة
ال يطبددا القددانون الجديددد علددع الجددرايم المرتكبددة  -1

 م.قبل نفاى  إال اىا كان أصلح للمته
 يعد القانون الجديد أصلح للمتهم اىا : -2

وال يبقدددع لمتكدددام  ألغدددع ندددص التجدددريم. -أ
 مفعول.  بها أ  يالج ايية التي قض

التجدريم تعدديالا ينفدع المددعع عدل  روط  -ب
مدا لدم يكدن  أو ألغع عقوبة أو  ففها  عليه

تكدددم  ا فعدددال المقترفدددة قدددد صددددر ب دددين
 .مبرم

عدديالا طريقة تنفيدى إتددا العقوبدات ت عدل -ج
وفيدده مراعدداة للمدددعع عليدده  يغيددر ما يتهددا

 .أو المتكوم عليه
  عدل تا المالتقة بما يتفا ومصلتة 1) -د

 المدعع عليه.
مهلة لممارسة تا المالتقدة  إىا عين  2)

 . فال تجر   ى  المهلة إال من يوم نفاى
  أو عقوبدة ميعاد التقدادم علدع جدرم عدل  - 

 أو عدددل ميعددادا لممارسددة تددا المالتقددة 
سرا  ىا الميعاد وفاقاا للقانون القديم علع 
أن ال يتجددداو  مددددا  الميعددداد الدددى  عينددده 

 القانون الجديد متسوباا من يوم نفاى .
كدددل جدددرم اقتدددرم  رقددداا لقدددانون علدددع أن  -3

مدددة تطبيقدده ال تقددم مالتقتدده  أثندداءقددت فددي ذم
 وقمعه بعد انقضاء  ى  المدة.

 

أدمجت مع  ى  المادة المواد 
  8  5  4  3رقام : ىوات ا 

بعد تعديل في  11  11

بما يتناسب مع    الصياغة
 .التعديل

كددل قددانون يعدددل  ددروط التجددريم تعددديالا   3
علددع ا فعددال  ينفددع المدددعع عليدده يطبددا

المقترفددة قبددل نفدداى  مددا لددم يكددن قددد صدددر 
 .ب ينها تكم مبرم

  -3 المادة
جديد  ولو كان أ د  علع الجرايم القانون يطبا ال -1

المتعاقبة أوجرايم العدادة التدي ثدوبر علدع المستمرة و
 تنفيى ا تتت سلطانه.

إىا عدددل القددانون الجديددد قواعددد اجتمددا  الجددرايم  -2

والتكددرار  تذ ددى بعددين االعتبددار  عنددد قمددع فعددل تددم 
تتت سلطانه  الجرايم التي اقترفدت والعقوبدات التدي 

 قضع بها قبل نفاى .
 

 أدمجت مع المادة الثانية -
ادة السابعة و المادة كما أن الم -

التاسعة بعد دمجهما أ ىت رقم 
  ى  المادة.
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ـد كددل قددانون يعددل تددا المالتقددة يطبددا 1  4

علدددع الجدددرايم السدددابقة لددده إىا كدددان أكثدددر 
 مراعاة للمدعع عليه.

إىا عين القانون الجديد مهلدة لممارسدة  -2

تددا المالتقددة فددال تجددر   ددى  المهلددة إال 
ل القددانون مددن يددوم نفدداى القددانون. وإىا عددد

مهلة موضوعة من قبل فهي تجر  وفاقداا 
للقددانون القددديم علددع أن ال يتجدداو  مدددا ا 
المدة التي عينهدا القدانون الجديدد متسدوبة 

 من يوم نفاى .

  -4 المادة
علدع الجدرايم يطبدا يضع تدبيراا  جديدقانون كل  -1

 . ر  يية قضايية ىات صالتيةا  التي لم تفصل بها 
أو أبدل منده تددبيراا لجديد اكل تدبير ألغا  القانون  -2

صددر تكدم كدان قدد آ ر ال يبقع له أ  مفعول  فدذىا 
 أعيدت المتاكمة لتطبيا التدبير الجديد. مبرم
 

 أدمجت مع المادة الثانية -
كما أن المادة الثالثة ع رة   -

بعد دمجها مع المادة الرابعة 
  أ ىت وتعديل صياغتها ع رة

 رقم  ى  المادة.
 

ن ميعدداد التقددادم علددع جددرم  إىا عدددل قددانو  5
سرا  ىا الميعاد وفاقاا للقانون القديم علع 
أن ال يتجددداو  مددددا  الميعددداد الدددى  عينددده 

 القانون الجديد متسوباا من يوم نفاى .

 أدمجت مع المادة الثانية 
 

ال يقضددع بييددة عقوبددة لددم يددنص عليهددا  -1  6

 تين اقترام الجرم.
ال ـدد يعددد الجددرم مقترفدداا عندددما تددتم أفعدد2 

تنفيدددى   دون النظدددر إلدددع وقدددت تصدددول 
 النتيجة.

 
 

 أدمجت مع المادة ا ولع

كددل قددانون جديددد  ولددو كددان أ ددد  يطبددا   7
علدددددع الجددددددرايم المتماديدددددة والمسددددددتمرة 
والمتعاقبة أو جرايم العادة التي ثوبر علع 

 تنفيى ا تتت سلطانه.

أصبتت المادة الثالثة بعد  
 تعديلها

أو يقضددي  كددل قددانون جديددد يلغددي عقوبددة  8
بعقوبة أ م يطبا علع الجدرايم المقترفدة 
قبددل نفدداى   مددا لددم  يكددن قددد صدددر ب ددينها 

 تكم مبرم.

 أدمجت مع المادة الثانية 

ـ كل قانون جديدد يقضدي بعقوبدات أ دد  1  9

 ال يطبا علع الجرايم المقترفة قبل نفاى .
ـ علدددع أنددده إىا عدددل القدددانون الجديدددد  2 

رار  تذ ددى قواعددد اجتمددا  الجددرايم والتكدد
بعددين االعتبددار  عنددد قمددع فعددل تددم تتددت 
سلطانه  الجرايم التدي اقترفدت والعقوبدات 

 التي قضع بها قبل نفاى .

 أصبتت المادة الثالثة 

كددل قددانون جديددد يعدددل طريقددة تنفيددى  -1  11

إتدددا العقوبددات تعددديالا يغيددر ما يتهددا ال 
يطبا علع ا فعال المقترفدة قبدل نفداى  مدا 

عددداة للمددددعع عليددده أو لدددم يكدددن أكثدددر مرا
 المتكوم عليه.

ـ تتغيدددر ما يدددة العقوبدددة عنددددما يعددددل  2

القددددانون الجديددددد النظددددام القددددانوني الددددى  
 صددددت بدددده  ددددى   العقوبددددة فددددي فصددددل 

 العقوبات من  ىا القانون.

 أدمجت مع المادة الثانية 

كل قدانون جديدد يعددل ميعداد التقدادم علدع   11
 سةعقوبة يطبا وفقاا  تكام المادة ال ام

 أدمجت مع المادة الثانية 

بدددي  تددددبير اتتدددرا   أو أ   عال يقضددد   12
تدبير إصالتي إال في ال روط وا تدوال 

 التي نص عليها القانون.

 أدمجت مع المادة ا ولع 

كل قانون جديد يضع تددبيراا اتترا يداا  -1  13

أو تدددبيراا إصددالتياا يطبددا علددع الجددرايم 
ىات   ييدة قضدايية التي لم تفصل بها آ ر

 صالتية من تيث الوقايع.
أمددا العقوبددات التددي فرضددت قبددل نفدداى  -2

القددانون الجديددد فتتسددب عنددد قمددع الفعددل 
المقترم تتت سلطانه في تطبيا ا تكدام 

 المتعلقة باعتياد اإلجرام.

 أنأصبتت المادة الرابعة بعد  
 .الفقرة الثانية منها تتىف
 .14دمجها مع المادة رقم  تم -
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تترا   وكدل تددبير إصدالتي كل تدبير ا  14
ألغددا  القددانون أو أبدددل مندده تدددبيراا آ ددر ال 
يبقع له أ  مفعول  فذىا كدان قصدد صددر 
تكددددم مبددددرم أعيدددددت المتاكمددددة لتطبيددددا 
 التدبير االتترا   أو اإلصالتي الجديد.

 

 أصبتت المادة الرابعة 

الفصل الثاني : تطبيق القانون  
 الجزائي من حيث المكان

ي : تطبيللق القللانون الجزائللي مللن الفصللل الثللان
 حيث المكان

 

عدلت كلمة الصالتية الع  االختصاص االقليمي -1 الصالحية االقليمية -1 
 اال تصاص.

يطبدددا القدددانون السدددور  علدددع جميدددع  -1  15

 الجرايم المقترفة في ا رض السورية.
ـ تعددد الجريمددة مقترفددة فددي  ا رض  2 

 : السورية
رض أتدددددد أ  ـ إىا تدددددم علدددددع  دددددى  ا  

العناصر التي تذلم الجريمة  أو فعل من 
أفعددددال جريمددددة غيددددر متج يددددة  أو فعددددل 

 ا ترا  أصلي أو فرعي.
ب  ـ إىا تصلت النتيجة في  ى  ا رض  

 .اأو كان متوقعاا تصولها فيه
 

  -5 المادة
يطبدددا القدددانون السدددور  علدددع جميدددع ا فعدددال  -1

 المقترفة علع ا رض السورية.
 : ا رض السورية عد الجريمة مقترفة في تو -2

أ  ـ إىا تددم علددع  ددى  ا رض أتددد العناصددر التددي  
تذلدددم الجريمدددة  أو فعدددل مدددن أفعدددال جريمدددة غيدددر 

 متج ية  أو فعل ا ترا  أصلي أو فرعي.
ب  ـ إىا تصددلت النتيجددة فددي  ددى  ا رض أو كددان  

 .امتوقعاا تصولها فيه
 :ت مل ا رض السورية  -3

لدددى  و دددو طبقددة الهددواء ااإلقلدديم الجددو   -أ
يغطددي ا رض السددورية والمدددا الجددو  

 الى  يغطي البتر االقليمي.
 اثني ع ر مديالإلع مسافة  االقليمي البتر -ب

ابتددداء مددن  طددوط ا سددا  مددن ال دداط  
والمدددددا  المعرفددددة فددددي القددددوانين النافددددىة

 .الجو  الى  يغطيه
يكددون فددي تكددم ا رض السددورية   جددل تطبيددا  -4

 : القانون الج ايي
هووول طاق ووولو طا  ووول   العلدددو  السدددور النطددداا  -أ 

طاقيلسووا طاوول قا ا ريةلايووب طا اسيووب طاسوولايب طاوو   
تقووو اح ت تووو  رييووو  طايلطنووو  طاوتالقيوووب  ل يووولطا  
طالقتاقووا طاتووا توو ياهل طاريةلايووب طا اسيووب طاسوولايب 

  .لهل سلايب  ل طس لط 
 .ـ السفن والمركبات الهوايية السوريةب 
ا جدي  سدور   إىا ا رض ا جنبية التي يتتلهد -ج 

كانت الجرايم المقترفة تنال من سالمة الجي  أو من 
وكدددل بقعدددة جغرافيدددة تعلدددن الجمهوريدددة  مصدددالته.

 العربية السورية سيادتها عليها.
 بخلاصوطا طالنتصول يب لطايق قوب طايتلخيوب طايق قب -د

 سووووولايبا طاتووووولس  طاقووووولا  )طااصوووووي   لطاروووووا 
  ل.ةفي طاثلستب لطايقصلا

 

 5ا المادة أصبح رقمه -
 16أدمجت معها المادة  -

 .17والمادة 
 أضيفت الفقرة د  -

 طأليم طتفلنيب أل ولم ت سيقل  
 طايلن ب طاس لا اقلقلن طايت  ة
)ي ار .01/01/0891 ستلايخ

 اليها في المىكرة االيضاتية 

ت مل ا رض السورية طبقة الهدواء التدي   16
 تغطيها  أ  اإلقليم الجو .

 

 15 أدمجت مع المادة 

يكددون فددي تكددم ا رض السددورية   جددل   17
 تطبيا القانون الج ايي: 

ـدد البتددر اإلقليمددي إلددع مسددافة ع ددرين 1

كيلددو متددراا مددن ال دداط  ابتددداء مددن أدنددع 
 مستوا الج ر. 

 ـددد المددددا الجدددو  الدددى  يغطدددي البتدددر2

 اإلقليمي.
 .السفن والمركبات الهوايية السورية -3

  ـدد ا رض ا جنبيددة التددي يتتلهددا جددي4

سددور   إىا كانددت الجددرايم المقترفددة تنددال 
 من سالمة الجي  أو من مصالته.

 

 15أدمجت مع المادة  - 

 ميل 12عدلت المسافة الع -

أدمج البند الثاني مع البند -
 ا ول. 

أضيفت فقرة جديدة   -
 طايتلخيب طايق قب ب صوص
 طايلق ب طالنتصل يب لطايق قب
 سلايبا طاتلس ب طاقلا  لطارا 

 ه ط فا طاثلستب قصلالطاي
 .طاقلا  طارا 
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 ال يطبا القانون السور :   18
ـددد فدددي اإلقلددديم الجدددو  السدددور   علدددع 1

الجرايم المقترفة علع مدتن مركبدة  واييدة 
أجنبيدددة  إىا لدددم  تتجددداو  الجريمدددة  دددفير 
المركبة. علع أن الجرايم التدي ال تتجداو  

المركبدددة الهواييدددة ت ضدددع للقدددانون   دددفير
الفاعدل أو المجندع عليده السور  إىا كدان 

سورياا  أو إىا تطت المركبة الهوايية فدي 
 سورية بعد اقترام الجريمة. 

ـدد فددي البتددر اإلقليمددي السددور  أو فددي 2

المدا الجو  الى  يغطيده  علدع الجدرايم 
المقترفة علع متن سفينة أو مركبة  وايية 
أجنبيددددة إىا لددددم تتجدددداو  الجريمددددة  ددددفير 

 ية.السفينة أو المركبة الهواي
 

   -6 المادة
 ال يطبا القانون السور : 

فدددي اإلقلددديم الجدددو  السدددور   علدددع الجدددرايم  -يـددد1

المقترفدددة علدددع مدددتن مركبدددة  واييدددة أجنبيدددة  إىا لدددم  
 تتجاو  الجريمة  فير المركبة. 

المركبددة  علددع أن الجددرايم التددي ال تتجدداو   ددفير-ب
الهوايية ت ضدع للقدانون السدور  إىا كدان الفاعدل أو 

رياا  أو إىا تطدت المركبدة الهواييدة المجنع عليه سدو
 في سورية بعد اقترام الجريمة. 

فددي البتددر اإلقليمددي السددور  أو فددي المدددا  -أـدد 2

الجو  الى  يغطيه  علع الجرايم المقترفة علع متن 
سفينة أو مركبة  وايية أجنبية إىا لم تتجاو  الجريمة 

  فير السفينة أو المركبة الهوايية.
 السددفينة  التددي ال تتجدداو   ددفير علددع أن الجددرايم -ب

 : ت ضع للقانون السور  إىا
 ثار الجريمة الع سورية.آ  امتدت 1)

  طلددددب ربددددان السددددفينة أو ممثددددل دبلوماسددددي أو 2)

 قنصلي لدولة العلم تد ل السلطات السورية.
  كان  ىا ال ضو  ال ما لمكافتدة االتجدار غيدر 3)

  الم ددددرو  بالم دددددرات والمددددذثرات العقليددددة أو أ
 تجارة أ را غير م روعة.

   كانت سفينة قرصنة أو تتت سيطرة قراصنة. 4)

  كانت الجريمة مدن ندو  يمد  بسدلم الجمهوريدة 5)

العربيدددة السدددورية أو أمنهدددا أو النظدددام فدددي بتر دددا 
  االقليمي و اصة ا فعال التالية :

أ  التهديد بالقوة أو استعمالها ضدد سديادة الجمهوريدة 
و اسددتقاللها السياسددي أو سددالمتها العربيددة السددورية أ

المنداورة أو التددريب با سدلتة مدن . وكىل  اإلقليمية
 . أ  نو 

  تتميل أ  طايرة أو تمكينها من اإلقال  منهدا أو ب
تتميل أو إن ال أ    ص أو وكىل   .الهبوط عليها

عملددة أو بضدداعة  الفدداا للقددوانين وا نظمددة السددورية 
 تعلقة بالهجرة أو بالصتةالجمركية أو المالية أو الم

 .   إطددالا أ  جهددا  تربددي أو إن الدده أو تتميلددهج
  جمددددع أ  معلومددددات تضددددر بدددددفا  الجمهوريددددة د

الدعايدة التدي تمد   ه. وكدىل العربية السورية أو أمن
بالقددددرة الدفاعيدددة للجمهوريدددة العربيدددة السدددورية أو 

 ا.أمنه
 ية.  الصيد البتر   الفاا للقوانين وا نظمة السدور 
أ  عمددددل مددددن أعمددددال التلويددددث المقصددددود للبييددددة و

 . البترية
 .الطوفان أو الدوران وكىل    أ  بتث أو مسحو
  التد ل في عمدل أ  مدن  دبكات المواصدالت أو  

المرافددا أو المن دددخت ا  دددرا للجمهوريدددة العربيدددة 
أ  ن اط آ ر لي  له عالقة مبا رة وكىل   السورية

 .بمعنع المرور

 

 
 15و 5عها المادتان أدمجت م -

 2113لعام  28من القانون 

عدلت كلمة الصالتية الع  االختصاص الذاتي  -2 الصالحية الذاتية -2 
 اال تصاص.
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ـددد يطبدددا القدددانون السدددور  علدددع كدددل 1  19

سور  أو أجنبي  فاعالا كدان أو مترضداا 
أو متدد الا  أقدددم  دارج ا رض السددورية 
علع ارتكداب جنايدة أو جنتدة م لدة بديمن 

دولة  أو قلد  اتم الدولة  أو قلد أو  ور ال
أوراا العملدددددة أو السدددددندات المصدددددرفية 
السددورية أو ا جنبيددة المتداولددة  ددرعاا أو 

 عرفاا في سورية.
ـدد علددع أن  ددى  ا تكددام ال تطبددا علددع 2

ا جنبددددي الددددى  ال يكددددون عملدددده م الفدددداا 
 لقواعد القانون الدولي.

 

  -7 المادة
أجنبدي  يطبا القدانون السدور  علدع كدل سدور  أو 

فددداعالا كدددان أو مترضددداا أو متدددد الا  أقددددم  دددارج 
 يةبأو علع متن طايرة أو سفينة أجنا رض السورية 

: 
علع ارتكاب جناية أو جنتة م لدة بديمن الدولدة   -1

  أو قلددددد أو  ور أو طوابعهددددا أو قلددددد  دددداتم الدولددددة
أوراا العملدددة أو السدددندات المصدددرفية السدددورية أو 

 ازل لأ اا أو عرفاا في سوريةا جنبية المتداولة  رع
 طاةليوووب لتووو طوا طاووو خل  لسووويلا طاسوووفا رووولطزطا
. علدع أن  دى  ا تكدام سولايبطا طاقي  إخاطح للثلئو

ال تطبددا علددع ا جنبددي الددى  ال يكددون عملدده م الفدداا 
 لقواعد القانون الدولي.

 ضووو   ل طاروووق  طارقليووولا إ ووو   طاتوووول  ع ووو  -1
لطايقصووول   طاس ايوووب  ل طارليوووب طاي  وووب سووو يب

 .ين ه ط طاقلقلن 991ل  978ع يةل فا طايل تين 
 طاقيوولم سوولايب إاووزطم سةوو   روواطئم طاتووول  ع وو  -3

 خوو    صوو  إ ط عقوو   طاليتقوول   ل ووولن عيوو  سوو  
 . سلا نت   ل راح  ل ط ترلز  ل تة ي  طاتولسةل

 

 .7أصبح رقمها  -
أضيفت اليها بعض الجرايم  -
 طاسفا رلطزطا تزليا لأ)

 طاةليب لت طوا طا خل  لسيلا
  سلايبطا طاقي  إخاطح للثلئو

 .4الع  2والفقرات من 
 
 

عدلت كلمة الصالتية الع  الشخصي االختصاص -3 الصالحية الشخصية -3 
 اال تصاص.

يطبا القانون السور  علدع كدل سدور     21
فدداعالا كددان أو مترضدداا أو متددد الا  أقدددم 
 دددارج ا رض السدددورية  علدددع ارتكددداب 

جنتدددة يعاقدددب عليهدددا القدددانون جنايدددة أو 
السدددور . ويبقدددع ا مدددر كدددىل  ولدددو فقدددد 
المدعع عليه الجنسية السورية أو اكتسبها 

 بعد ارتكاب الجناية أو الجنتة.
 

  -8 المادة
 : يطبا القانون السور  
علدددع كدددل سدددور   فددداعالا كدددان أو مترضددداا أو  -1

متد الا  أقدم  ارج ا رض السورية  علدع ارتكداب 
عليها القانون السور . ويبقع  جناية أو جنتة يعاقب

ا مر كىل  ولو فقد المددعع عليده الجنسدية السدورية 
 أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنتة.

علددع كددل أجنبددي أقدددم  ددارج ا رض السددورية  -2

علع ارتكاب جناية أو جنتة اىا كانت الضتية تتمل 
 الجنسية السورية وقت الفعل.

ا الموظفدون السدوريون علع الجرايم التدي يقترفهد -3

في أثناء ممارستهم وظايفهم  ارج ا رض السورية 
 أو بمناسبة ممارستهم لها. 

ـدددد علددددع الجددددرايم التددددي يقترفهددددا موظفددددو السددددل  4

 ددددارج ا رض ال ددددارجي والقناصددددل السددددوريون 
مددا تمتعددوا بالتصددانة التددي ي ددولهم إيا ددا السددورية 

 القانون الدولي.
السددور  فددي ا رض ال يطبددا القددانون علددع أندده  -5

السددورية علددع الجددرايم التددي يقترفهددا موظفددو السددل  
ال ددارجي والقناصددل ا جانددب مددا تمتعددوا بالتصددانة 

 إيا ا القانون الدولي. التي ي ولهم
 

 8أصبح رقمها  -
 21أدمجت معها المادتان  -
 . 22و

 2أضيفت اليها الفقرة رقم  -
في المىكرة  2تبرير الفقرة  -

 االيضاتية.

بدددا القدددانون السدددور   دددارج ا رض يط  21
 السورية:

ـ علدع الجدرايم التدي يقترفهدا الموظفدون 1

السوريون في أثناء ممارستهم وظايفهم أو 
 بمناسبة ممارستهم لها. 

ـددد علدددع الجدددرايم التدددي يقترفهدددا موظفدددو 2

السل  ال ارجي والقناصدل السدوريون مدا 
تمتعددددوا بالتصددددانة التددددي ي ددددولهم إيا ددددا 

 عام.القانون الدولي ال
 

 21أدمجت مع المادة  
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ال يطبدددا القدددانون السدددور  فدددي ا رض   22
السددددورية علددددع الجددددرايم التددددي يقترفهددددا 
موظفدددددو السدددددل  ال دددددارجي والقناصدددددل 
 ا جانب ما تمتعوا بالتصانة التي ي ولهم

 إيا ا القانون الدولي.
 

 21أدمجت مع المادة  

تية الع عدل كلمة الصال االختصاص العالمي -4 الصالحية الشاملة -4 
 اال تصاص.

يطبددا القددانون السددور  علددع كددل أجنبددي   23
مقدددديم علددددع ا رض السددددورية أقدددددم فددددي 
ال ارج سدواء أكدان فداعالا أو مترضداا أو 
متدددد الا  علدددع ارتكددداب جنايدددة أو جنتدددة 

و  19غير منصوص عليها في المواد الدـ 

إىا لم يكن استرداد  قد طلب أو  21و  21

 قبل. 
 

  -9 المادة
علددع كددل أجنبددي مقدديم علددع  طبددا القددانون السددور ي

ا رض السورية أقدم في ال ارج سدواء أكدان فداعالا 
أو مترضاا أو متد الا  علع ارتكاب جناية أو جنتدة 

 إىا لدم يكدن 8و  7 ادتينالمغير منصوص عليها في 

 بل. لب أو ق  ُ  استرداد  قد ط

 

 .9أصبح رقمها  -
 

  مفعول القانون األجنبي -5 مفعول القانون األجنبي -5 

ال يطبدددا القدددانون السدددور  علدددع الجدددنح   24
والمعاقددب  21الم ددار إليهددا فددي المددادة الددـ

عليهددددا بعقوبددددة تددددب  ال تبلدددد  الدددددثالث 
سنوات  وال علع أية جريمة أ ارت إليها 

إىا كانددت  ددريعة الدولددة التددي  23المددادة 

 اقترفت في أرضها  ى  الجرايم ال تعاقدب
 عليها.

 

  -11 المادة
لجددنح الم ددار ال يطبددا القددانون السددور  علددع ا -1

والمعاقب عليهدا بعقوبدة تدب  ال  8إليها في المادة الـ

تبلدد  الددثالث سددنوات  وال علددع أيددة جريمددة أ ددارت 
إىا كاندت  دريعة الدولدة التدي اقترفدت  9إليها المدادة 

 عليها. في أرضها  ى  الجرايم ال تعاقب
2- 
ـ إىا ا تلم القانون السور  وقانون مكدان الجدرم   أ

بيقه القانون السور  وفاقداا للمدادتين فللقاضي عند تط
أن يراعددي  ددىا اال ددتالم لمصددلتة المدددعع  9و  8

 عليه. 
من التقوا  واإلسقاطتدابير وفقدان ا  لية الـ إن  ب

السدور  تطبدا دونمدا  المنصوص عليها فدي القدانون
 نظر إلع قانون مكان الجرم.

فيمددا  ددص الجددرايم المقترفددة فددي سددورية أو فددي  -3

اعع قانون المدعع عليه ال  صدي  جدل ال ارج ير
 تجريمه:

ـ عندما يكون أتد العناصر المذلفة للجرم  اضعاا  أ 
 لقانون  اص با توال ال  صية أو با  لية. 

ـ عندددما يكددون أتددد أسددباب الت ددديد أو ا عددىار  ب
القانونيددة مددا عدددا القصددر الج ايددي نا ددياا عددن قددانون 

 .  اص با توال ال  صية أو با  لية
 

 11أصبح رقمها  -

 25أدمجت معها المادتان  -
 26و

 

ـدد إىا ا تلددم القددانون السددور  وقددانون 1  25

مكان الجرم  فللقاضي عند تطبيقه القانون 
أن  23و  21السددور  وفاقدداا للمددادتين الددـ

يراعددي  ددىا اال ددتالم لمصددلتة المدددعع 
 عليه. 

ـدددد إن تدددددابير االتتددددرا  أو  االصددددال  2

سدددقاط مدددن التقدددوا وفقددددان ا  ليدددة واال
السددور   المنصددوص عليهددا فددي القددانون

 تطبا دونما نظر إلع قانون مكان الجرم.
 

 24أدمجت مع المادة  
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فيما  ص الجرايم المقترفة في سورية أو   26
فددي ال ددارج يراعددع قددانون المدددعع عليدده 

 ال  صي  جل تجريمه:
أ  ـ عندددما يكددون أتددد العناصددر المذلفددة  

اص بددا توال للجددرم  اضددعاا لقددانون  دد
 ال  صية أو با  لية. 

ب  ـ عندما يكون أتدد أسدباب الت دديد أو 
ا عىار القانونية ما عددا القصدر الج ايدي 
نا دددددياا عدددددن قدددددانون  ددددداص بدددددا توال 

 ال  صية أو با  لية. 
 

 24أدمجت مع المادة  - 

 

  مفعول األحكام األجنبية -6 مفعول األحكام األجنبية -6 

المنصدوص عليهدا فدي  فيما  دال الجنايدات  27
والجدرايم المقترفدة فدي ا رض  19المادة 

أو سدور  السورية ال يالتا فدي سدورية 
أجنبددددي إىا كددددان قددددد تددددوكم نهاييدددداا فددددي 

التكددم عليدده إىا كددان  ال ددارج. وفددي تددال
التكم قد نفى فيده أو سدقط عنده بالتقدادم أو 

 بالعفو.
 

  -11 المادة
 7 فيما  ال الجنايات المنصوص عليها في المادة -1
لجرايم المقترفة في ا رض السورية ال يالتا في وا

أو أجنبي إىا كان قد توكم نهاييداا فدي سور  سورية 
التكم عليه إىا كان التكدم قدد نفدى  ال ارج. وفي تال

 فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
ـ ال تتددول ا تكددام الصددادرة فددي ال ددارج دون  أ -2

 ـالمدادة يمة في سورية نصدت عليهدا مالتقة أية جر
أو اقترفت في ا رض السورية إال أن يكون تكدم  7

القضاء ا جنبي قد صدر علع أثر إ بار رسمي مدن 
 السورية.  السلطات

ـ علع أن العقوبة والتوقيم االتتياطي اللىين نفىا ب 
قضدي تفي ال ارج يتسدمان مدن أصدل العقوبدة التدي 

 .المتكمة بها
ضداء أجنبدي إن ا تكام الج ايية الصدادرة عدن ق -3

ب ددين أفعددال يصددفها القددانون السددور  بالجنايددات أو 
 الجنح يمكن االستناد إليها:

ـ  جددل تنفيددى مددا يددنجم عنهددا مددن تدددابير االتتددرا   أ 
ومن فقددان ا  ليدة واإلسدقاط مدن التقدوا مدا دامدت 
متفقة والقانون السور  وتنفيدى الدردود والتعويضدات 

 والنتايج المدنية ا  را. 
التكم بما نص عليه القانون السدور  مدن  ـ  جل ب

تترا ية وفقدان أ ليدة وإسدقاط تقدوا  أو االالتدابير 
 بردود وتعويضات ونتايج مدنية أ را.

ـ  جددل تطبيددا أتكددام القددانون السددور  ب ددين  ج 
التكددرار واجتمددا  الجددرايم  ووقددم التنفيددى  ووقددم 

لقاضدددي وعلدددع ا  التكدددم النافدددى  وإعدددادة االعتبدددار
أن يتثبددت مددن كددون التكددم ا جنبددي منطبقدداا السددور  

علدددع القدددانون مدددن تيدددث ال دددكل وا سدددا  وىلددد  
 برجوعه إلع وثايا القضية.

 
 

 11أصبح رقمها  -

 28أدمجت معها المادتان -
 .29و
عدلت صياغة الفقرة ب من  -

 .2البند 
 

ـ ال تتول ا تكام الصادرة في ال دارج 1  28

دون مالتقة أية جريمة في سورية نصت 
أو اقترفددددت فددددي  19عليهددددا المددددادة الددددـ 

ا رض السددددددورية إال أن يكددددددون تكددددددم 
القضاء ا جنبي قد صدر علع أثدر إ بدار 

 السورية.  رسمي من السلطات
ـ علع أن العقوبدة والتوقيدم االتتيداطي 2

اللىين نفدىا فدي ال دارج يتسدمان بالمقددار 
الددى  يتدددد  القاضددي مددن أصددل العقوبددة 

 التي يقضي بها.
 

 27مع المادة أدمجت  
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إن ا تكام الج ايية الصدادرة عدن قضداء   29
أجنبدددددي ب دددددين أفعدددددال يصدددددفها القدددددانون 
السدددددور  بالجنايدددددات أو الجدددددنح يمكدددددن 

 االستناد إليها: 
ـدد  جددل تنفيددى مددا يددنجم عنهددا مددن تدددابير 1

االتترا  ومن فقدان ا  لية واإلسقاط من 
التقوا ما دامت متفقة والقدانون السدور  

والتعويضددددات والنتددددايج  وتنفيددددى الددددردود
 المدنية ا  را. 

ـدد  جددل التكددم بمددا نددص عليدده القددانون 2

السددور  مددن التدددابير اتترا يددة وفقدددان 
أ ليدددددددة وإسدددددددقاط تقدددددددوا  أو بدددددددردود 

 وتعويضات ونتايج مدنية أ را. 
ـ  جل تطبيدا أتكدام القدانون السدور   3

ب ين التكرار  واعتياد اإلجرام  واجتمدا  
نفيدددى  ووقدددم التكدددم الجدددرايم  ووقدددم الت

النافى  وإعادة االعتبار. للقاضي السدور  
أن يتثبت من كون التكدم ا جنبدي منطبقداا 
علددع القددانون مددن تيددث ال ددكل وا سددا  

 وىل  برجوعه إلع وثايا القضية.
 

 27أدمجت مع المادة  

  االسترداد -7 االسترداد -7 

ال يسددلم أتددد إلددع دولددة أجنبيددة  فيمددا  ددال   31
نصدددت عليهدددا أتكدددام  دددىا  التددداالت التدددي

القانون  إال أن يكون ىلد  تطبيقداا لمعا ددة 
 لها قوة القانون.

 

   -12 المادة
ال يسلم أتد إلع دولة أجنبية  فيما  ال التاالت التدي 
نصددت عليهددا أتكددام  ددىا القددانون  إال أن يكددون ىلدد  

 تطبيقاا لمعا دة لها قوة القانون.
 

 12أصبح رقمها 

 : تبيح االسترداد  31
المقترفدددة فدددي أرض الدولدددة ـددد الجدددرايم 1

 طالبة االسترداد.
ـدد الجددرايم التددي تنددال مددن أمنهددا أو مددن 2

 مكانتها المالية.
 ـ الجرايم التي يقترفها أتد رعايا ا. 3

 

  -13 المادة
 : تبيح االسترداد 
ـ الجددددرايم المقترفددددة فددددي أرض الدولددددة طالبددددة  1

 االسترداد.
ـ الجدددرايم التدددي تندددال مددن أمنهدددا أو مدددن مكانتهدددا  2

 المالية.
 ـ الجرايم التي يقترفها أتد رعايا ا.  3

 

 13أصبح رقمها 
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ال تبددديح االسدددترداد الجدددرايم الدا لدددة فدددي   32
نطاا صالتية القانون السدور  اإلقليميدة 
والىاتية وال  صية كما تددتها المدواد الدـ 

ا ولدع مدن  ونهايدة الفقدرة 17إلع الـ  15

 .21إلع الـ  19والمواد الـ  18المادة الـ 

 

  -14 المادة
 تبددديح االسدددترداد الجدددرايم الدا لدددة فدددي نطددداا ال -1

صدددددالتية القدددددانون السدددددور  اإلقليميدددددة والىاتيدددددة 
ا ولع  ونهاية الفقرة 5ادة وال  صية كما تددتها الم

 .8و  7ادتان والم 6من المادة 
 يرفض االسترداد: -2

ـ إىا كدددان القدددانون السددور  ال يعاقدددب علدددع  أ
ا مدر  الجريمة بعقوبة جنايية أو جنتية ويكدون

علددع النقدديض إىا كانددت ظددروم الفعددل المذلفددة 
سدددبب ب يمكدددن توفر دددا فدددي سدددورية للجدددرم ال

 وضعها الجغرافي.
ـ إىا كانددت العقوبددة المنصددوص عليهددا فددي ب 

قانون الدولدة طالبدة االسدترداد أو قدانون الدولدة 
التددي ارتكبددت ا فعددال فددي أرضددها ال تبلدد  سددنة 

طلدب. تب  عن مجمدل الجدرايم التدي تناولهدا ال
وفي تالة التكم ال يمكن أن تنقص العقوبة عن 

 تب . ستة أ هر
في الجريمة قضاء مبرمداا  يـ إىا كان قد قضج 

فددي سددورية  أو كانددت دعددوا التددا العددام أو 
السددور  أو للقددانون العقوبددة قددد سددقطتا وفاقدداا 

طالبدة االسدترداد أو قدانون الدولدة  قانون الدولدة
 التي اقترفت الجريمة في أرضها.

إىا ن دي طلدب االسدترداد  كىل  يرفض االسدترداد -3

عن جريمة ىات طدابع سياسدي أو ظهدر أنده لغدرض 
أو كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون  سياسي

 .الدولة طالبة التسليم م الفة للنظام االجتماعي
  

 14أصبح رقمها  -

 33أدمجت معها المادة  -
 بعد تعديلهما. 34والمادة 

ل هرين في المادة عدلت فترة ا -
 الع ستة أ هر. 33

وضعت كلمة "بسبب" بدال  -
من "لسبب" في الفقرة الثانية 

 البند أ.
 

 يرفض االسترداد:  33
ـددد إىا كدددان القدددانون السدددور  ال يعاقدددب 1

علددع الجريمددة بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة 
ويكدددون ا مدددر علدددع النقددديض إىا كاندددت 
ظدددروم الفعدددل المذلفدددة للجدددرم ال يمكدددن 

فدددددي سددددورية لسدددددبب وضدددددعها توفر ددددا 
 الجغرافي.

ـ إىا كانت العقوبة المنصوص عليها في 2

قددانون الدولددة طالبددة االسددترداد أو قددانون 
الدولة التي ارتكبت ا فعال في أرضها ال 
تبل  سدنة تدب  عدن مجمدل الجدرايم التدي 
تناولها الطلب. وفدي تالدة التكدم ال يمكدن 

 أن تنقص العقوبة عن  هر  تب . 
قدد قضدع فدي الجريمدة قضداء  ـ إىا كدان3

مبرماا في سورية  أو كاندت دعدوا التدا 
العام أو العقوبة قدد سدقطتا وفاقداا السدور  

طالبة االسترداد أو قانون  أو قانون الدولة
 الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها. 

 

 32أدمجت مع المادة  

 كىل  يرفض االسترداد:  34
ـدد إىا ن ددي طلددب االسددترداد عددن جريمددة 1

ىات طددابع سياسددي أو ظهددر أندده لغددرض 
 سياسي.

ـدد إىا كددان المدددعع عليدده قددد اسددترا فددي 2

 أرض الدولة طالبة االسترداد.
ـ إىا كانت العقوبة المنصوص عليها في 3

قدددانون الدولدددة طالبدددة االسدددترداد م الفدددة 
 للنظام االجتماعي. 

 

 32أدمجت مع المادة  - 

 ألغيت الفقرة الثانية -
ضم الفقرة أعيدت صياغتها ب -

 الثالثة الع الفقرة ا ولع.
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ـ إىا رأا القاضي أن ال دروط القانونيدة 1  35

غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتدة ثبوتداا 
وافيددددداا  تتدددددتم علدددددع التكومدددددة رفدددددض 

 االسترداد.
علدع نقديض ىلد   أو  ـ وإىا كان ا مدر2 

إىا رضددددي المدددددعع عليدددده فددددي مجلدددد  
القاضددي بددين يسددلم دون أن يمتددص  ددىا 

نونية الطلب  فللتكومة ال يار في قبول قا
 الطلب أو رفضه.

 

   -15 المادة
ـدددد إىا رأا القاضددددي أن ال ددددروط القانونيددددة غيددددر 1

متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاا وافياا  تتتم علع 
 التكومة رفض االسترداد.

علددع نقدديض ىلدد   أو إىا رضددي  ـد وإىا كددان ا مددر2

أن  المدعع عليه فدي مجلد  القاضدي بدين يسدلم دون
يمتددص  ددىا قانونيددة الطلددب  فللتكومددة ال يددار فددي 

 قبول الطلب أو رفضه.
ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا دداا وال إنفدداى  -3

عقوبدة فيدده وال تسددليمه إلدع دولددة ثالثددة مدن أجددل أيددة 
جريمددة سددابقة لالسددترداد غيددر الجريمددة التددي كانددت 
سدددبباا لددده  إال أن توافدددا علدددع ىلددد  تكومدددة الدولدددة 

نها االسترداد ضمن ال روط الدواردة فدي المطلوب م
المددادة السددابقة. إن  ددى  الموافقددة غيددر مقيدددة بيتكددام 

 .14الفقرة الثانية من المادة الـ 

 

 15أصبح رقمها  -

 .36أدمجت معها المادة  -
 

ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا دداا وال   36
إنفاى عقوبة فيه وال تسليمه إلع دولة ثالثدة 

سابقة لالسترداد غيدر  من أجل أية جريمة
الجريمة التي كانت سبباا له  إال أن توافدا 
علددع ىلدد  تكومددة الدولددة المطلددوب منهددا 
االسدددترداد ضدددمن ال دددروط الدددواردة فدددي 
المادة السابقة. إن  ى  الموافقة غير مقيددة 

 . 33بيتكام الفقرة الثانية من المادة الـ 

 

  35أدمجت مع المادة  

  الباب الثاني : في األحكام الجزائية حكام الجزائيةفي األالباب الثاني :  

  الفصل األول : في العقوبات في العقوباتالفصل األول :  

  عقوبات الشخص الطبيعي  -1 العقوبات بصورة عامة -1 

 إن العقوبات الجنايية العادية  ي:  37
 ـ اإلعدام.  1

 ـ ا  غال ال اقة المذبدة.  2

 ـ االعتقال المذبد.  3

 ا  غال ال اقة المذقتة.  ـ 4

 ـ االعتقال المذقت. 5

  -16 المادة
 العقوبات الجنايية العادية  ي : -أ

 االعدام. -1
 السجن المذبد. -2
 السجن المذقت. -3

 العقوبات الجنايية السياسية  ي : -ب
 السجن المذبد. -1
 السجن المذقت. -2
 االقامة الجبرية. -3
 التجريد المدني. -4

 .16أصبح رقمها  -
 .38أدمجت معها المادة  -
ألغيت عقوبتا ا  غال ال اقة  -

واالعتقال  وأضيفت عقوبة 
 السجن.

 

 إن العقوبات الجنايية السياسية  ي:  38
 ـ االعتقال المذبد.  1

 ـ االعتقال المذقت. 2

 ـ اإلقامة الجبرية. 3

 ـ التجريد المدني.  4

 

 37أدمجت مع المادة  - 

ألغيت عقوبة االعتقال   -
 وأضيفت عقوبة السجن.

 لعقوبات الجنتية العادية  ي:إن ا  39
 ـ التب  مع الت غيل.  1

 ـ التب  البسيط. 2

 ـ الغرامة.  3 

 

  -17 المادة
 العقوبات الجنتية العادية  ي : -أ

 التب . -1
 الغرامة. -2

 العقوبات الجنتية السياسية : -ب
 التب  . -1
 االقامة الجبرية. -2
 الغرامة. -3

 

 .17أصبح رقمها  -
 .41أدمجت معها المادة  -
التب  مع ألغيت عقوبة  -

 الت غيل.
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 : إن العقوبات الجنتية السياسية  ي  41
 ـ التب  البسيط.  1

 ـ اإلقامة الجبرية.  2

 ـ الغرامة. 3

 

 .39أدمجت مع المادة  

 :  إن عقوبتي الم الفات  ما  41
 ـ التب  التكدير .  1

 ـ الغرامة. 2

 

  -18 المادة
 :  الم الفات  ما اعقوبت

 ـ التب  التكدير .  1

 .ديريةالتك ـ الغرامة 2

 

 .18أصبح رقمها 
أضيفت كلمة التكديرية الع  -

 الغرامة

 : إن العقوبات الفرعية أو اإلضافية  ي  42
 ـ التجريد المدني. 1

ب  المددددال م للتجريددددد المدددددني ـدددد التدددد2

 به كعقوبة أصلية. يالمقض
 ـ الغرامة الجنايية.  3

 ـ المنع من التقوا المدنية. 4

 ـ ن ر التكم. 5

 ـ إلصاا التكم. 6

 ـ المصادرة العينية.  7

 

   -19 المادة
 :  ي العقوبات الفرعية -1

 التجريد المدني. -أ
بدده  يب  المددال م للتجريددد المدددني المقضددـ التددب 

 كعقوبة أصلية.
 المنع من التقوا المدنية. -ج
 .في الجنايات التجر القانوني -د
 العقوبات االضافية  ي : -2

 ـ الغرامة الجنايية.  أ
 الصاا التكم.ـ  ب
 ن ر التكم. -ج
 ـ المصادرة.د
 المنع المذقت من ممارسة عمل أو مهنة. - 
 اغالا المذسسة.  - و
 الترمان من الصفقات العمومية. -  
من اصددار ال ديكات أو اسدتعمال بطاقدات  المنع -  

 .أو المنع من التعامل مع المصارم الدفع
سددددتب ر صددددة القيددددادة أو الغاذ ددددا مددددع منددددع  - ط

لمدددة  مسددة سددنوات علددع  استصدددار ر صددة جديدددة
 .ا كثر

لمددة  مد   منع قيادة نو  معين مدن المركبدات -  
 .سنوات علع ا كثر

 المنع من اقتناء تيوان. -  
الدددى  اسدددتعمل فدددي ارتكددداب  مصدددادرة التيدددوان -ل

 .الجريمة أو ارتكبت عليه الجريمة
 العمل للمصلتة العامة. -م 
 
 
 
 
 
 

 .19أصبح رقمها  -
ر القانوني أضيفت عقوبة التج-

 الع العقوبات الفرعية.
 فقرةألغيت كلمة العينية من  -

 المصادرة.
العقوبات من البند د  أضيفت -

 .الع البند م
 
 

 يعقوبات الشخص االعتبار -2  

 

 أتدث  ىا البند
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   -21 المادة  
 عقوبات ال  ص االعتبار  :

 العقوبات ا صلية : -1
وتتدددراو  بدددين ضدددعفي و مسدددة  الغرامدددة -أ

منصدددددوص عليهدددددا أضدددددعام الغرامدددددة ال
 .لل  ص الطبيعي

 ن ر التكم. -ب
 المصادرة. -ج

 العقوبات االضافية : -2
 المنع المذقت من ممارسة عمل أو مهنة.  -أ
 اغالا المذسسة.  -ب
 الترمان من الصفقات العمومية. -ج
    المنددع مددن اصدددار ال دديكات أو اسددتعمال  -د

بطاقددات الدددفع أو المنددع مددن التعامددل مددع 
 المصارم.

 .المركباتمنع اقتناء نو  معين من  - 
 المنع من اقتناء تيوان. -و
 مصادرة التيوان. - 
 العمل للمصلتة العامة. - 

 

 ى  المادة متضمنة أضيفت  -
العقوبات ال اصة بال  ص 

 االعتبار .
 

  العقوبات الجنائية -3 العقوبات الجنائية -2 

ـ ال ينفى تكم باإلعدام إال بعدد اسدتطال  1  43

 رأ  لجنة العفو وموافقة ريي  الدولة. 
ـ ي نا المتكوم عليه باإلعدام في دا ل 2

بنايدددة السدددجن أو فدددي متدددل آ دددر يعينددده 
 المرسوم القاضي بتنفيى العقوبة.

واآلتاد  ـ يتظر تنفيى اإلعدام أيام الجمع3

 وا عياد الوطنية أو الدينية.
ـدد يذجددل تنفيددى اإلعدددام بالتامددل إلددع أن 4

 تضع تملها.
 

  -21 المادة
طال  رأ  تكددم باإلعدددام إال بعددد اسددتالال ينفددى  -1

 لجنة العفو وموافقة ريي  الدولة. 
دا دل السدجن أو   ي نا المتكوم عليه باإلعددام -2

فددي متددل آ ددر يعيندده المرسددوم القاضددي بتنفيددى 
 العقوبة.

واآلتدددداد  يتظددددر تنفيددددى اإلعدددددام أيددددام الجمددددع -3
 وا عياد الوطنية أو الدينية.

يذجدددل تنفيدددى اإلعددددام بالتامدددل إلدددع أن تضدددع  -4
 تملها.

 

 21ا أصبح رقمه -

إىا لم ينطو القانون علع نص  داص كدان   44
 دنددددع للتكددددم با  ددددغال ال دددداقة التددددد ا

قتدددددة واالعتقدددددال المذقدددددت واإلبعددددداد ذالم
واإلقامددة الجبريددة والتجريددد المدددني ثددالث 
 سنوات والتد ا علع  م  ع رة سنة.

 

  -22 المادة
علددع نددص  دداص كددان التددد إىا لددم ينطددو القددانون 

ريددة والتجريددد واإلقامددة الجبالمذقددت  للسددجن ا دنددع
المدددني ثددالث سددنوات والتددد ا علددع  مدد  ع ددرة 

 سنة.
 

 22أصبح رقمها  -
تىفت عبارات ا  غال  -

 ال اقة واالعتقال واالبعاد
 .المذقت أضيفت كلمة السجن -

يجبدددر المتكدددوم علددديهم با  دددغال ال ددداقة   45
مجهدددددة تتناسدددددب  علددددع القيددددام بي ددددغال

وجنسهم وعمر م  سواء في دا ل السجن 
 ي  ارجه. أو ف
 

 ألغيت 
 تتر  لنظام السجون. -

ي دغل المتكددوم علديهم باالعتقددال فدي أتددد   46
السددجن وفقدداا  ا  ددغال التددي تنظمهددا إدارة

لما ا تارو  عندد بددء عقدوبتهم. وال يمكدن 
السجن إال برضا م وال  است دامهم  ارج

 يجبرون علع ارتداء    السجناء.
 

 ألغيت 
 تتر  لنظام السجون. -

 ملغاة  ملغاة  47
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اإلقامددددة الجبريددددة  ددددي تعيددددين مقددددام  -1  48

ي تدار  القاضدي مدن قايمدة  هللمتكوم عليد
تال من  فيموضوعة بمرسوم وال يمكن 

ا توال أن يكون المقام المعين فدي مكدان 
كان للمتكوم عليه متل إقامة فيه أو سكن 
أو في المكان الى  اقترفدت  فيده الجريمدة 
أو فددددي متددددل سددددكنع المجنددددع عليدددده أو 

 نسبايه وأصهار  تتع الدرجة الرابعة.أ
غادر المتكدوم عليده المقدام المعدين  اـ إى2

له    وقدت كدان أبددلت عقوبدة االعتقدال 
من اإلقامة الجبرية لمدة ال تتجاو  الد من 

 الباقي من العقوبة. 
 

   -23 المادة
 هاإلقامددة الجبريددة  ددي تعيددين مقددام للمتكددوم عليدد -1

وال ي تددار  القاضددي مددن قايمددة موضددوعة بمرسددوم 
تدال مدن ا تدوال أن يكدون المقدام المعدين  فدييمكن 

في مكان كان للمتكوم عليه متل إقامة فيده أو سدكن 
أو في المكان الى  اقترفت  فيه الجريمة أو في متل 
سدددكنع المجندددع عليددده أو أنسدددبايه وأصدددهار  تتدددع 

 الدرجة الرابعة.
غددادر المتكددوم عليدده المقددام المعددين لدده     اـدد إى2

مدن اإلقامدة الجبريدة  سدجنلت عقوبدة الوقت كان أبدد
 لمدة ال تتجاو  ال من الباقي من العقوبة. 

 

 .23أصبح رقمها  -
وضعت كلمة السجن بدال من  -

 االعتقال في الفقرة الثانية.

 : التجريد المدني يوجب تكماا   49
عن جميدع الوظدايم  واإلقصاءـ الع ل  1

وال ددددمات العامددددة والترمدددان مددددن كددددل 
 دولة. معا  تجريه ال

عن جميدع الوظدايم  واإلقصاءـ الع ل  2

وال ددددمات فدددي ادارة الطايفدددة أو النقابدددة 
التي ينتمي إليها المتكوم عليده والترمدان 
مدن معددا  أو مرتددب تجريده  ددى  الطايفددة 

 أو النقابة.
الترمددان مددن تقدده أن يكددون صدداتب  -3

 امتيا  أو الت ام من الدولة.
بداا ـ الترمان من تقه فدي أن يكدون نا  4

أو منت بددداا ومدددن سددداير التقدددوا المدنيدددة 
 والسياسية والطايفية والنقابية. 

اا رـ عدم ا  لية  ن يكون مالكاا أو نا د 5

أو متددرراا لجريدددة أو  يددة ن ددرة موقوتددة 
 أ را. 

ـ الترمان من تدا تدولي مدرسدة وأيدة  6

 مهمة في التعليم العام وال اص.
ـ الترمدددان مدددن تدددا تمدددل ا وسدددمة  7

قددداب الف ريدددة السدددورية وا جنبيدددة. وا ل
وفضالا عن ىل  يمكن التكدم مدع التجريدد 
المدددني بددالتب  البسدديط مددن ثالثددة أ ددهر 
إلع ثالث سنوات وإىا كان المتكوم عليده 

 أجنبياا تتتم التكم بالتب .
 

  -24 المادة
 : التجريد المدني يوجب تكماا 

عدن جميدع الوظدايم وال ددمات  واإلقصاءـ الع ل 1

 ن كل معا  تجريه الدولة. العامة والترمان م
عن جميع الوظدايم وال ددمات  واإلقصاءـ الع ل  2

في ادارة الطايفة أو النقابة التي ينتمي إليها المتكدوم 
عليدده والترمددان مددن معددا  أو مرتددب تجريدده  ددى  

 الطايفة أو النقابة.
الترمددان مددن تقدده أن يكددون صدداتب امتيددا  أو  -3

 الت ام من الدولة.
تقده فدي أن يكدون نا بداا أو منت بداا ـ الترمان من  4

ومدددن سددداير التقدددوا المدنيدددة والسياسدددية والطايفيدددة 
 والنقابية.

اا أو متدرراا را  لية  ن يكون مالكاا أو نا  ـ عدم 5

 ن رة موقوتة أ را.  لجريدة أو   
مهمدة فدي  لي مدرسدة وأ ـ الترمدان مدن تدا تدو 6

 التعليم العام وال اص.
ل ا وسدددمة وا لقددداب ـ الترمدددان مدددن تدددا تمددد 7

 الف رية السورية وا جنبية.
يمكددن التكددم مددع التجريددد المدددني  وفضددالا عددن ىلدد  

بالتب  من ثالثة أ هر إلدع ثدالث سدنوات وإىا كدان 
 المتكوم عليه أجنبياا تتتم التكم بالتب .

 .24أصبح رقمها  -
وضعت أ  بدال من أية في  -

 الفقرتين ال امسة والسادسة.

وم عليده با  دغال ال داقة أو ـ كل متكد 1  51

عقوبته في  باالعتقال يكون في  الل تنفيى
تالدة التجدر وتنقدل ممارسدة تقوقده علدع 
أمالكددددده  مدددددا  دددددال التقدددددوا المال مدددددة 
لل  ص  إلع وصي وفاقداا  تكدام قدانون 
ا تدددددوال ال  صدددددية المتعلقدددددة بتعيدددددين 
ا وصددياء علددع المتجددور علدديهم  وكددل 

المتكدوم  ة أو تصرم يقوم بدهرادعمل وإ
عليددده يعتبددددر بدددداطالا بطالنددداا مطلقدددداا مددددع 
االتتفددداظ بتقدددوا الغيدددر مدددن ىو  النيدددة 
التسنة  وال يمكدن أن يسدلم إلدع المتكدوم 
عليدده أ  مبلدد  مددن د لدده مددا  ددال المبددال  

 التي يجي  ا القانون وأنظمة السجون. 
ـ تعدداد إلددع المتكددوم عليدده أمالكدده عنددد  2

اا اإلفددراج عندده ويددذد  لدده الوصددي تسدداب
 عن واليته. 

 

 
 

 .32نقلت وأصبح رقمها  -
 

  العقوبات الجنحية -4 العقوبات الجنحية -3 
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ـدد تتددراو  مدددة التددب  بددين ع ددرة أيددام 1  51

وثالث سنوات إال إىا انطوا القانون علع 
 نص  اص.

ـدد وي ضددع المتكددوم عليدده بددالتب  مددع 2

 46الت غيل للنظام الى  تددتده المدادة الدـ 

 م باالعتقال.ب ين المتكوم عليه
ـدددد ال يجبددددر المتكددددوم علدددديهم بددددالتب  3

البسيط علدع ال دغل  علدع أنده يمكدنهم إىا 
طلبوا ىل  أن يست دموا في أتدد ا  دغال 
المنظمددة فددي السددجن وفقدداا ل يددار م  فددذىا 
ا تدداروا عمددالا أل مددوا بدده تتددع انقضدداء 

 أجل عقوبتهم. 
 

  -25 المادة
وثدالث سدنوات إال إىا   دهرتتراو  مدة التب  بدين 

 ا القانون علع نص  اص.انطو
 

 .25أصبح رقمها  -
أصبح التد ا دنع  هر بدال  -

 من ع رة أيام.
 و تتر  3و 2ألغيت الفقرات -

 لنظام السجون.

ـ تتراو  مدة اإلقامة الجبرية فدي الجدنح 1  52

وتنفدى فدي  بين ثالثة أ هر وثدالث سدنوات
ى فيهدددا اإلقامدددة ال دددروط نفسدددها التدددي تنفددد

 الجبرية في الجنايات.
ـدد فددذىا غددادر المتكددوم عليدده  يددة مدددة 2

كاندددت المكدددان المعدددين لددده أبددددل التدددب  
البسيط من اإلقامة الجبرية لمدة ال تتجاو  

 ال من الباقي من العقوبة.
 

   -26 المادة
ـ تتراو  مدة اإلقامة الجبرية في الجنح بدين ثالثدة  1

وتنفدى فدي ال دروط نفسدها التدي  أ هر وثالث سنوات
 ة في الجنايات.ى فيها اإلقامة الجبريتنف
مددة كاندت المكدان  ـ فذىا غادر المتكدوم عليده    2

المعين لده أبددل التدب  مدن اإلقامدة الجبريدة لمددة ال 
 تتجاو  ال من الباقي من العقوبة.

 

 .26أصبح رقمها  -
   بدال من  ية في وضعت  -

 الفقرة الثانية.

تتددراو  الغرامددة فددي الجددنح بددين ألفددي  -1  53

ليددددرة إال اىا نددددص  ليددددرة وع ددددرة آالم
 القانون علع غير ىل .

ويمكددن أداء الغرامددة بندداء علددع نددص  -2

 اص في الفقرة التكميدة أقسداطا تسداو  
علع ا قل تد العقوبة ا دنع  علع  رط 
أن ال يجددداو  أجدددل القسدددط ا  يدددر سدددنة 
واتدة تبتدئ من يوم انبرام التكم. وإىا لم 
يددددفع أتدددد ا قسددداط فدددي تينددده اسدددتتقت 

 ة بتمامها.الغرام
 

   -27 المادة
 المآتتدددراو  الغرامدددة فدددي الجدددنح بدددين  مسدددة  -1

و مسددين ألددم ليددرة إال اىا نددص القددانون علددع غيددر 
 ىل .

ويمكددن أداء الغرامددة بندداء علددع نددص  دداص فددي  -2

الفقرة التكمية أقساطا تساو  علع ا قل تد العقوبة 
  علددع  دنددع المنصددوص عليدده فددي الفقددرة ا ولددعا

لقسددط ا  يددر سددنة واتدددة  ددرط أن ال يجدداو  أجددل ا
تبتددددئ مدددن يدددوم انبدددرام التكدددم. وإىا لدددم يددددفع أتدددد 

 ا قساط في تينه استتقت الغرامة بتمامها.
3- 
الغرامددة التددب  إىا لددم تددذد فددي مهلددة بـ تسددتبدل  أ

تبتدددئ مددن تدداريا انبددرام التكددم دون تنبيدده   ددهرين
 سابا وفقاا لمصول المرعية.

بدة  وإال فبقدرار ـ تعدين فدي التكدم القاضدي بالعقوب 
ومداا واتدداا التب  المستبدل باعتبار أن ي  اص  مدة

 ةليدددر مدددايتيبددين غرامدددة  يدددوا  مددن  دددى  العقوبددة 
. علع أنه ال يمكن أن يتجاو  التب  و مسماية ليرة

المسدددتبدل سدددنة واتددددة وال التدددد ا قصدددع لعقوبدددة 
التددب  ا صددلية التددي تسددتوجبها الجريمددة. وإىا كددان 

ل معدددروم قابدددل للتجددد  أمكدددن للمتكدددوم عليددده د ددد
 اللجوء إلع التنفيى الجبر  قبل التب .

 ـ يتسم من أصل  ى  العقوبة بالنسبة التدي تددد ا ج
من  ى  المدادة  ب السابقةالتكم ـ كما ورد في الفقرة 

ـ كل أداء ج يي أد  قبل التدب  أو فدي أثنايده وكدل 
 مبل  تم تتصيله.

 

 .27أصبح رقمها  -
 .54ة أدمجت معها الماد -
عدلت الغرامة في الفقرة  -

 مسة ا ولع تيث أصبتت من 
 ليرة. االم الع  مسين ألم

أضيفت عبارة المنصوص  -
  بعد كلمة 1عليها في الفقرة )

 ا دنع في الفقرة الثانية.
عدل مبل  الغرامة في البند ب  -

من الفقرة الثالثة بتيث أصبح 
غرامة تترا  بين مايتي ليرة 

 .و مسماية ليرة
أضيفت كلمة ب السابقة بدال  -

 من الثانية
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ـ تستبدل الغرامة بالتب  البسيط إىا لدم  1  54

تذد في مهلة ثالثين يوماا تبتدئ من تاريا 
انبددددرام التكددددم دون تنبيدددده سددددابا وفقدددداا 

 لمصول المرعية.
ـ تعين في التكم القاضي بالعقوبة  وإال  2

التدددب  المسدددتبدل  فبقدددرار  ددداص  مددددة
ومدداا واتددداا مددن  ددى  العقوبددة باعتبددار أن ي

 ةليدددر مايدددةيدددوا   غرامدددة تتدددراو  بدددين 
. علع أنه ال يمكن أن يتجاو  ةلير مايتيو

التدددب  المسدددتبدل سدددنة واتددددة وال التدددد 
ا قصدددع لعقوبدددة التدددب  ا صدددلية التدددي 
تسدددتوجبها الجريمدددة. وإىا كدددان للمتكدددوم 
عليدده د ددل معددروم قابددل للتجدد  أمكددن 

   قبل التب .اللجوء إلع التنفيى الجبر
ـ يتسم مدن أصدل  دى  العقوبدة بالنسدبة  3

التددي تدددد ا التكددم ـ كمددا ورد فددي الفقددرة 
الثانيددة مددن  ددى  المددادة ـ كددل أداء ج يددي 
أد  قبل التب  أو في أثنايه وكل مبل  تم 

 تتصيله. 
 

 
 

 53أدمجت مع المادة 

ـدد ال تنفددى عقوبددة التددب  بالتامددل غيددر 1  55

لهدددا بسدددتة فدددة إال بعدددد أن تضدددع تمقوالمو
 أسابيع.

ـ إن ال وجين اللىين يتكم عليهمدا بهدى   2

العقوبة مدة تنقص عدن السدنة وال يكوندان 
موقددوفين تنفددى فيهمددا العقوبددة علددع التتددالي 
إىا كدان لهمددا ولدد دون الثامنددة ع درة مددن 
عمددددر  وأثبتددددا أن لهمددددا متددددالا معروفدددداا 

 لإلقامة. 
 

  -28 المادة
فدة إال وقـ ال تنفى عقوبدة التدب  بالتامدل غيدر المو أ

 .سابيعبعد أن تضع تملها بستة أ
ـ إن الدد وجين اللددىين يتكددم عليهمددا بهددى  العقوبددة  ب

مدة تنقص عن السنة وال يكونان موقوفين تنفى فيهمدا 
العقوبددة علددع التتددالي إىا كددان لهمددا ولددد دون الثامنددة 
ع دددرة مدددن عمدددر  وأثبتدددا أن لهمدددا متدددالا معروفددداا 

 لإلقامة.

 .28أصبتت المادة 

حكام مشتركة بين العقوبات المانعة أ -4 

 للحرية في قضايا الجنايات والجنح

 ألغي  ىا البند 

 : يتب  في أماكن م تلفة  56
ـدددد المتكددددوم علدددديهم با  ددددغال ال دددداقة 1

 قتة.ذالمذبدة والم
ـدددد المتكددددوم علدددديهم باالعتقددددال المذبددددد 2

 قت. ذالم
 ـ المتكوم عليهم بالتب  مع الت غيل. 3

 التب  البسيط. ـ المتكوم عليهم ب 4

 

  
 

 لغيت وتتر  لنظام السجون.أ

ـدد يقسددم متصددول عمددل المتكددوم عليدده 1  57

بذ رام النيابة العامة التي تنفى التكم بينه 
وبددين ا  دد اص الددىين يعددولهم والمدددعي 
ال  صددددددي والدولددددددة ) جددددددل اسددددددتيفاء 
الغرامات والنفقات القضايية ونفقات إدارة 
 السددجن  وىلدد  بنسددبة تتدددد تسددب ما يددة
التكم علع أن ال تقل تصة كل من عايلة 
المتكددوم عليدده والمدددعي ال  صددي عددن 

 ثلث قيمة المتصول ال هر .
ـ عندما يسدتوفي المددعي ال  صدي مدا  2

يعددود لدده مددن التعددويض تدد اد التصددص 
الم صصددة بددالمتكوم عليدده وا  دد اص 
 الىين يعولهم  يادة مطردة بقدر صالته.

 

 وتتر  لنظام السجون. ألغيت 
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ـ كل متكوم عليه بعقوبة مانعة للتريدة  1  58

تبل  ثالثة أ هر علع ا قل تتسن معاملته 
 بالسجن بقدر صالته.

ال غل  ـ ي مل  ىا التتسن الطعام ونو 2

وعددددد سددداعاته ولددد وم الصدددمت والتنددد   
وال يارات والمراسلة علع ما يعينه قانون 

 تنفيى العقوبات.
 

 وتتر  لنظام السجون. تلغع 

المتكددوم عليدده تدد اد مددن الثلددث  إىا  ددرب  59
قتدة قضدع بهدا ذإلع النصدم كدل عقوبدة م

علع وجه مبرم مدن أجدل جنايدة أو جنتدة 
إال فددددي التدددداالت التددددي  صددددها القددددانون 

 بنص.
 

 
 

المادة ال اصة مع وضعت 
 قديم 415فرار السجناء المادة ب

  العقوبات التكديرية -5 العقوبات التكديرية -5 

  التكدير  بين يدوم ـ تتراو  مدة التب 1  61

 وع رة أيام.
ـدددد تنفددددى  ددددى  العقوبددددة فددددي المتكددددوم      2

علددديهم فدددي أمددداكن م تلفدددة عدددن ا مددداكن 
الم صصدددة بدددالمتكوم عليهدددـم بعقوبدددات 

 جنايية أو جنتة.
ـ ال يجبر علدع العمدل المتكدوم علديهم  3 

 بالتوقيم. 
 

  -29 المادة
 . هرتتراو  مدة التب  التكدير  بين يوم و 
 

 .29أصبح رقمها  -
 .3و 2 تلغع الفقرتان -
عدل التد ا علع الع  هر  -

 في الفقرة ا ولع.

ة مايتتراو  الغرامة التكديرية بين  مس  61
 ليرة. ألفيوليرة 

  -31 المادة
ليددرة   مسددمايةتتددراو  الغرامددة التكديريددة بددين  -1

 ليرة. المآ مسة و
ـدد تسددتبدل الغرامددة بددالتب  البسدديط إىا لددم تددذد فددي 2

يا انبدرام التكدم دون تنبيده يوماا مدن تدار ثينمهلة ثال
 سابا. 

ـ وإال فبقددرار  ـدد تعددين فددي التكددم القاضددي بالعقوبددة3

ـ مددددة التدددب  المسدددتبدل باعتبدددار أن اليدددوم   ددداص
بدين الواتد مدن  دى  العقوبدة يدوا   غرامدة تتدراو  

. وال يمكدددن أن تتجددداو  العقوبدددة ةليدددر ومدددايتي مايدددة
وال التدددد ا قصدددع للتدددب    دددهر واتدددداالمسدددتبدلة 

 منصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.ال
ـ يتسم من أصل  ى  العقوبدة بالنسدبة التدي تددد ا 4

مدن  دى  المدادة ـ  الثالثدةما ورد فدي الفقدرة التكم ـ ك
 كل أداء ج يي أد  قبل التب  أو في أثنايه.

 

 .31أصبح رقمها  -
عدلت الغرامة وأصبتت  -

 مسماية و  مسة تتراو  بين 
 ليرة. الما  
بعد  62عها المادة أدمجت م-

تعديل الغرامة تيث أصبتت 
 تتراو  بين ماية ومايتي ليرة.

أضيفت كلمة الثالثة بدال من  -
 الثانية في الفقرة الرابعة.

ـ تستبدل الغرامة بدالتب  البسديط إىا لدم 1  62

تذد في مهلة ثالثين يوماا من تاريا انبرام 
 التكم دون تنبيه سابا.

ـ وإال  العقوبةـ تعين في التكم القاضي ب2

فبقدددرار  ددداص ـ مددددة التدددب  المسدددتبدل 
باعتبار أن اليدوم الواتدد مدن  دى  العقوبدة 

 مايدةين و مسديوا   غرامة تتراو  بين 
. وال يمكدددددن أن تتجددددداو  العقوبدددددة ةليدددددر

المسددتبدلة ع ددرة أيددام وال التددد ا قصددع 
للتددب  المنصددوص عليدده كعقوبددة أصددلية 

 للجريمة.
ة بالنسددبة ـدد يتسددم مددن أصددل  ددى  العقوبدد3

التددي تدددد ا التكددم ـ كمددا ورد فددي الفقددرة 
الثانيددة مددن  ددى  المددادة ـ كددل أداء ج يددي 

 أد  قبل التب  أو في أثنايه.
 

 61أدمجت مع المادة  

  العقوبات الفرعية  -6 العقوبات الفرعية واإلضافية -6 
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ـددد التكدددم با  دددغال ال ددداقة مذبدددداا  أو 1  63

المددني باالعتقال المذبدد  يوجدب التجريدد 
 مدا التياة.

قتدددة أو ذالمـددد التكدددم با  دددغال ال ددداقة 2 

باإلقامددة  قددت أو باإلبعدداد أوذباالعتقددال الم
الجبريدددة فدددي الجنايدددات  يوجدددب التجريدددد 

أصددبح فيدده التكددم   المددني منددى اليددوم الددى
مبرمدداا تتددع انقضدداء السددنة العا ددرة علددع 

 تنفيى العقوبة ا صلية.
 

   -31 المادة
ب التجريد المدني مددا مذبد يوجال سجنـ التكم بال1

 التياة.
باإلقامدة الجبريدة فدي  قدت أوذالم سدجنالبـ التكدم 2 

  الجنايددات  يوجددب التجريددد المدددني منددى اليددوم الددى
أصبح فيه التكم مبرماا تتدع انقضداء السدنة العا درة 

  ما عدا في تالة المتكوم علع تنفيى العقوبة ا صلية
التكددم المدددني وان كددان الفددار فهددو يوجددب التجريددد 

الغيددابي غيددر مبددرم منددى تدداريا صدددور  تتددع تدداريا 
وفقددددا  تكددددام قددددانون أصددددول المتاكمددددات  الغايدددده
 .الج ايية

 
 

 .31أصبح رقمها  -
وضع السجن المذبد بدال من  -

ا  غال ال اقة المذبدة 
واالعتقال المذبد في الفقرة 

 ا ولع.
وضع السجن المذقت بدال من  -

ا  غال ال اقة المذقتة 
وتىفت كلمة  مذبدالعتقال واال

  االبعاد.
أضيم بند  اص بالتكم  -

الغيابي استمد من القانون 
 اللبناني.

 

   -32 المادة  
 يكدون فدي  دالل تنفيدى سدجنـ كدل متكدوم عليده بال1

عقوبته في تالة التجر وتنقدل ممارسدة تقوقده علدع 
أمالكدده  مددا  ددال التقددوا المال مددة لل دد ص  إلددع 

ال ال  صدددية وصدددي وفاقددداا  تكدددام قدددانون ا تدددو
المتعلقددة بتعيددين ا وصددياء علددع المتجددور علدديهم  

ة أو تصرم يقوم به المتكدوم عليده رادوكل عمل وإ
يعتبر باطالا بطالناا مطلقاا مع االتتفاظ بتقدوا الغيدر 
مدددن ىو  النيدددة التسدددنة  وال يمكدددن أن يسدددلم إلدددع 
المتكوم عليه أ  مبل  من د له ما  ال المبدال  التدي 

 وأنظمة السجون.  يجي  ا القانون
ـ تعاد إلع المتكوم عليه أمالكده عندد اإلفدراج عنده 2

 ويذد  له الوصي تساباا عن واليته. 
 

 .32أصبح رقمها  -
الع  نا  51نقلت المادة  -

لتوضع مع العقوبات الفرعية 
بعد تعديلها بما يتناسب مع الغاء 

ا  غال ال اقة واالعتقال 
 واضافة السجن.

ع ددرة مددة الجناييددة بددين تددراو  الغراـدد ت1  64

م ليرة. و ي ت ضع مايتي ألليرة و المآ
المتعلقتين  54والـ  53 تكام المادتين الـ 

 بالغرامة الجنتية.
ـدد تسددتبدل مددن الغرامددة عنددد عدددم أدايهددا 2

عقوبدددة ا  دددغال ال ددداقة إىا كاندددت  دددي 
العقوبددة ا صددلية المتكددوم بهددا  وتسددتبدل 

وبدددة منهددا عقوبدددة االعتقدددال إىا كاندددت العق
ا صددددلية المتكددددوم بهددددا  ددددي العقوبددددات 

 الجنايية ا  را.
 

نقلت الع العقوبات االضافية  
 .34وأصبح رقمها 

 

كددل متكددوم بددالتب  أو باإلقامددة الجبريددة   65
في قضايا الجنح يترم طوال تنفيى عقوبته 

 :  من ممارسة تقوقه المدنية اآلتية
ـ التددا فددي تددولي الوظددايم وال دددمات  آ

 العامة.
لتا فدي تدولي الوظدايم وال ددمات ـ ا ب

فدي إدارة  دذون الطايفدة المدنيددة أو إدارة 
 النقابة التي ينتمي إليها.

ـ التا فدي أن يكدون نا بداا أو منت بداا  جـ 
 في جميع مجال  الدولة.

ـ التددا فددي أن يكددون نا بدداا أو منت بدداا  د 
 في جميع منظمات الطوايم والنقابات. 

ية أو ـ التددا فددي تمددل أوسددمة سددور  ددـ
 أجنبية.

 

  -33 المادة
كدددل متكدددوم بدددالتب  أو باإلقامدددة الجبريدددة فدددي  -1

قضايا الجنح يترم طوال تنفيدى عقوبتده مدن ممارسدة 
 :  تقوقه المدنية اآلتية

 ـ التا في تولي الوظايم وال دمات العامة. أ
ـ التدا فددي تدولي الوظددايم وال ددمات فددي إدارة  ب

نتمددي  ددذون الطايفددة المدنيددة أو إدارة النقابددة التددي ي
 إليها.
ـ التدا فدي أن يكددون نا بداا أو منت بداا فدي جميددع  جدـ

 منظمات الطوايم والنقابات.   أو في مجال  الدولة
 ـ التا في تمل أوسمة سورية أو أجنبية.د 
ـ يمكن في التاالت ال اصة التدي عينهدا القدانون أ -2

ة بدالمنع مدن ممارسددة يدأن يتكدم مدع كدل عقوبدة جنت
 المىكورة في المادة السابقة. تا أو أكثر من التقوا

ـ يقضع بهىا المنع لمدة تتدراو  بدين سدنة وع در  ب
 سنوات.

 

 .33أصبح رقمها  -
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ـ يمكن في التاالت ال اصة التي عينها  1  66

ة يددالقددانون أن يتكددم مددع كددل عقوبددة جنت
بدددالمنع مدددن ممارسدددة تدددا أو أكثدددر مدددن 

 التقوا المىكورة في المادة السابقة.
منددع لمدددة تتددراو  بددين ـ يقضددع بهددىا ال 2

 سنة وع ر سنوات.

 65أدمجت مع المادة  

  العقوبات االضافية -7  

  -34 المادة  
ليددرة   مسدين ألدمـد تتدراو  الغرامدة الجناييددة بدين 1

  مالم ينص القانون علع  دالم م ليرة مسماية ألو
 .ىل 
 لسجنـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدايها عقوبة ا2

وىلد  اىا  المتكوم بهدا إىا كانت  ي العقوبة ا صلية
لم تذد في مهلة ثالثة أ دهر مدن تداريا انبدرام التكدم 

 .دون تنبيه سابا
تعددين فددي التكددم القاضددي بالعقوبددة واال فبقددرار  -3

 اص مدة السجن المستبدل باعتبار أن اليدوم الواتدد 
في  ى  العقوبة يوا   غرامة تساو   مسماية ليرة 

وال تتجدداو  سددورية و ددرط أال تقددل المدددة عددن سددنة 
 ثالثة سنوات.

واىا كان للمتكدوم عليده د دل معدروم قابدل للتجد  
 أمكن اللجوء الع التنفيى الجبر  قبل السجن.

يمكددن أداء الغرامددة  بندداء علددع نددص  دداص فددي  -4

الفقدددرة التكميدددة  أقسددداطا تسددداو  علدددع ا قدددل تدددد 
  علدع 1العقوبة ا دنع المنصوص عليه في الفقدرة )

القسدط ا  يدر ثدالث سدنوات   رط أال يتجداو  أجدل
 من يوم انبرام التكم.

يتسم من أصل  ى  العقوبة بالنسدبة التدي تددد ا  -5

التكم في الفقرة الثالثة من  ى  المادة كل أداء ج يي 
 أد  قبل التب  أو في أثنايه وكل مبل  تم تتصيله.  

 

 .34أصبح رقمها  -
غرامة تيث أصبتت عدلت ال -

تتراو  بين  مسين ألم 
 ليرة.  مسماية ألمو
وضعت كلمة السجن بدال من  -

ا  غال ال اقة في الفقرة 
 الثانية.

 4و 3و 2 أضيفت الفقرات -
 .5و
 

ـ كل تكم يتضمن عقوبدة جناييدة يلصدا 1  67

لمدددددة  ددددهر علددددع بدددداب قاعددددة متكمددددة 
الجنايدددات وفدددي أقدددرب متلدددة مدددن مكدددان 
الجنايددددة وفددددي المتلددددة التددددي كددددان فيهددددا 

 مة أو سكن. للمتكوم عليه متل إقا
ـ في التاالت التي يجي  ا القانون بنص 2

 دداص يمكددن أن يلصددا التكددم المتضددمن 
عقوبة جنتيدة مددة  مسدة ع در يومداا فدي 

 القاضي. ا ماكن التي يعنيها
ـدد تلصددا مددن ا تكددام  الصدداتها علددع 3

نفقدددة المتكدددوم عليددده وللقاضدددي أن يعدددين 
 تجم اإلعالن وتروم الطبع. 

 

   -35 المادة
يلصدا  يمكدن أن وبدة جناييدةـ كل تكدم يتضدمن عق1

لمدددة  ددهر علددع بدداب قاعددة متكمددة الجنايددات وفددي 
أقرب متلة من مكان الجناية وفدي المتلدة التدي كدان 

 فيها للمتكوم عليه متل إقامة أو سكن. 
يمكدددن أن يلصدددا التكدددم المتضدددمن عقوبدددة  كمددداـددد 2

 جنتية مدة  مسة ع ر يوماا في ا ماكن التي يعنيهدا
 القاضي.

 تكام  الصاتها علع نفقدة المتكدوم ـ تلصا من ا3

عليددده وللقاضدددي أن يعدددين تجدددم اإلعدددالن وتدددروم 
 الطبع. 

 

 .35أصبح رقمها  -
كما أصبتت عقوبة اضافية   -

في الجنايات و الجنح بدال من 
 فرعية في الجنايات.

 



19 
 

ـدد لمتكمددة الجنايددات أن تدديمر بن ددر أ  1  68

تكددددم جنددددايي فددددي جريدددددة أو جريدددددتين 
 تعينهما.

يمكدددن ن دددر أ  تكدددم قضدددع ـددد كدددىل  2

بعقوبدددة جنتيدددة فدددي جريددددة أو جريددددتين 
يعينهما القاضي إىا نص القدانون صدراتة 

 علع ىل .
ـ إىا اقترفت الجناية أو الجنتدة بواسدطة 3

جريدددة أو أيددة ن ددرة دوريددة أ ددرا أمكددن 
 ن ر إعالن إضافي فيها.

ـد إىا لددم يقددض ندص بن ددر التكددم برمتدده 4

 ن رت  الصة منه.
وم عليدددددده بنفقددددددات          ـدددددد يلدددددد م المتكدددددد5

 الن ر.
ـددد يعاقدددب بغرامدددة تتدددراو  بدددين  مسدددة 6

وع دددرون ومايدددة ليدددرة سدددورية المددددير 
المسددذول للصددتيفة الددـتي ا تيددرت لن ددر 

 اإلعالن إىا رفض أو أرجي ن ر . 
 

   -36 المادة
ـ لمتكمة الجنايدات أن تديمر بن در أ  تكدم جندايي 1

 في جريدة أو جريدتين تعينهما.
تكم قضع بعقوبة جنتية في ـ كىل  يمكن ن ر أ  2

جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إىا ندص القدانون 
 صراتة علع ىل .

ـ إىا اقترفت الجناية أو الجنتدة بواسدطة جريددة أو 3

أيددة ن ددرة دوريددة أ ددرا أمكددن ن ددر إعددالن إضددافي 
 فيها.

ـدد إىا لددم يقددض نددص بن ددر التكددم برمتدده ن ددرت 4

  الصة منه.
 ات الن ر.ـ يل م المتكوم عليه بنفق5

ليدددرة  المآ ال تقدددل عدددن ع دددرةـددد يعاقدددب بغرامدددة 6

سددورية المدددير المسددذول للصددتيفة الددـتي ا تيددرت 
 لن ر اإلعالن إىا رفض أو أرجي ن ر .

 .36أصبح رقمها  -
ي الفقرة عدلت الغرامة ف

السادسة تيث أصبتت ع رة 
 ليرة.االم 

  وـ يمكن مع االتتفاظ بتقوا الغير ى 1  69

ادرة جميدع ا  دياء التدي مص النية التسنة
نتجددت عددن جنايددة أو جنتددة مقصددودة أو 
 التي استعملت أو كانت معدة القترافهما.

ة  دددى  ا  دددياء فدددي          رـ يمكدددن مصددداد 2

الجنتة غير المقصودة أو في الم الفة إىا 
 انطوا القانون علع نص صريح.

ـ إىا لدددم يكدددن قدددد ضدددبط مدددا تجدددب  3 

لدة  جدل مصادرته منح المتكوم عليده مه
تسدددليمه تتدددت طايلدددة أداء قيمتددده تسدددبما 

 يقدر ا القاضي.
االقتضددددداء ـ يمكدددددن للمتكمدددددة عندددددد  4

االسدددتعانة ب بيدددر لتقددددير القيمدددة الواجدددب 
أداذ ا وتتصيل القيمدة المقددرة بالطريقدة 

 المتبعة في تتصيل الغرامة. 
 

  -37 المادة
  النيددة ومددع االتتفدداظ بتقددوا الغيددر ى  ـ يمكددن 1

  ددياء التددي نتجددت عددن مصددادرة جميددع ا  التسددنة
جناية أو جنتة مقصدودة أو التدي اسدتعملت أو كاندت 

 معدة القترافهما.
ة  ددى  ا  ددياء فددي الجنتددة غيددر رـ يمكددن مصدداد 2

المقصددودة أو فددي الم الفددة إىا انطددوا القددانون علددع 
 نص صريح.

ـ إىا لددم يكددن قددد ضددبط مددا تجددب مصددادرته مددنح  3 

ايلددة أداء المتكددوم عليدده مهلددة  جددل تسددليمه تتددت ط
 قيمته تسبما يقدر ا القاضي.

ـ يمكددن للمتكمددة عنددد االقتضدداء االسددتعانة ب بيددر  4

لتقدير القيمة الواجب أداذ ا وتتصيل القيمة المقددرة 
 بالطريقة المتبعة في تتصيل الغرامة. 

 

 .37أصبح رقمها  -

  -38 المادة  
ـ يمكن منع أ    ص من م اولدة فدن أو مهندة أو 1

السدددلطة أو علدددع نيدددل معلدددا علدددع قبدددول عمددل  أ  
 ددهادة إىا تكددم عليدده بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة مددن 
أجدددل جريمددددة اقترفددددت  رقدددداا لواجبددددات المهنددددة أو 

 الفروض المال مة لىل  العمل.
ـدد إىا كانددت م اولددة العمددل ممكنددة بمعدد ل عددن أ  2

 دددرط أو تدددر يص  فدددال يمكدددن التكدددم بدددالمنع مدددن 
 ون. م اولته إال في التاالت التي نص عليها القان

ـ يتعرض النا ر في قضايا المطبوعات للمندع وإن 3

لددم تكددن م اولتدده العمددل منوطددة بتددر يص. والمنددع 
الى  ين ل بده أو بالمالد  يدذد  إلدع وقدم الصدتيفة 

 مدة المنع نفسها.
 تتراو  مدة المنع بين  هر وسنتين. -4

ـ ويمكن التكم بها مدا التيداة إىا كدان المجدرم قدد 5

قددت بتكددم مبددرم لددم تمددر عليدده ذمتكددم عليدده بددالمنع ال
  م  سنوات أو إىا نص القانون صراتة علع ىل .

ـ م اولة العمل الممنو  بالواسطة أو لتساب الغير 6

يعاقددب عليهددا بددالتب  تتددع ثالثددة أ ددهر وبالغرامددة 
 .الم ليرة مسة ا  تتع 
 

قديم الع  نا  94نقلت المادة 

 .38وأصبح رقمها 
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   -39 المادة  
مندددع المذسسدددة مدددن اغدددالا المذسسدددة يتضدددمن  -1

الددددى  ارتكبددددت الجريمددددة  ددددالل ممارسددددة الن دددداط 
 .ممارسته

االغدددالا يمكدددن أن يكدددون دايمدددا أو لمددددة  مددد   -2

مذسسدة أو أكثدر مدن مذسسدات لسنوات علع ا كثر 
 ال ركة التي ساعدت في ارتكاب الجريمة.

التطبا  ى  العقوبدة علدع ا  د اص االعتباريدة  -3

 العامة.
 

 أضيفت  ى  المادة.

   -41 المادة  
الترمددان مددن الصددفقات العموميددة أو مددن الدددعوة  -1

 الع االد ار أو االستثمار ب كل دايم أو مذقت.
التطبا  ى  العقوبدة علدع ا  د اص االعتباريدة  -2

 العامة.
 

 أضيفت  ى  المادة.

   -41 المادة  
المنع مدن اصددار ال ديكات أو مدن اسدتعمال بطاقدات 

أو ة الدددفع أو أ  وسدديلة تسددمح بسددتب المبددال  الماليدد
لمددة  مد  سدنوات علدع من التعامل مع المصارم 

 ا كثر. 
 

 أضيفت  ى  المادة.

  -42 المادة  
في قضدايا الجدنح يمكدن للمتكمدة أن تقضدي بددال  -1

مدن عقوبددة التدب  أن يقددوم بالعمدل دون أجددور لمدددة 
سددداعات لمنفعدددة  ددد ص  211و  41تتدددراو  بدددين 

اعتبدددار  عدددام أو  ددد ص اعتبدددار   ددداص مكلدددم 
ة من دية لتنفيدى العمدل للمصدلتة ب دمة عامة أوجمعيد

 العامة.
ال يمكن القضاء بهى  العقوبة علع المتكوم عليده  -2

الى  يرفضها أو الى  اليتضر جلسة النطا بالتكم. 
وعلع ريدي  المتكمدة قبدل القضداء بهدى  العقوبدة أن 
يعلددم المتكددوم عليدده بتقدده رفددض  ددى  العقوبددة وأن 

 يي ى رد .
 

 أضيفت  ى  المادة.

  في تدابير االحترازالفصل الثاني :  في تدابير االحترازالثاني : الفصل  

  تدابير االحتراز بصورة عامة -1 تدابير االحتراز بصورة عامة -1 

 : االتترا ية المانعة للترية  ي التدابير  71
 ـ التج  في ميوا اتترا  . 1

 ـ الع لة.  2

 ـ التج  في دار الت غيل. 3

 

  -43 المادة
 :انعة للترية  ي التدابير االتترا ية الم

 التج  في ميوا اتترا  . -1

 التج  في دار للت غيل للمتسولين والم ردين. -2

 

 .44أصبح رقمها  -
 3و صص البند  2 ألغي البند -

 ن والمت ردين.للمتسولي

 : لتدابير االتترا ية المقيدة للترية  يا  71
 ـ منع ارتياد ال مارات. 1

 ـ منع اإلقامة. 2

 قبة. ـ الترية المرا 3

 ـ الرعاية. 4

 ـ اإل راج من البالد. 5

 

  -44 المادة
 :  لتدابير االتترا ية المقيدة للترية  يا
 ـ منع اإلقامة.  1

 ـ الترية المراقبة. 2

 ـ الرعاية. 3

 ـ اإل راج من البالد.4

 

 .44أصبح رقمها  -
 .1ألغي البند  -

 : التدابير االتترا ية المانعة للتقوا  ي 72
 ية أو من الوصاية. ـ اإلسقاط من الوال 1

 ـ المنع من م اولة عمل. 2

 ـ المنع من تمل السال . 3

 

  -45 المادة
 :  االتترا ية المانعة للتقوا  ي التدابير

 اإلسقاط من الوالية أو من الوصاية.  -1
 المنع من تمل السال . -2
 المنع من السفر. -3
 ستب جوا  السفر. -4
 تجميد ا موال المنقولة وغير المنقولة. -5
 

 .45أصبح رقمها  -
نقل المنع من م اولة عمل  -

 الع العقوبات االضافية
 .5الع  3أضيفت البنود من  -
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 التدابير االتترا ية العينية  ي: 73
 ـ المصادرة العينية. 1

 ـ الكفالة االتتياطية.  2

 ـ إقفال المتل. 3

ـ وقدددم  ييدددة معنويدددة عدددن العمدددل أو  4

 تلها.

  -46 المادة
 : التدابير االتترا ية العينية  ي

 ادرة العينية. ـ المص 1

 ـ الكفالة االتتياطية.  2

 ـ إقفال المتل. 3

 ـ وقم  يية معنوية عن العمل أو تلها. 4

 

 .46أصبح رقمها 

  الحجز في مأوى احترازي -2 الحجز في مأوى احترازي -2 

قضي عليه بالتج  في ميوا  من 74
اتترا   أوقم في مست فع يعين 

 يهام ويعنع به العناية التي تدعو إلبمرسو
 تالته.

   -47 المادة
قضددي عليدده بددالتج  فددي مدديوا اتتددرا    مددن -1

م ويعندع بده العنايدة أوقم في مست دفع يعدين بمرسدو
 تالته. يهاالتي تدعو إل

علددددع طبيددددب المدددديوا أن يددددنظم تقريددددراا بتالددددة  -2

المتكوم عليه كل ستة أ هر. ويجب أيضاا أن يعدود  
مرة في السنة علع ا قل طبيب تعينده المتكمدة التدي 

 بالتج .قضت 

 .47أصبح رقمها 

علع طبيب الميوا أن ينظم تقريراا بتالة  75
المتكوم عليه كل ستة أ هر. ويجب 
أيضاا أن يعود  مرة في السنة علع ا قل 
 طبيب تعينه المتكمة التي قضت بالتج .

 

 .74أدمجت مع المادة  

ـ مدن تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة 1 76

لتريدة المراقبدة أو للترية أو بالع لة أو با
بمنع اإلقامة أو بالكفالدة االتتياطيدة وثبدت 
أنددده فدددي أثنددداء تنفيدددى التكدددم قدددد أصددديب 
بالجنون تجد  عليده فدي مديوا اتتدرا   
تيددث يعنددع بدده العنايددة التددي تدددعو إليهددا 

 تالته.
ـ ال يمكن أن تتجاو  مدة التج  ما بقدي 2

مددن  مددن العقوبددة أو التدددبير االتتددرا   
  إال أن يكددون المتكددوم الددى  علددا تنفيددى

 عليه  طراا علع السالمة العامة.
ـ عنددما يقضدي القاضدي بداإلفراج يقدرر 3

ما إىا كان يجب تسم مدة التجد  كلهدا أو 
بعضدددها مدددن مقدددددار العقوبدددة أو التدددددبير 

 االتترا  . 
 

  -48 المادة
ـ من تكدم عليده بعقوبدة مانعدة أو مقيددة للتريدة أو 1

بالكفالدددددة بالتريدددددة المراقبدددددة أو بمندددددع اإلقامدددددة أو 
االتتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيى التكدم قدد أصديب 
بالجنون تج  عليه في مديوا اتتدرا   تيدث يعندع 

 به العناية التي تدعو إليها تالته.
ـ ال يمكن أن تتجاو  مدة التج  مدا بقدي مدن  مدن 2

العقوبة أو التدبير االتترا   الى  علا تنفيى  إال أن 
 لع السالمة العامة.يكون المتكوم عليه  طراا ع

ـ عندما يقضي القاضي بداإلفراج يقدرر مدا إىا كدان 3

يجددب تسددم مدددة التجدد  كلهددا أو بعضددها مددن مقدددار 
 العقوبة أو التدبير االتترا  . 

 
 

 .48أصبح رقمها 

 ألغي  ىا التدبير.  العزلة -3 

ـ تتراو  مدة الع لدة بدين ثدالث سدنوات 1 77

 و م  ع رة سنة.
ذسسة للت غيل أو فدي ـ تنفى الع لة في م2

 مستعمرة  راعية تعين بمرسوم.
ـ ييمر القاضي بوضع المتكوم عليه في 3

إتدددا  دداتين المذسسددتين وفقدداا لمذ التدده 
 ولن يته المدنية أو القروية.

ـد تطبددا علددع مدن قضددي علدديهم بالع لددة 4

 .58والـ 57المادتان الـ

 

 ألغيت 

كانت ـ  إىا غادر المتكوم عليه ـ  ية مدة 78
لتدب  لرض تعدلمذسسة التي تجد  فيهدا ا

 مع الت غيل من سنة إلع ثالث سنوات.
 

 ألغيت 

  الحجز في دار للتشغيل -3 الحجز في دار للتشغيل -4 
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ـ ال يمكن أن تنقص مدة التجد  فدي دار 1 79

للت دددغيل عدددن ثالثدددة أ دددهر أو ت يدددد عدددن 
 ثالث سنوات.

المعددين  ـدد ي ضددع المتكددوم عليدده للنظددام2

 .58والـ 57ـفي المادتين ال

ـدد إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل 3

 ية مدة كانت عوقب بالتب  مع الت غيل 
 من ثالثة أ هر إلع سنة. 

 

  -49 المادة
ـدد ال يمكددن أن تددنقص مدددة التجدد  فددي دار للت ددغيل 1

 عن ثالثة أ هر أو ت يد عن ثالث سنوات.
ـدد إىا غددادر المتكددوم عليدده دار الت ددغيل  يددة مدددة 2

مددع الت ددغيل مددن ثالثددة أ ددهر كانددت عوقددب بددالتب  
 إلع سنة. 

 

 .49أصبح رقمها  -
تصر نطاا تطبيا  ىا  -

 التدبير للمتسولين والمت ردين.
 من  ى  المادة. 2ألغي البند  -

 ألغي  ىا التدبير  منع ارتياد الخمارات -5 

إىا اقترفددددت جنايددددة أو جنتددددة بتدددديثير  -1 81

الم ددروبات الكتوليددة فللقاضددي أن يمنددع 
عليدده مددن ارتيدداد التانددات التددي المتكددوم 

تبا  فيها  ى  الم روبات مدة تتراو  بين 
سددنة وثددالث سددنوات تتددت طايلددة التددب  

 من ع رة أيام إلع ثالثة أ هر.
ـ ين ل العقاب نفسه بالبايع ومسدت دميه  2

الدىين يقدددمون للمتكدوم عليدده الم ددروبات 
 الروتية علع علمهم بالمنع النا ل به. 

 

 ألغيت 

  منع االقامة -4 قامةمنع اال -6 

ـ منع اإلقامة  دو التظدر علدع المتكدوم 1 81

عليددده أن يوجدددد بعدددد اإلفدددراج عنددده فدددي 
 ا مكنة التي عينها التكم.

ـدد تمنددع اإلقامددة تكمدداا فددي القضدداء الددى  2

اقترفددت فيدده الجنايددة أو الجنتددة والقضدداء 
الدى  يسددكن فيدده المجندع عليدده أو أنسددباذ  

ىا قرر القاضي تتع الدرجة الرابعة  إال إ
  الم ىل .

 

  -51 المادة
ـدد منددع اإلقامددة  ددو التظددر علددع المتكددوم عليدده أن 1

 يوجد بعد اإلفراج عنه في ا مكنة التي عينها التكم.
فدت فيده الدى  اقتر منطقدةال ـ تمنع اإلقامة تكماا في2

الدى  يسدكن فيده المجندع  منطقةوال الجناية أو الجنتة
إىا قددرر  عليدده أو أنسددباذ  تتددع الدرجددة الرابعددة  إال

 القاضي  الم ىل .
ـ تتراو  مدة منع اإلقامدة بدين سدنة و مد  ع درة 3

 سنة.
مدددن تكدددم عليددده بعقوبدددة جناييدددة مانعدددة أو مقيددددة  -4

للتريددة ي ضددع تكمدداا لمنددع اإلقامددة مدددة تددوا   مدددة 
 العقوبة المقضع بها.

وأعفددي مددن  سددجنمددن تكددم عليدده باإلعدددام أو بال -5

م أو لعقوبدة بالتقدادعقوبته بعفو عام أو سدقطت عنده ا
قتددة ي ضددع تكمدداا ذ فضددت أو أبدددلت منهددا عقوبددة م
 لمنع اإلقامة  م  ع رة سنة.

ـدد ال ي ضددع المتكددوم عليدده بعقوبددة جنتيددة لمنددع 6

اإلقامدة إال إىا تضدمن القدانون نصداا صدريتاا يفدرض 
  ىا المنع أو يجي  .

ـ وكل ىلد  يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي  يدادة مددة 7

دد فدي الفقدرة تدضدمن النطداا الم المنع أو ت فيضدها
 ا ولع أو إعفاء المتكوم عليه منها. 

 

 .51أصبح رقمها  -
أضيفت كلمة المنطقة بدال من  -

 القضاء في الفقرة الثانية.
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ـددد تتدددراو  مددددة مندددع اإلقامدددة بدددين سدددنة 1 82

 و م  ع رة سنة.
ـ من تكم عليه بعقوبدة جناييدة مانعدة أو 2

ع اإلقامددة مقيدددة للتريددة ي ضددع تكمدداا لمندد
 مدة توا   مدة العقوبة المقضع بها.

ـدد مددن تكددم عليدده باإلعدددام أو با  ددغال 3

ال دداقة مذبددداا أو باالعتقددال المذبددد وأعفددي 
مدددن عقوبتددده بعفدددو عدددام أو سدددقطت عنددده 
العقوبة بالتقادم أو  فضت أو أبددلت منهدا 
عقوبددة موقتددة ي ضددع تكمدداا لمنددع اإلقامددة 

  م  ع رة سنة.
وم عليه بعقوبة جنتية ـ ال ي ضع المتك4

لمنددع اإلقامددة إال إىا تضددمن القددانون نصدداا 
 صريتاا يفرض  ىا المنع أو يجي  .

ـ وكل ىل  يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي  5

 يددددادة مدددددة المنددددع أو ت فيضددددها ضددددمن 
دد في الفقرة ا ولع أو إعفداء تالنطاا الم

 المتكوم عليه منها. 
 

 .81أدمجت مع المادة  

لمندع اإلقامدة يعاقدب عليهدا  ـ كل م الفدة1 83

بددددالتب  مددددن ثالثددددة أ ددددهر إلددددع ثددددالث 
 سنوات.

ـ للقاضي أن يبددل التريدة المراقبدة مدن 2

منددع اإلقامددة مدددة ال تددنقص عمددا بقددي مددن 
 منع اإلقامة. 

 

  -51 المادة
ـ كل م الفة لمنع اإلقامة يعاقب عليها بدالتب  مدن 1

 ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات.
قبة من مندع اإلقامدة ـ للقاضي أن يبدل الترية المرا2

 مدة ال تنقص عما بقي من منع اإلقامة. 
 

 .51أصبح رقمها 

  الحرية المراقبة -5 الحرية المراقبة -7 

ـ الغاية من الترية المراقبة التثبدت مدن  1 84

صال  المتكوم عليه وتسدهيل ايتالفده مدع 
 المجتمع.

ـددد ي ضدددع المراقدددب للمندددع مدددن ارتيددداد 2

ليده أن يمسد  وع  ال مارات ومنع اإلقامة
عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا 

يتقيد با تكام التي  نالقوانين وا نظمة وأ
فرضددها عليدده القاضددي    ددية المعدداودة  
ويمكدددن تعدددديل  دددى  ا تكدددام أثنددداء تنفيدددى 

 التدابير.
 

  -52 المادة
ـدد الغايددة مددن التريددة المراقبددة التثبددت مددن صددال  1

 المتكوم عليه وتسهيل ايتالفه مع المجتمع.
وعليدده أن يمسدد    ي ضددع المراقددب لمنددع اإلقامددةـد 2

عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا القدددوانين 
يتقيدددد با تكدددام التدددي فرضدددها عليددده  نوا نظمدددة وأ

القاضي    ية المعاودة  ويمكن تعديل  دى  ا تكدام 
 أثناء تنفيى التدابير.

ـدد تتددراو  مدددة التريددة المراقبددة بددين سددنة و مدد  3

 ي القانون نص  اص م الم.سنوات ما لم يرد ف
ـدد إىا لددم يكددن مددن  ييددات  اصددة للمراقبددة تولددت 4

 أمر ا ال رطة.
ـ يقدم إلع القاضي تقرير عن سيرة المتكوم عليده 5 

 مرة كل ثالثة أ هر علع ا قل. 
 

 .52أصبح رقمها  -
 .85أدمجت معها المادة  -

ـ تتراو  مدة الترية المراقبة بدين سدنة  1 85

لم يرد في القانون نص و م  سنوات ما 
  اص م الم.

ـ إىا لم يكن من  ييات  اصة للمراقبدة  2

 تولت أمر ا ال رطة.
ـدد يقدددم إلددع القاضددي تقريددر عددن سدديرة 3 

المتكوم عليده مدرة كدل ثالثدة أ دهر علدع 
 ا قل. 

 

 .84أدمجت مع المادة  

من قضي عليه بالمراقبة و دالم ا تكدام  86
لقاضدي أو التي فرضدها عليده القدانون أو ا

اعتدداد الدددتملص مددن المراقبدددة تكددم عليددده 
بالتب  مع الت دغيل مدن ثالثدة أ دهر إلدع 
ثددالث سددنوات إال أن يددنص القددانون علددع 

 عقاب آ ر. 
 

   -53 المادة
مدددن قضدددي عليددده بالمراقبدددة و دددالم ا تكدددام التدددي 
فرضددها عليدده القددانون أو القاضددي أو اعتدداد الددتملص 

لدع من المراقبة تكم عليه بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إ
 ثالث سنوات إال أن ينص القانون علع عقاب آ ر. 

 
 

 .53أصبح رقمها 
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  الرعاية -6 الرعاية -8 

ـدد يعهددد بالرعايددة إلددع مذسسددات  اصددة 1 87

 اعترفت بها الدولة. 
ـ علع المذسسة أن توفر عمالا للمتكدوم 2

عليدده. ويراقددب مندددوبو ا بتكمددة طريقددة 
معي ددته ويسدددون إليدده النصددح والمعونددة. 

أن يسددلم إليهدا مددا يكدون  قددد وفددر  ويمكدن 
السدجين المسدر  السددتعماله فدي مصددلتته 

 علع أفضل وجه.
ـ يجب أن يقدم إلع الهيية القضايية التدي 3

قضت بالتددبير تقريدر عدن تالدة المتكدوم 
عليده وسدلوكه مدرة كدل ثالثدة أ دهر علددع 

 ا قل.
 

  -54 المادة
ـ يعهد بالرعاية إلع مذسسات  اصدة اعترفدت بهدا 1

 الدولة. 
المذسسددة أن تددوفر عمددالا للمتكددوم عليدده.  ـدد علددع2

ويراقددب مندددوبو ا بتكمددة طريقددة معي ددته ويسدددون 
إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها مدا يكدون  
قددد وفددر  السددجين المسددر  السددتعماله فددي مصددلتته 

 علع أفضل وجه.
ـدد يجددب أن يقدددم إلددع الهييددة القضددايية التددي قضددت 3

كوم عليده وسدلوكه مدرة بالتدبير تقرير عن تالة المت
 كل ثالثة أ هر علع ا قل.

 

 .54أصبح قمها 

  االخراج من البالد -7 االخراج من البالد -9 

ـدد كددل أجنبددي تكددم عليدده بعقوبددة جناييددة 1 88

يمكددددن طددددرد  مددددن ا راضددددي السددددورية 
 بموجب فقرة  اصة في التكم.

ـ وإىا تكم عليه بعقوبة جنتية فال يمكن 2

لتددي يددنص عليدده طددرد  إال فددي التدداالت ا
 القانون.

ـدد يقضددع بدداإل راج مددن الددبالد مذبددداا أو 3

لمدددة تتددراو  بددين ثددالث سددنوات و مدد  
 ع رة سنة. 

 

   -55 المادة
ـ كل أجنبي تكم عليده بعقوبدة جناييدة يمكدن طدرد  1

مددن ا راضددي السددورية بموجددب فقددرة  اصددة فددي 
 التكم.

ـ وإىا تكم عليه بعقوبة جنتية فال يمكدن طدرد  إال 2

 تي ينص عليه القانون.في التاالت ال
ـ يقضع باإل راج من البالد مذبداا أو لمدة تتدراو  3

 بين ثالث سنوات و م  ع رة سنة. 
علددع ا جنبددي الددى  قضددي بذ راجدده أن يغددادر  -4

ا رض السددورية بوسددايله ال اصددة فددي مهلددة  مسددة 
 ع ر يوماا.

ـ يعاقدب علدع كدل م الفدة لتددبير اإل دراج قضدايياا 5

 بالتب  من  هر إلع ستة أ هر.كان أو إدارياا 
 

 .55أصبح رقمها  -
 .89أدمجت معها المادة  -

ـ علع ا جنبي الى  قضي بذ راجه أن  1 89

يغادر ا رض السدورية بوسدايله ال اصدة 
 في مهلة  مسة ع ر يوماا.

ـ يعاقب علع كل م الفة لتدبير اإل راج 2

قضددايياا كددان أو إداريدداا بددالتب  مددن  ددهر 
 .إلع ستة أ هر

 

 .88أدمجت مع المادة  

االسقاط من الوالية أو من  -11 
 الوصاية

 تىفت كلمة من االسقاط من الوالية أو الوصاية -8
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ـدد اإلسددقاط مددن الواليددة أو مددن الوصدداية 1 91

يوجدب الترمددان مددن جميدع التقددوا علددع 
 الولد أو اليتيم وعلع أمالكه. 

ـ يكون اإلسقاط كامالا أو ج يياا  ويكون 2

متصددوراا بولددد أو يتدديم أو بعدددة عامدداا أو 
 أوالد وأيتام.

ـ تنتقل ممارسة الوالية أو الوصاية إلع  3

 وصي وفاقاا  تكام ا توال ال  صية. 
 

   -56 المادة
ـددد اإلسدددقاط مدددن الواليدددة أو مدددن الوصددداية يوجدددب 1

الترمان من جميع التقوا علع الولد أو اليتيم وعلع 
 أمالكه. 

كدون عامداا أو ـ يكدون اإلسدقاط كدامالا أو ج ييداا  وي2

 متصوراا بولد أو يتيم أو بعدة أوالد وأيتام.
ـدد تنتقددل ممارسددة الواليددة أو الوصدداية إلددع وصددي 3

 وفاقاا  تكام ا توال ال  صية. 
يمكن ترمان ا ب أو ا م أو الوصي من الوالية  -4

أو الوصاية إىا تكم عليهم بعقوبة جنايية وتبدين أنهدم 
 ع الولد أو اليتيم.غير جديرين بممارسة سلطتهم عل

 :  ذالء ا   اص للتدبير نفسه يتعرض -5

آ  ـ إىا تكم عليهم بعقوبة جنايية أو جنتية مدن أجدل 
جريمددة اقترفو ددا بتددا الولددد أو الفددر  أو اليتدديم أو 

 باال ترا  معه.
ب  ـ إىا اقترم القاصر الدى  فدي عهددتهم جنايدة أو 

اد م جنتة تسببت عن تهاونهم في تهىيبه أو عن اعتي
 إ مال مراقبته.

يكون إسقاط الوالية أو الوصداية لمددا التيداة أو  -6

  جل يتراو  بين ثالث سنوات و م  ع رة سنة.
ضع به لمدة أدنع لما وال يمكن في أ  تال أن يق -7

تكم به علدع ا ب أو ا م أو الوصدي مدن عقوبدة أو 
 تدبير اتترا   مانعين للترية.

 

 .56أصبح رقمها  -
 92و 91معها المواد  أدمجت -
 .93و

يمكن ترمان ا ب أو ا م أو الوصي من  91
الوالية أو الوصاية إىا تكم عليهم بعقوبدة 
جنايية وتبين أنهم غيدر جدديرين بممارسدة 

 سلطتهم علع الولد أو اليتيم.
 

 .91أدمجت مع المادة  

 :  ذالء ا   اص للتدبير نفسه يتعرض 92
جناييدددة أو  آ  ـ إىا تكدددم علددديهم بعقوبدددة

جنتيددة مددن أجددل جريمددة اقترفو ددا بتددا 
الولدددد أو الفدددر  أو اليتددديم أو باال دددترا  

 معه.
ب  ـ إىا اقترم القاصر الى  في عهدتهم 
جنايددة أو جنتددة تسددببت عددن تهدداونهم فددي 

 تهىيبه أو عن اعتياد م إ مال مراقبته.
 

 .91أدمجت مع المادة  

دا ـ يكون إسقاط الوالية أو الوصاية لم 1 93

التياة أو  جل يتراو  بين ثدالث سدنوات 
 و م  ع رة سنة.

ـد وال يمكدن فددي أ  تدال أن يقتضدع بدده 2

لمدة أدندع لمدا تكدم بده علدع ا ب أو ا م 
أو الوصي من عقوبدة أو تددبير اتتدرا   

 مانعين للترية.
 

 .91أدمجت مع المادة  

 نقلت الع العقوبات االضافية  المنع من مزاولة أحد األعمال -11 
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ـ يمكن مندع أ   د ص مدن م اولدة فدن 1 94

معلدددا علدددع قبدددول عمدددل أو مهندددة أو أ  
السلطة أو علع نيدل  دهادة إىا تكدم عليده 
بعقوبة جنايية أو جنتيدة مدن أجدل جريمدة 
اقترفت  رقاا لواجبات المهنة أو الفروض 

 المال مة لىل  العمل.
ـ إىا كانت م اولة العمدل ممكندة بمعد ل 2

فدددال يمكدددن   عدددن أ   دددرط أو تدددر يص
التكم بالمنع من م اولته إال فدي التداالت 

 التي نص عليها القانون. 
ـ يتعرض النا ر في قضايا المطبوعات 3

للمنع وإن لدم تكدن م اولتده العمدل منوطدة 
بتددددر يص. والمنددددع الددددى  يندددد ل بدددده أو 
بالمالدد  يددذد  إلددع وقددم الصددتيفة مدددة 

 المنع نفسها.
 

نقلت الع العقوبات االضافية   - 
 .38أصبح رقمها و
 .95أدمجت معها المادة  -

 ـ تتراو  مدة المنع بين  هر وسنتين.1 95

ـ ويمكن التكم بهدا مددا التيداة إىا كدان 2

قت بتكدم ذد تكم عليه بالمنع المالمجرم ق
مبددرم لددم تمددر عليدده  مدد  سددنوات أو إىا 

 نص القانون صراتة علع ىل .
ـدد م اولددة العمددل الممنددو  بالواسددطة أو 3

الغير يعاقدب عليهدا بدالتب  تتدع  لتساب
 .ثالثة أ هر وبالغرامة تتع ماية ليرة

 

 .94أدمجت مع المادة  

  الحرمان من حمل السالح -9 الحرمان من حق حمل السالح -12 

ـددد يمكدددن التكدددم بالترمدددان مدددن تمدددل 1 96

السال  لمددا التيداة أو لمددة تتدراو  بدين 
 ثالث سنوات و م  ع رة سنة.

ولددده  دددىا التددددبير أن ـددد ال يمكدددن مدددن تنا2

يتصدل علدع تدر يص القتنداء السددال  أو 
تملدده ويلغدددع التدددر يص الدددى  كدددان فدددي 

 تيا ته وال يرد إليه ما أدا  من رسم.
 

  -57 المادة
ـدد يمكددن التكددم بالترمددان مددن تمددل السددال  لمدددا 1

التيدداة أو لمدددة تتددراو  بددين ثددالث سددنوات و مدد  
 ع رة سنة.

علدع ـ ال يمكدن مدن تناولده  دىا التددبير أن يتصدل 2

تر يص القتنداء السدال  أو تملده ويلغدع التدر يص 
 الى  كان في تيا ته وال يرد إليه ما أدا  من رسم.

كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل جريمة  -3

اقترفت بواسطة السال  أو بدالعنم يوجدب الترمدان 
مدددن تدددا تمدددل السدددال  مددددة ثدددالث سدددنوات إال إىا 

 تضمن التكم  الم ىل .
 

 .57مها أصبح رق -
 .97أدمجت معها المادة  -

كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل  97
جريمة اقترفت بواسطة السال  أو بالعنم 
يوجب الترمان من تا تمل السال  مدة 
ثالث سنوات إال إىا تضمن التكدم  دالم 

 ىل .

 .96أدمجت مع المادة  

  المصادرة العينية -11 المصادرة العينية -13 

در من ا  دياء مدا كدان صدنعه أو ـ يصا1 98

اقتناذ  أو بيعه أو اسدتعماله غيدر م درو  
وإن لم يكن ملكاا للمدعع عليه أو المتكوم 

 عليه أو لم تفض المالتقة إلع تكم.
ـ إىا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط 2

يمنح المتكوم عليه أو المدعع عليه مهلدة 
لتقديمددده تتدددت طايدددل أداء ضدددعفي قيمتددده 

 د ا القاضي.يتدا تسبم
ـ يمكن للمتكمة عند االقتضاء االستعانة 3

القيمددددة الواجددددب أداذ ددددا  ب بيددددر لتقدددددير
وتتصيل القيمة المقدرة بالطريقدة المتبعدة 

 في تتصيل الغرامة.
 

  -58 المادة
ـ يصادر مدن ا  دياء مدا كدان صدنعه أو اقتنداذ  أو 1

بيعدده أو اسددتعماله غيددر م ددرو  وإن لددم يكددن ملكدداا 
عليه أو لدم تفدض المالتقدة  للمدعع عليه أو المتكوم

 إلع تكم.
ـدد إىا لددم يكددن مددا تجددب مصددادرته قددد ضددبط يمددنح 2

المتكددوم عليدده أو المدددعع عليدده مهلددة لتقديمدده تتددت 
 يتدد ا القاضي.ا طايل أداء ضعفي قيمته تسبم

ـدد يمكددن للمتكمددة عنددد االقتضدداء االسددتعانة ب بيددر 3

 القيمة الواجب أداذ ا وتتصيل القيمة المقددرة لتقدير
 بالطريقة المتبعة في تتصيل الغرامة.

 

 .58أصبح رقمها  -
 

  الكفالة االحتياطية -11 الكفالة االحتياطية -14 
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ـ الكفالة االتتياطية  دي إيددا  مبلد  مدن 1 99

و سددندات عموميددة أو تقددديم كفيددل المددال أ
أو عقد تديمين ضدماناا لتسدن سدلو   يءمل

 المتكوم عليه أو تالفياا لجريمة أ را.
ـدد يمكددن أن تفددرض الكفالددة لسددنة علددع 2

ا قل ول م  سدنوات علدع ا كثدر مدا لدم 
 يتضمن القانون نصاا  اصاا. 

ـ يعين القاضدي فدي التكدم مقددار المبلد  3

يجب الواجب إيداعه أو مقدار المبل  الى  
أن يضدددمنه عقدددد التددديمين أو الكفيدددل  وال 
يمكن أن ينقص عن  م  وع رين ليدرة 

 يرة.أو ي يد علع ألفي ل
 

  -59 المادة
و ـد الكفالددة االتتياطيددة  ددي إيدددا  مبلدد  مددن المددال أ1

أو عقددد تدديمين  يءسددندات عموميددة أو تقددديم كفيددل ملدد
ضماناا لتسن سلو  المتكوم عليه أو تالفيداا لجريمدة 

 أ را.
ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة علع ا قدل ول مد  2

سددنوات علددع ا كثددر مددا لددم يتضددمن القددانون نصدداا 
  اصاا. 

القاضددي فددي التكددم مقدددار المبلدد  الواجددب  ـدد يعددين3

أن يضددمنه عقددد  يجددب إيداعدده أو مقدددار المبلدد  الددى 
التدديمين أو الكفيددل  وال يمكددن أن يددنقص عددن  مدد  

 ليرة. مليونليرة أو ي يد علع ألم وع رين 
ـدددد تسددددتبدل التريددددة المراقبددددة تكمدددداا مددددن الكفالددددة 4

ى  االتتياطية للمدة نفسها إىا لدم تدذد قبدل التداريا الد
 تدد  القاضي وعلع ا كثر  الل ع رة أيام.

ـددد إىا فرضدددت الكفالدددة االتتياطيدددة علدددع  ددد ص 5

وجدد مدا فدذىا كدان   اعتبار  أمكن استيفاذ ا بالتج 
ال دد ص ال يفددي بالقيمددة المتددددة إال  مددن أمددوال  ددىا

 بوقم عمله القانوني أمكن التكم بتله. 
 

 .59أصبح رقمها  -
رة عدل مبل  الكفالة في الفق -

 م  الثالثة تيث أصبح من 
  ماية ألمالع وع رين ألفا 

 ليرة.
 .111أدمجت معها المادة  -

ـددد تسدددتبدل التريدددة المراقبدددة تكمددداا مدددن 1 111

الكفالة االتتياطية للمددة نفسدها إىا لدم تدذد 
قبددل التدداريا الددى  تدددد  القاضددي وعلددع 

 ا كثر  الل ع رة أيام.
ع ـدد إىا فرضددت الكفالددة االتتياطيددة علدد2

  ص اعتبار  أمكن اسدتيفاذ ا بدالتج  
ال د ص  وجد من أمدوال  دىاما فذىا كان 

ال يفددي بالقيمددة المتددددة إال بوقددم عملدده 
 القانوني أمكن التكم بتله. 

 

 .99أدمجت مع المادة  

 :  يمكن فرض الكفالة االتتياطية 111
آ  ـ فددي تالددة التكددم مددن أجددل تهديددد أو 

 تهويل.
أجدل تتددريض  ب  ـ فدي تالدة التكدم مدن

 علع جناية لم تفض إلع نتيجة.
جـ  ـ إىا كدان ثمدة مجدال لل دوم مدن أن 

عددود المتكددوم عليدده إلددع إيددىاء المجندددع ي
عليددددده أو أفدددددراد أسدددددرته أو اإلضددددددرار 

 بيمالكهم.
د  ـ في تالتي وقم التنفيى أو وقم التكم 

 النافى.
 دددـ  ـ فدددي تالدددة التكدددم علدددع  ددد ص 

مددن أجددل جريمددة توجددب فددرض   اعتبددار
 لترية المراقبة.ا
 

  -61 المادة
 :  يمكن فرض الكفالة االتتياطية -1

 آ  ـ في تالة التكم من أجل تهديد أو تهويل.
ب  ـ في تالة التكم من أجل تتريض علع جناية لم 

 تفض إلع نتيجة.
عدددود يجدددـ  ـ إىا كدددان ثمدددة مجدددال لل دددوم مدددن أن 

المتكوم عليه إلع إيىاء المجنع عليه أو أفراد أسرته 
 يمالكهم.أو اإلضرار ب

 د  ـ في تالتي وقم التنفيى أو وقم التكم النافى.
مدن أجدل    ـ  ـ في تالة التكم علع   ص اعتبار
 جريمة توجب فرض الترية المراقبة.

ترد الكفالدة وي دطب التديمين ويبدرأ الكفيدل إىا لدم  -2

 يقترم  الل مدة التجربة الفعل الى  أريد تالفيه.
ة وت صدص علدع ـ وفي تالة العك  تتصل الكفال3

التوالي بالتعويضات ال  صية فبالرسوم فبالغرامات 
 ويصادر ما يفيض لمصلتة الدولة. 

 

 .61أصبح رقمها  -
 .112مجت معها المادة دأ -

 

ـدد تددرد الكفالددة وي ددطب التدديمين ويبدددرأ 1 112

الكفيددل إىا لددم يقتددرم  ددالل مدددة التجربددة 
 الفعل الى  أريد تالفيه.

ل الكفالدددة ـددد وفدددي تالدددة العكددد  تتصددد2

وت صددددص علددددع التددددوالي بالتعويضددددات 
ال  صية فبالرسوم فبالغرامدات ويصدادر 

 ما يفيض لمصلتة الدولة. 
 

 .111أدمجت مع المادة  

  اقفال المحل -12 اقفال المحل -15 
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ـ يمكن التكم باقفال المتل الى  اقترفت 1 113

فيه جريمة بفعل صاتبه أو برضا   دهراا 
ا كثدر إىا أجدا   علع ا قدل وسدنتين علدع
 القانون ىل  بنص صريح.

ـ ويوجب االقفال تكماا ـ أياا كان سدببه ـ 2

منع المتكوم عليه من م اولة العمل نفسه 
 . 94علع ما ورد في المادة 

 

   -61 المادة
ـدد يمكدددن التكددم باقفدددال المتدددل الددى  اقترفدددت فيددده 1

جريمددة بفعددل صدداتبه أو برضددا   ددهراا علددع ا قددل 
ا  القددانون ىلدد  بددنص وسددنتين علددع ا كثددر إىا أجدد

 صريح.
ـدد ويوجددب االقفددال تكمدداا ـ أيدداا كددان سددببه ـ منددع 2

المتكوم عليه من م اولدة العمدل نفسده علدع مدا ورد 
  .38في المادة 

ـدد إن اقفددال المتددل الددى  قضددي بدده مددن أجددل أفعددال 3

جرمية أو م لة باآلداب يوجب منع المتكوم عليه أو 
أو  أتدددد أفدددراد أسدددرته أو أ   ددد ص تملددد  المتدددل

استيجر  علع علمه بديمر  مدن أن يد اول فيده العمدل 
 نفسه.

ـ ال يتناول المنع مال  العقار وجميع مدن لهدم علدع 4

 المتددل تددا امتيددا  أو تددا ر ددن أو ديددن إىا ظلددوا
 بمع ل عن الجريمة. 

 

 .61أصبح رقمها  -
 .114أدمجت معها المادة  -

ـدد إن اقفددال المتددل الددى  قضددي بدده مددن 1 114

رميددددة أو م لددددة بدددداآلداب أجددددل أفعددددال ج
يوجددب منددع المتكددوم عليدده أو أتددد أفددراد 
أسددددرته أو أ   دددد ص تملدددد  المتددددل أو 
استيجر  علع علمده بديمر  مدن أن يد اول 

 فيه العمل نفسه.
ـ ال يتناول المنع مال  العقار وجميع من 2

لهم علع المتل تدا امتيدا  أو تدا ر دن 
 بمع ل عن الجريمة.  أو دين إىا ظلوا

 

 113المادة  أدمجت مع 

إىا قضدي بذقفددال المتددل  ن المسددتثمر قددد  115
با دددر اسددددتثمار  فدددي متددددل إقامتدددده دون 
تددر يص ألدد م بددذ الء المتددل  وىلدد  مددع 
االتتفدداظ بتددا المددذجر التسددن النيددة فددي 

 في كل عطل وضرر. وفسا عقد اإلجارة 
 

  -62 المادة
إىا قضددي بذقفددال المتددل  ن المسددتثمر قددد با ددر  -1

دون تددر يص ألدد م مددن ه اسددتثمار  فددي متددل إقامتدد
بددذ الء المتددل  وىلدد  مددع االتتفدداظ بتددا المددذجر 

فدي كدل عطددل والتسدن النيدة فدي فسدا عقدد اإلجدارة 
 وضرر. 

إىا قضي بهىا التدبير بسبب عدم أ ليدة المسدتثمر  -2

 اقتصرت مفاعيله عليه.
 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ -3

ىا  الم أتكام المتكوم عليه وكل   ص ثالث إ 38

 المواد السابقة.
 

 .62أصبح رقمها  -
 116جت معها المادة أدم -

 .117و

 

إىا قضددي بهددىا التدددبير بسددبب عدددم أ ليددة  116
 المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.

 

 .115أدمجت مع المادة  

يتعدرض للعقوبدات المنصدوص عليهدا فددي  117
المتكوم عليده وكدل  د ص  95 المادة الـ

 لم أتكام المواد السابقة.ثالث إىا  ا
 

 .115أدمجت مع المادة  

وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو  -16 

 حلها

 أضيفت كلمة وتلها وحلها وقف هيئة اعتبارية عن العمل -13
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يمكدددن وقدددم كدددل نقابدددة وكدددل  دددركة أو  118
جمعيددددة وكددددل  ييددددة اعتباريددددة مددددا  ددددال 
اإلدارات العامدددة إىا اقتدددرم مدددديرو ا أو 

تهدددا أو ممثلو دددا أو عمالهدددا أعضددداء إدار
باسمها أو بذتدا وسايلها جنايدة أو جنتدة 
مقصودة يعاقب عليهدا بسدنتي تدب  علدع 

 ا قل.
 

   -63 المادة
يمكن وقم كل نقابة وكل  ركة أو جمعيدة وكدل  -1

م  ييددة اعتباريددة مددا  ددال اإلدارات العامددة إىا اقتددر
 ذ ا باسدددمها أو بذتددددا وسدددايلهاأو أعضددداممثلو دددا 

ودة يعاقدب عليهدا بسدنتي تدب  جناية أو جنتة مقصد
 علع ا قل.

يقضددع بددالوقم  ددهراا علددع ا قددل وسددنتين علددع  -2

ا كثددر  و ددو يوجددب وقددم أعمددال الهييددة كافددة وأن 
أعضددداء اإلدارة  وتبددددل االسدددم وا تلدددم المدددديرون 

االتتفدداظ  طويتددول دون التنددا ل عددن المتددل ب ددر
 بتقوا الغير ى  النية التسنة.

 

 .63أصبح رقمها  -
دمجت معها لبفقرة ا ولع أ -

 .111من المادة 

يمكن تل الهييدات المدىكورة فدي التداالت  119
 : التي أ ارت إليها المادة السابقة

آ  ـ إىا لددددم تتقيددددد بموجبددددات التيسددددي  
 القانونية.

ب  ـ إىا كانت الغاية من تيسيسدها م الفدة 
للقوانين أو كانت تستهدم في الواقدع مثدل 

  ى  الغايات.
ىا  الفدددددت ا تكدددددام القانونيدددددة جدددددـ  ـ إ

 المنصوص عليها تتت طايل التل.
د  ـ إىا كانددت قددد وقفددت بموجددب قددرار  

 مبرم لم تمر عليه  م  سنوات. 
 

  -64 المادة
يمكددن تددل الهييددات المددىكورة فددي التدداالت التددي  -1

 : أ ارت إليها المادة السابقة
 آ  ـ إىا لم تتقيد بموجبات التيسي  القانونية.

اية من تيسيسها م الفة للقوانين أو ب  ـ إىا كانت الغ
 كانت تستهدم في الواقع مثل  ى  الغايات.

جـ  ـ إىا  الفت ا تكام القانونيدة المنصدوص عليهدا 
 تتت طايل التل.

د  ـ إىا كانت قد وقفت بموجب قدرار مبدرم لدم تمدر  
 عليه  م  سنوات. 

ويوجددب التددل تصددفية أمددوال الهييددة االعتباريددة   -2

ون أو أعضددداء اإلدارة وكدددل مسدددذول ويفقدددد المددددير
عدن الجريمدة  ا  ليدة لتيسدي   ييدة مماثلدة    صياا 

 أو إدارتها.
 

 .64أصبح رقمها  -
أدمجت معها الفقرة الثانية من  -

 .111المادة 

ـددد يقضدددع بدددالوقم  دددهراا علدددع ا قدددل 1 111

وسددنتين علددع ا كثددر  و ددو يوجددب وقددم 
أعمددددال الهييددددة كافددددة وأن تبدددددل االسددددم 

أعضددددداء اإلدارة  والمدددددديرون  وا تلدددددم
 طويتددول دون التنددا ل عددن المتددل ب ددر
 االتتفاظ بتقوا الغير ى  النية التسنة.

ـدد ويوجددب التددل تصددفية أمددوال الهييددة 2

االعتباريددة  ويفقددد المددديرون أو أعضددداء 
عدددددن  اإلدارة وكدددددل مسدددددذول   صدددددياا 

الجريمة  ا  ليدة لتيسدي   ييدة مماثلدة أو 
 إدارتها.

 

ا ولع مع المادة أدمجت الفقرة  
. كما أدمجت الفقرة الثانية 118

 .119مع المادة 

يعاقددب علددع كددل م الفددة لمتكددام السددابقة  111
بالتب  من  هر إلع ستة أ هر وبغرامدة 

 ليرة. يماية وألف مستتراو  بين 
 

  -65 المادة
يعاقب علع كل م الفة لمتكدام السدابقة بدالتب  مدن 

مدد   وبغرامددة تتددراو  بددين  نتينإلددع سدد سددتة أ ددهر
 ليرة. وع رون ألفا وماية ألم

 

 .65أصبح رقمها  -
ن ستة  ددت العقوبة الع )م -

أ هر الع سنتين وبغرامة من 
 م  وع رين ألفا الع ماية 

 ليرة  ألم

حساب العقوبات و التدابير  -17 

 االحترازية

  حساب العقوبات والتدابير االحترازية -14

ا   االتتدددر ـددد يدددوم العقوبدددة أو التددددبير1 112

أربددع وع ددرون سدداعة  وال ددهر ثالثددون 
تسددب مددن  يومدداا  ومددا جدداو  منهددا ال ددهر

 يوم إلع مثله وفاقاا للتقويم الميالد .
ـدد فيمددا  ددال التالددة التددي يتكددم بهددا علددع 2

الموقوم لمدة أربع وع رين ساعة يطلا 
 سراته قبل ظهيرة اليوم اآل ر.

 

  -66 المادة
ون االتترا   أربع وع ر ـ يوم العقوبة أو التدبير1

 ساعة  وال هر ثالثون يوماا  وما جداو  منهدا ال دهر
 تسب من يوم إلع مثله وفاقاا للتقويم الميالد .

ـ فيما  ال التالة التي يتكم بها علع الموقوم لمدة 2

أربع وع رين ساعة يطلا سراته قبل ظهيرة اليدوم 
 اآل ر.

 

 .66أصبح رقمها 
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ـددد كدددل عقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة 1 113

مددن اليددوم الددى  بدددئ فيدده بتنفيددى ا  تتسددب
 بموجب التكم الى  أصبح مبرماا. 

ـدددد إىا اجتمعددددت عدددددة عقوبددددات مانعددددة 2

 للترية نفى أ د ا أوالا.
ـدد وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة 3

وعقوبددات مقيدددة للتريددة نفددىت فددي البدددء 
 العقوبات ا ولع.

 

  -67 المادة
ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للترية تتسب من اليوم 1

لددى  بدددئ فيدده بتنفيددى ا بموجددب التكددم الددى  أصددبح ا
 مبرماا. 

ـ إىا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للترية نفى أ د ا 2

 أوالا.
ـدد وإىا اجتمعددت عقوبددات مانعددة للتريددة وعقوبددات 3

 مقيدة للترية نفىت في البدء العقوبات ا ولع.
 

 .67أصبح رقمها 

ـ تجر  مدة التجريدد المددني مندى اليدوم  1 114

  أصددبح فيدده التكددم مبرمدداا  وإىا كددان الددى
القرار قد صدر غيابيداا تسدبت مندى تداريا 

الددى  تددم عمددالا متضددر اإللصدداا ا  يددر 
 .67بالمادة الـ 

ـدد إن المنددع مددن بعددض التقددوا المدنيددة 2

الدى  يقضدع بده علدع وجده إضدافي وفاقدداا 
منى انقضاء مدة العقوبدة  ينفى 66للمادة الـ 

 لترية. ا صلية المانعة المقيدة ل
 

  -68 المادة
تجر  مدة التجريد المدني مندى اليدوم الدى  أصدبح  1

فيده التكدم مبرمدداا  وإىا كدان القدرار قددد صددر غيابيدداا 
تسبت منى تاريا متضر اإللصداا ا  يدر الدى  تدم 

 .35 عمالا بالمادة الـ

ـ إن المنع من بعدض التقدوا المدنيدة الدى  يقضدع 2

منددى  ينفددى 33بدده علددع وجدده إضددافي وفاقدداا للمددادة الددـ 

 انقضاء مدة العقوبة ا صلية المانعة المقيدة للترية. 
 

 .68أصبح رقمها  -
 

ـ تنفى في التدال مفاعيدل التكدم القاضدي 1 115

بدددالتج  فدددي مددديوا اتتدددرا   دون مدددا 
التفات إلع أية عقوبدة أ درا أو أ  تددبير 
 اتترا   آ ر يمنعان الترية أو يقيدانها.

عددددة أو ـدددد إن التدددددابير االتترا يددددة المان2

المقيدة ما عدا التج  في ميوا اتتدرا   
 تنفى بعد العقوبات المانعة للترية.

ـددد تنفدددى العقوبدددات المقيددددة للتريدددة بعدددد 3

التدددابير االتترا يددة المانعددة للتريدددة. إىا 
اجتمعددت تدددابير اتترا يددة مانعددة للتريددة 
وتدابير اتترا ية مقيدة للترية بدئ بتنفيى 

التجد  فددي  : ا ولدع علدع الترتيدب اآلتدي
ميوا اتترا    الع لدة  التجد  فدي دار 

 .للت غيل
ـدد علددع أن مفاعيددل اإل ددراج مددن الددبالد 4

تنفدى دون التفددات إلدع أ  تدددبير اتتددرا   
 آ ر أو أية عقوبة مانعة من التقوا.

 

  -69 المادة
ـ تنفى في التال مفاعيل التكم القاضي بدالتج  فدي 1

التفدات إلدع أ  عقوبدة  أ دون  مدن ميوا اتتدرا  
تدددبير اتتددرا   آ ددر يمنعددان التريددة أو  أو أ ددرا
 يقيدانها.

ـ إن التدابير االتترا ية المانعدة أو المقيددة مدا عددا 2

التج  في ميوا اتترا   تنفى بعد العقوبات المانعة 
 للترية.

ـدددد تنفددددى العقوبددددات المقيدددددة للتريددددة بعددددد التدددددابير 3

إىا اجتمعدددت تددددابير واالتترا يدددة المانعدددة للتريدددة. 
مانعدددة للتريدددة وتددددابير اتترا يدددة مقيددددة  اتترا يدددة

للتريددددة بدددددئ بتنفيددددى ا ولددددع التجدددد  فددددي مدددديوا 
 .اتترا  

دون مدن ـ علع أن مفاعيل اإل راج من البالد تنفدى 4

عقوبدة مانعدة  إلع أ  تدبير اتترا   آ در أو التفات
 من التقوا.

 

 .69أصبح رقمها  -
أضيفت عبارة من دون التفات  -

تدبير  الع أ  عقوبة أ را أو
بدال من )دون ما التفات الع أية 

 عقوبة أ را أو أ  تدبير .

ـ إن المنددددع مددددن م اولددددة عمددددل مددددن  1 116

ا عمال والمنع من تمل السال   والكفالة 
االتتياطية تنفى بعد انقضاء مدة العقوبدات 

 والتدابير االتترا ية المانعة للترية.
ـ أما ساير التدابير االتترا ية والعينيدة  2

أو المانعة من التقوا فتنفدى مفاعيلهدا مندى 
 اليوم الى  أصبح فيه التكم مبرماا.

 

  -71 المادة
ـ إن المنع من م اولة عمل من ا عمال والمنع من 1

تمل السدال   والكفالدة االتتياطيدة تنفدى بعدد انقضداء 
 مدة العقوبات والتدابير االتترا ية المانعة للترية.

عينيدة أو المانعدة ـ أما ساير التددابير االتترا يدة وال2

من التقوا فتنفى مفاعيلها منى اليوم الدى  أصدبح فيده 
 التكم مبرماا.

 

 .71أصبح رقمها 

ـ يتسب التوقيدم االتتيداطي دايمداا فدي  1 117

 المانعة أو المقيدة للترية. مدة العقوبات
ـ ويتسدددم  دددىا التوقيدددم مدددن الغرامدددة  2

بمقدددار مددا يقددرر  القاضددي وفاقدداا  تكددام 
ويسددقط مددن مدددة  64و  62و  54المددواد 

التددددابير االتترا يدددة المانعدددة للتريدددة إىا 
 قضع القاضي صراتة في التكم. 

 

  -71 المادة
ـدددد يتسددددب التوقيددددم االتتيدددداطي دايمدددداا فددددي مدددددة 1

 المانعة أو المقيدة للترية. العقوبات
ـ ويتسم  ىا التوقيم من الغرامة بمقدار ما يقدرر  2

ويسدقط  34و  31و 27 القاضي وفاقاا  تكام المدواد

من مدة التدابير االتترا ية المانعة للترية إىا قضدع 
 القاضي صراتة في التكم. 

 

 .71أصبح رقمها  -
 

الفصل الثالث : تدابير االصالح  

 (128الى  118)

 ألغيت 

  الفصل الثالث : في االلزامات المدنية الفصل الرابع : في االلزامات المدنية 

  أنواع االلزامات المدنية -1 أنواع االلزامات المدنية -1 
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اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي   129
 : الج ايي القضاء بها  ي

 أ ـ الرد.
 ب ـ العطل والضرر.

 جـ ـ المصادرة.
 د ـ ن ر التكم.
  ـ ـ النفقات. 

 

  -72 المادة
اإلل امدددات المدنيدددة التدددي يمكدددن القاضدددي الج ايدددي 

 : القضاء بها  ي
 أ ـ الرد.

 ب ـ العطل والضرر.
 لمصادرة.جـ ـ ا

 د ـ ن ر التكم.
  ـ ـ النفقات. 

 

 .72أصبح رقمها  -

ـ الرد عبدارة عدن إعدادة التدال إلدع مدا  1  131

 كانت عليه قبل الجريمة.
ن وجددب كددامـ كلمددا كددان الددرد فددي اال 2

 التكم به عفوا.
ـ تجر  أتكام القانون المددني علدع رد  3

 ما كان في تيا ة الغير. 
 

  -73 المادة
ال إلدع مدا كاندت عليده ـ الرد عبارة عدن إعدادة التد1

 قبل الجريمة.
 ن وجب التكم به عفوا.كامـ كلما كان الرد في اال2

ـ تجر  أتكام القانون المدني علع رد مدا كدان فدي 3

 تيا ة الغير.
علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتدا الجرايم  -4

ومدددن  576و 573) المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد

بدالبراءة  قضدتأن تتكم عفدواا ولدو   581إلع  579

بددرد جميددع ا مددوال أو التقددوا أو ا سددهم الم تلسددة 
 إلع كتلة الداينين. 

 

 .73أصبح رقمها  -
 

علع المتكمة الج ايية الناظرة في إتددا   131
الجدددرايم المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددواد 

  أن 683إلددددع  681ومدددن  678و 675)

بالبراءة بدرد جميدع  تتكم عفواا ولو قضت
ا سددهم الم تلسددة  ا مددوال أو التقددوا أو

 إلع كتلة الداينين. 
 

 131أدمجت مع المادة  

  171  171ـددد تسددددر  أتكددددام المددددواد 1  132

المددددني علدددع العطدددل  مدددن القدددانون 172

 والضرر.
ـدد يقضددع بالعطددل والضددرر بندداء علددع 2

 طلب االدعاء ال  صي.
ـددد فدددي تالدددة البدددراءة يمكدددن أن يقضدددع 3

المددعع  بالعطل والضرر بناء علع طلدب
طلدددب الفريدددا الدددى  استتضدددر  عليددده أو

كمسدددددذول مددددددني إىا تبدددددين أن المددددددعي 
 ال  صي تجاو  في دعوا .

 

  -74 المادة
مدددن  172  171  171ـددد تسدددر  أتكدددام المدددواد 1

 المدني علع العطل والضرر. القانون
ـ يقضع بالعطل والضرر بناء علدع طلدب االدعداء 2

 ال  صي.
ـددد فددددي تالددددة البددددراءة يمكددددن أن يقضددددع بالعطددددل 3

المدددعع عليدده أو طلددب  طلددب والضددرر بندداء علددع
الفريددا الددى  استتضددر كمسددذول مدددني إىا تبددين أن 

 المدعي ال  صي تجاو  في دعوا .
للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن العطدددل  -4

والضرر من أجل جناية أو جنتة أدت إلع الموت أو 
تعطيدل دايدم عدن العمدل يدددفع د دالا مددا التيداة إلددع 

 طلبوا ىل . ا اىالمجنع عليه أو إلع ورثته 
 

 .74أصبح رقمها  -
 .133أدمجت معها المادة  -

للقاضدددي أن يقدددرر أن مدددا يتكدددم بددده مدددن   133
العطل والضرر من أجدل جنايدة أو جنتدة 
أدت إلع الموت أو تعطيل دايم عن العمل 
يدفع د الا مددا التيداة إلدع المجندع عليده 

 طلبوا ىل . اىا أو إلع ورثته 
 

   -75 المادة
فدي  سقاط التدا ال  صدي عام  تبعا السقط التا الي

 الجرايم االتية :
 القباتات الواقعة علع ا فراد أو علع أموالهم.  -1

جددرايم الددىم والقددد  الواقعددة علددع ا فددراد غيددر  -2

مدددوظفي االدارات و المذسسدددات العامدددة والبلدددديات 
والجدددي  والهييدددات المنظمدددة وقضددداة التكدددم بسدددبب 
  وظدددايفهم أو صدددفاتهم أو علدددع الندددواب والدددو راء

 وعلع ريي  الجمهورية في كل ا توال.
جميع الجنح التاصلة بين ال وجين قبل افتراقهما  -3

 قانونا أو التاصلة بين ا صول والفرو .
 535و 534 الجنح المنصوص عليهدا فدي المدواد -4

 . 557و 555و 554و 551و 543و

 .75أدمجت مع المادة 
أضيفت  ى  المادة و أ ىت  -

 ني.لبنا 133من المادة 

في المىكرة  551تبرير المادة  -

 االيضاتية.
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ـدد إن ا  ددياء القابلددة للمصددادرة بموجددب 1  134

يمكددن التكددم بهددا للمدددعي  69المددادة الددـ 

ال  صدي بنداء علدع طلبدده  مدن أصدل مددا 
جب له من عطل وضرر وبمقددار ما. يتو
ـ إىا كان ال يء الى  تقرر مصادرته لم 2

يضددبط فللقاضددي أن يقضددي ـ بندداء علددع 
طلددب المدددعي ال  صددي ـ بتيديتدده تتددت 
طايل الغرامة التهديدية المنصوص عليهدا 

مدن القدانون المددني أو  214في المادة الدـ 

 أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل.

  -76 المادة
 37 ـ إن ا  ياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ1

يمكن التكم بها للمددعي ال  صدي بنداء علدع طلبده  
ه مددددن عطددددل وضددددرر مددددن أصددددل مددددا يتوجددددب لدددد

 وبمقدار ما.
ـد إىا كدان ال ديء الددى  تقدرر مصدادرته لدم يضددبط 2

فللقاضدددي أن يقضدددي ـ بنددداء علدددع طلدددب المددددعي 
ال  صددي ـ بتيديتدده تتددت طايددل الغرامددة التهديديددة 

مددن القددانون  214المنصددوص عليهددا فددي المددادة الددـ 

 المدني أو أن يتكم علع المجرم بدفع بدل المثل.

 .76أصبح رقمها  -
 

ـدددد يمكددددن للقاضددددي إىا طلددددب المدددددعي 1  135

ال  صي وكانت مصلتته توجب ىل  أن 
ييمر بن ر التكم برمته أو بن در  الصدة 
عنه فدي جريددة أو عددة جرايدد علدع نفقدة 

 المتكوم وعليه.
ـدددد ويمكندددده إىا طلددددب الظنددددين وكانددددت 2

مصلتته توجب ىلد  أن يديمر بن در تكدم 
البدددراءة فدددي ال دددروط نفسدددها علدددع نفقدددة 

ل  صي إىا تبين أنه تجداو  فدي المدعي ا
 دعوا . 

 

  -77 المادة
ـ يمكن للقاضي إىا طلب المدعي ال  صي وكانت 1

مصلتته توجب ىل  أن يديمر بن در التكدم برمتده أو 
بن ددر  الصددة عندده فددي جريدددة أو عدددة جرايددد علددع 

 نفقة المتكوم وعليه.
ـ ويمكنه إىا طلب الظندين وكاندت مصدلتته توجدب 2

ة فدي ال دروط نفسدها ىل  أن ييمر بن در تكدم البدراء
علع نفقة المدعي ال  صي إىا تبدين أنده تجداو  فدي 

 دعوا . 
 

 .77أصبح رقمها  -

ـد إىا 1علع عاتا الفريا ال اسر:  النفقات  136

تعدد المتكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم 
أقسدددداماا متسدددداوية إال أن يقددددرر القاضددددي 

  الم ىل .
ـدددد تبقددددع جميددددع النفقددددات التددددي ال تفيددددد 2

عداتا مدن سدببها دون سدوا   الدعوا علع
 وإن لم يكن  اسراا.

ـ علع أن ما تقددم ال يمد  أتكدام قدانون 3

 التجارة ال اصة بدعوا اإلفال .
ـدد تطبددا النيابددة العامددة قاعدددة التقسدديط 4

علددددع الرسددددوم  53الددددواردة فددددي المددددادة 

 ضايية.قوالنفقات ال
ـدد يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن 5

 ت الجريمدة التديالرسوم والنفقدات إىا كاند
سدددببت التتقيدددا قدددـد وقعدددت فعدددالا ولكدددن 

 التتقيا لم يتمكن من معرفة فاعلها.
ـ في تالة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده 6

 أو قصدددددر  تتصدددددل الرسدددددوم والنفقدددددات
بمعرفدددددة و ارة الدددددـمالية وفقددددداا لقاعددددددة 

 تتصيل ا موال ا ميرية

  -78 المادة
 نفقات علع عاتا الفريا ال اسر:ال-1

متكددوم علدديهم وجبددت الرسددوم علدديهم ـ إىا تعدددد الأدد
 أقساماا متساوية إال أن يقرر القاضي  الم ىل .

ـ تبقدع جميددع النفقدات التدي ال تفيددد الددعوا علددع ب 
 عاتا من سببها دون سوا  وإن لم يكن  اسراا.

ـ علددع أن مددا تقدددم ال يمد  أتكددام قددانون التجددارة ج 
 ال اصة بدعوا اإلفال .

عدددة التقسدديط الددواردة فددي ـ تطبددا النيابددة العامددة قاددد
 ضايية.قعلع الرسوم والنفقات ال 27 المادة

ـ يتكددم بذعفدداء ال دداكي أو المدددعي مددن الرسددوم   
سدببت التتقيدا قدـد  والنفقات إىا كانت الجريمدة التدي

وقعددت فعددالا ولكددن التتقيددا لددم يددتمكن مددن معرفددة 
 فاعلها.

ـ في تالدة وفداة المتكدوم عليده أو غيبتده أو قصدر  و
بمعرفة و ارة الـمالية وفقداا  لرسوم والنفقاتتتصل ا

 .لقاعدة تتصيل ا موال ا ميرية
ـ إن المدعي ال  صي الدى  يسدقط دعدوا   دالل أ-2

ثمدددان وأربعدددين سددداعة مدددن اكتسدددابه صدددفة المددددعي 
ال  صي ال يلد م بالنفقدات التدي تصدرم مندى إبدال  

 النيابة العامة والمدعع عليه  ىا اإلسقاط.
التددي أوجبتهددا دعددوا تددا   صددي  نفقدداتالـ إن ب 

تقددرر عدددم قبولهددا يبقددع منهددا علددع عدداتا المدددعي 
 ال  صي ما لم يفد القضية.

 .78أصبح رقمها  -
 .137أدمجت معها المادة  -

 

ـددد إن المددددعي ال  صدددي الدددى  يسدددقط 1  137

دعددوا   ددالل ثمددان وأربعددين سدداعة مددن 
اكتسددابه صددفة المدددعي ال  صددي ال يلدد م 

ى إبددال  النيابددة بالنفقددات التددي تصددرم مندد
 العامة والمدعع عليه  ىا اإلسقاط.

نفقددات التددي أوجبتهددا دعددوا تددا الـدد إن 2

  صي تقرر عدم قبولها يبقع منهدا علدع 
 عاتا المدعي ال  صي ما لم يفد القضية.

 136أدمجت مع المادة  

  أحكام مشتركة -2 أحكام مشتركة -2 
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ـ كل جريمة تلتا بالغير ضدرراا ماديداا  1  138

 اا تل م الفاعل بالتعويض.يأدبكان أو 
ـ تجددب االلت امددات المدنيدة علددع فاعددل  2

الجريمدددة الدددى  اسدددتفاد مدددن أتدددد أسدددباب 
 اإلعفاء.

 

  -79 المادة
ـ كددل جريمددة تلتددا بددالغير ضددرراا ماديدداا كددان أو  1

 اا تل م الفاعل بالتعويض.بيأد
ـ تجددب االلت امددات المدنيددة علددع فاعددل الجريمددة  2

 فاء.الى  استفاد من أتد أسباب اإلع
المجنددون أو القاصددر الددى  ارتكددب الجريمددة دون  -3

تمييدد  ال يلدد م بالعطددل والضددرر إال إىا لددم يكددن ثمددة 
 دد ص تقددع عليدده تبعددة عملدده أو كددان  ددىا ال دد ص 

القاضددي العطددل والضددرر مراعيدداا  غيددر ملدديء فيقدددر
في ىل  تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة الثانيدة 

 مدني.من القانون ال 165من المادة 

الجريمة المقترفة في تالة االضطرار تل م مدنياا  -5

 من تصلت لمنفعته بقدر الضرر الى  اتقا .
 

 .79أصبح رقمها  -
 139أدمجت معها المادة 

 .141والمادة 

المجنون أو القاصر الى  ارتكب الجريمة   139
دون تمييدد  ال يلدد م بالعطددل والضددرر إال 
إىا لددم يكددن ثمددة  دد ص تقددع عليدده تبعددة 

ملدده أو كددان  ددىا ال دد ص غيددر ملدديء ع
القاضي العطل والضرر مراعياا في  فيقدر

ىل  تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة 
 من القانون المدني. 165الثانية من المادة 

 

 138أدمجت مع المادة  

الجريمددة المقترفددة فددي تالددة االضددطرار   141
تلددد م مددددنياا مدددن تصدددلت لمنفعتددده بقددددر 

 الضرر الى  اتقا .
 

 138أدمجت مع المادة  

 ـ الت ام الرد ال يتج أ. 1  141

ـددد يتتمدددل االل امدددات  المدنيدددة ا  دددرا 2

بالتضددامن جميددع ا  دد اص الددىين تكددم 
 عليهم من أجل جريمة واتدة.

ـد ال ي ددمل التضددامن الجددرايم المتال مددة 3

 إال إىا اقترفت لغرض م تر .
ـ وال ي مل التضامن النفقات ما لم يكن  4

جريمة واتددة قدد  يهم من أجلالمتكوم عل
توكموا في الدعوا نفسدها وللقاضدي فدي 
كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن المتكدوم 

 عليهم بالنفقات. 
 

  -81 المادة
 ـ الت ام الرد ال يتج أ. 1

ـدد يتتمددل االل امددات  المدنيددة ا  ددرا بالتضددامن 2

جميع ا   اص الىين تكدم علديهم مدن أجدل جريمدة 
 واتدة.

يم المتال مدددة إال إىا ـددد ال ي دددمل التضدددامن الجدددرا3

 اقترفت لغرض م تر .
ـ وال ي مل التضامن النفقات مدا لدم يكدن المتكدوم  4

جريمة واتدة قد توكموا في الدعوا  عليهم من أجل
نفسها وللقاضي في كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن 

 المتكوم عليهم بالنفقات. 
 

 .81أصبح رقمها 

و ددركات »ـدد يدددعع المسددذولون مدددنياا 1  142

إلددددددع المتاكمددددددة ويل مددددددون « ينالتدددددديم
متضدددامنين مدددع فاعدددل الجريمدددة بدددالردود 
والنفقددات المتوجبددة للدولددة  ويتكددم علدديهم 
بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي 

 ال  صي ىل .
ـ وتعتبر مصاريم اإلسعام والتدداو   2

والعمليات الجراتية وإقامة المعتدا عليده 
في المست فيات التكومية من المصداريم 
المتوجب التكم بها لمصدلتة الدولدة علدع 

 كل تال.
ترسل دواير الصتة قايمة بالنفقدات إىا لدم 
يكن أتد الطرفين قد أسلفها  لدواير النيابة 
العامدددة. وعلدددع النيابدددة العامدددة أن تتدددولع 
االدعاء بها ومالتقتها وتنفيى التكدم الدى  
يصدر بها كما تنفدى أتكدام نفقدات الجدرايم 

 ورسوم المتاكمة.
 

  -81 المادة
إلدع « و ركات التديمين»ـ يدعع المسذولون مدنياا 1

المتاكمددة ويل مددون متضددامنين مددع فاعددل الجريمددة 
بددالردود والنفقددات المتوجبددة للدولددة  ويتكددم علدديهم 
بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي ال  صدي 

 ىل .
وتعتبدددددر مصددددداريم اإلسدددددعام والتدددددداو   -أـددددد 2

ا عليددده فددددي والعمليدددات الجراتيدددة وإقامدددة المعتدددد
المست دددفيات التكوميدددة مدددن المصددداريم المتوجدددب 

 التكم بها لمصلتة الدولة علع كل تال.
ترسل دواير الصتة قايمدة بالنفقدات إىا لدم يكدن  -ب 

أتد الطرفين قد أسلفها  لدواير النيابة العامدة. وعلدع 
النيابة العامة أن تتولع االدعاء بها ومالتقتها وتنفيدى 

كما تنفى أتكام نفقدات الجدرايم  التكم الى  يصدر بها
 ورسوم المتاكمة.

 

 .81أصبح رقمها 
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لمتكمدددددة الجدددددنح ولمتكمدددددة االسدددددتينام   143
الج ايية عندما تنظدران فدي إتددا الجدنح 
المنصددددوص عليهددددا فددددي فصددددلي التقليددددد 
واإلفال   ولمتكمة الجنايات الناظرة في 
أية جريمة كانت أن تتكم علع الظندين أو 

لبراءة بجميددددع المددددتهم عنددددد قضددددايها بددددا
االل امدددات المدنيدددة التدددي يطلبهدددا الفريدددا 
المتضرر إىا كان الفعل يذلم عمدالا غيدر 

 م رو .
 

  -82 المادة
لمتكمة الجدنح ولمتكمدة االسدتينام الج اييدة عنددما 
تنظدددران فدددي إتددددا الجدددنح المنصدددوص عليهدددا فدددي 
فصلي التقليد واإلفال   ولمتكمة الجنايدات النداظرة 

ع الظندين أو المدتهم في أية جريمة كانت أن تتكم عل
عند قضايها بدالبراءة بجميدع االل امدات المدنيدة التدي 
يطلبها الفريا المتضدرر إىا كدان الفعدل يذلدم عمدالا 

 غير م رو .
 

 .82أصبح رقمها 

إىا اجتمعددت الغرامددة واإلل امددات المدنيددة   144
وكانددت أمددال  المتكددوم عليدده غيددر وافيددة 
جرا تو يع المال المتصل وفقاا للترتيب 

 تالي: ال
أ ـ اإلل امددددات المدنيدددددة المتكددددوم بهدددددا 

 لمصلتة الفريا المتضرر.
 ب ـ النفقات المتوجبة للدولة. 
 ج ـ  الغرامة.  
 

  -83 المادة
إىا اجتمعدددت الغرامدددة واإلل امدددات المدنيدددة وكاندددت 
أمال  المتكوم عليه غيدر وافيدة جدرا تو يدع المدال 

 المتصل وفقاا للترتيب التالي: 
تكدوم بهدا لمصدلتة الفريدا أ ـ اإلل امدات المدنيدة الم

 المتضرر.
 ب ـ النفقات المتوجبة للدولة. 
 ج ـ  الغرامة.  
 

 .83أصبح رقمها 

يمكددددن أداء العطددددل والضددددرر والنفقددددات   145
أقسدداطا وفاقددا  تكددام الفقددرة الثانيددة مددن 

 من القانون المدني. 344المادة 

 

  -84 المادة
يمكددن أداء العطددل والضددرر والنفقددات أقسدداطا وفاقددا 

مددن القددانون  344الثانيددة مددن المددادة   تكددام الفقددرة

 المدني.
 

 .84أصبح رقمها 

يمكددن اللجددوء الددع التددب  التنفيددى  وفقددا    146
لقانون أصول المتاكمات للقضدايا المدنيدة 
وىلدد  لتنفيددى االل امددات المدنيددة باسددتثناء 
الددددرد ون ددددر التكم.وفددددي تالددددة التكددددم 
بالتضددامن ال يجددو  تددب  المتكددوم عليدده 

 يصيبه. إال عن الج ء الى 
ال يلجددي الددع التددب  التنفيددى  طددوال مدددة 
التجربددة فددي وقددم التنفيددى ووقددم التكددم 

 النافى.
يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا فدي أمكندة 

             اصة.

  -85 المادة
يمكن اللجوء الع التب  التنفيى  وفقا لقانون أصول 
المتاكمددات للقضددايا المدنيددة وىلدد  لتنفيددى االل امددات 

رد ون در التكم.وفدي تالدة التكدم المدنية باسدتثناء الد
بالتضدددامن ال يجدددو  تدددب  المتكدددوم عليددده إال عدددن 

 الج ء الى  يصيبه.
ال يلجي الع التدب  التنفيدى  طدوال مددة التجربدة فدي 

 وقم التنفيى ووقم التكم النافى.
            يوقم المتبوسون تبسا تنفيىيا في أمكنة  اصة. -2

 

 .85أصبح رقمها 

في سقوط األحكام الفصل الخامس :  
 الجزائية

  : في سقوط األحكام الجزائية القصل الرابع

  أحكام عامة -1 أحكام عامة -1 

إن ا سباب التدي تسدقط ا تكدام الج اييدة   147
 :  أو تمنع أو تعلا تنفيى ا  ي التالية

 ـ وفاة المتكوم عليه. 1

 ـ العفو العام. 2

 ـ العفو ال اص.  3

 ـ صفح الفريا المتضرر. 4

 ـ إعادة االعتبار.  5

 ـ التقادم. 6

 ـ وقم التنفيى. 7 

 ـ وقم التكم النافى. 8 

 

  -86 المادة
إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع  -1

 :  أو تعلا تنفيى ا  ي التالية
 ـ وفاة المتكوم عليه. أ
 العفو العام. -ب
 العفو ال اص.   -ج
 صفح الفريا المتضرر. -د
 إعادة االعتبار.   - 
 التقادم. -و
 ـ وقم التنفيى.   
 ـ وقم التكم النافى.   
إن ا سباب التي تسقط ا تكام الج ايية أو تمندع  -2

تنفيى ا أو تعلقه ال مفعول لها علع االل امات المدنية 
 التي تبقع  اضعة  تكام القانون المدني.

 

 .86أصبح رقمها  -
 .148أدمجت معها المادة  -

ط ا تكدام الج اييدة إن ا سباب التدي تسدق  148
أو تمندددع تنفيدددى ا أو تعلقددده ال مفعدددول لهدددا 
علع االل امات المدنية التي تبقع  اضدعة 

  تكام القانون المدني.
 

 147أدمجت مع المادة  
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  وفاة المحكوم عليه -2 وفاة المحكوم عليه -2 

ـ تدد ول جميددع نتددايج التكددم الج اييددة  1  149

 بوفاة المتكوم عليه.
ل للوفدددددداة علددددددع ولكددددددن ال مفعددددددو - 2 

المصدددادرة ال  صدددية إىا كاندددت ا  دددياء 
المصادرة قد تكم بهدا للمددعي ال  صدي 
وال علع المصادرة العينية وال علع إقفدال 

 114المتل عمالا بالمادة الـ 

الغرامدات  ـ وتتول الوفاة دون اسدتيفاء 3

ون ر وإلصاا التكم المقضي بهمدا وفاقداا 
 .68و67للمادتين الـ 

 

  -87 المادة
يع نتايج التكم الج ايية بوفاة المتكدوم ـ ت ول جم 1

 عليه.
ولكدددددن ال مفعدددددول للوفددددداة علدددددع المصدددددادرة  - 2 

ال  صددية إىا كانددت ا  ددياء المصددادرة قددد تكددم بهددا 
للمدددعي ال  صددي وال علددع المصددادرة العينيددة وال 

 .61علع إقفال المتل عمالا بالمادة الـ 

الغرامدددات ون دددر  ـددد وتتدددول الوفددداة دون اسدددتيفاء3

 35 ا التكم المقضي بهما وفاقداا للمدادتين الدـ وإلصا

 .36و

 

 .87أصبح رقمها  -
 

  العفو العام -3 العفو العام -3 

ـدددد يصدددددر العفددددو العددددام عددددن السددددلطة 1  151

 الت ريعية.
ـ و و يسقط كل عقوبة أصدلية كاندت أو 2

 فرعية أو إضافية.
ـدد ولكندده ال ي ددمل التدددابير االتترا يدددة 3

ا نددص قددانون والتدددابير اإلصددالتية إال إى
 العفو صراتة علع ىل .

ـدد ال تددرد الغرامددات المسددتوفاة وا  ددياء 4

 . 69المصادرة بمقتضع المادة الـ 

 

  -88 المادة
 ـ يصدر العفو العام عن السلطة الت ريعية.1

ـ و و يسقط كل عقوبدة أصدلية كاندت أو فرعيدة أو 2

أو بعضدددها أو ابددددالها بعقوبدددة أ دددم منهدددا  إضدددافية
 .مقررة قانونا

 ي دددمل التددددابير االتترا يدددة والتددددابير ـددد ولكنددده ال3

اإلصددالتية إال إىا نددص قددانون العفددو صددراتة علددع 
 ىل .

ـدد ال تددرد الغرامددات المسددتوفاة وا  ددياء المصددادرة 4

 . 37 بمقتضع المادة الـ

 

 .88أصبح رقمها  -
 

  العفو الخاص -4 العفو الخاص -4 

ـ يمنح العفدو ال داص ريدي  الدولدة بعدد 1  151

 نة العفو.استطال  رأ  لج
لمتكدددوم عليددده أن يدددرفض لـددد ال يمكدددن 2

 االستفادة من العفو.
ـ يمكن أن يكون العفو  رطياا ويمكن أن 3

يندداط بيتددد االلت امددات المعينددة فددي المددادة 
 أو بيكثر. 169

ـ إىا كدان الفعدل المقتدرم جنايدة وجدب  4

التعددددددويض علددددددع المدددددددعي ال  صددددددي 
فدي  169بمقتضع الفقرة الثالثة من المادة 

 لة أقصا ا ثالث سنوات.مه
 

  -89 المادة
ـ يمدنح العفدو ال داص ريدي  الدولدة بعدد اسدتطال  1

 رأ  لجنة العفو.
لمتكدوم عليده أن يدرفض االسدتفادة مدن لـ ال يمكدن 2

 العفو.
ـ يمكن أن يكون العفو  رطياا ويمكن أن يناط بيتد 3

 أو بيكثر. 115االلت امات المعينة في المادة 

ة وجددب التعددويض ـدد إىا كددان الفعددل المقتددرم جنايدد4

علددع المدددعي ال  صددي بمقتضددع الفقددرة الثالثددة مددن 
 في مهلة أقصا ا ثالث سنوات. 115المادة 

 

 .89أصبح رقمها  -
 

 ـ العفو ال اص   صي.1  152

ـددد ويمكدددن أن يكدددون بذبددددال العقوبدددة أو 2

بذسقاط مدة العقوبة أو التدبير االتتدرا   
 أو بت فيضها كلياا أو ج يياا.

فدو العقوبدات الفرعيدة أو ـ وال ي دمل الع3

اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة المقضددع 
بهددددا باإلضددددافة إلددددع عقوبددددة أصددددلية إال 
بموجدب ندص صدريح فدي المرسدوم الددى  

 يمنته.

  -91 المادة
 ـ العفو ال اص   صي.1

ـدد ويمكددن أن يكددون بذبدددال العقوبددة أو بذسددقاط مدددة 2

العقوبددة أو التدددبير االتتددرا   أو بت فيضددها كليدداا أو 
 ج يياا.

ـدد وال ي ددمل العفددو العقوبددات الفرعيددة أو اإلضددافية 3

والتددددابير االتترا يدددة المقضدددع بهدددا باإلضدددافة إلدددع 
عقوبة أصلية إال بموجب نص صدريح فدي المرسدوم 

 الى  يمنته.

 .91أصبح رقمها 

ـ ال ينال العفو من لم يكن قدد تكدم عليده 1  153

 تكماا مبرماا.
ـدد ال يتددول وقددت التنفيددى ووقددم التكددم 2

 دون نيل العفو.النافى 
 

  -91 المادة
ـدد ال ينددال العفددو مددن لددم يكددن قددد تكددم عليدده تكمدداا 1

 مبرماا.
ـ ال يتول وقت التنفيى ووقم التكم النافى دون نيل 2

 العفو.
 

 .91أصبح رقمها 
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ـدد إسددقاط العقوبددة أو التدددبير االتتددرا   1  154

 يعادل التنفيى. 
ـددد وعلدددع ىلددد  يسدددتمر مفعدددول العقوبدددة 2

ا ا تكدددام المسدددقطة أو المسدددتبدلة لتطبيددد
المتعلقة بوقم التنفيدى ووقدم التكدم النافدى 
وإعدددددادة االعتبدددددار والتكدددددرار واعتيددددداد 

 اإلجرام.
 

  -92 المادة
ـددد إسدددقاط العقوبدددة أو التددددبير االتتدددرا   يعدددادل 1

 التنفيى. 
ـدد وعلددع ىلدد  يسددتمر مفعددول العقوبددة المسددقطة أو 2

المسدددتبدلة لتطبيدددا ا تكدددام المتعلقدددة بوقدددم التنفيدددى 
 .وإعادة االعتبار والتكرارووقم التكم النافى 

 .92أصبح رقمها  -
ألغيت عبارة اعتياد االجرام  -

 من الفقرة الثانية.

يفقددد منتددة العفددو كددل متكددوم عليدده أقدددم   155
ثانيددددة علددددع ارتكدددداب جريمددددة تعرضدددده 
لعقوبدددات التكددددرار أو ثبددددت عليدددده بتكددددم 
قضدددايي أنددده أ دددل بيتدددد الواجبدددات التدددي 

 .151تفرضها المادة الـ 

 

  -93 المادة
ة العفددو كددل متكددوم عليدده أقدددم ثانيددة علددع يفقددد منتدد

ارتكدداب جريمددة تعرضدده لعقوبددات التكددرار أو ثبددت 
عليدده بتكددم قضددايي أندده أ ددل بيتددد الواجبددات التددي 

 .89 تفرضها المادة الـ

 

 .93أصبح رقمها  -
 

  صفح الفريق المتضرر -5 صفح الفريق المتضرر -5 

ـدد إن صددفح المجنددع عليدده فددي ا تددوال 1  156

القدددانون إقامدددة الددددعوا  التدددي يعلدددا فيهدددا
العامدددة علدددع تقدددديم ال دددكوا أو الددددعوا 
ال  صددددية يسددددقط دعددددوا التددددا العددددام 
ويوقم تنفيى العقوبات إال إىا نص القانون 

 علع  الم ىل .
ـ علع أن العقوبات المتكدوم بهدا بتكدم 2 

 مكتسب قوة القضية المقضية قبدل الصدفح
تظل تتسب فدـي تطبيدا ا تكدام المتعلقدة 

فيددى ووقدم التكددم النافدى وإعددادة بوقدم التن
 االعتبار والتكرار واعتياد اإلجرام.

ـدددد ال مفعددددول للصددددفح علددددع التددددددابير 3

 االتترا ية والتدابير اإلصالتية.
 

   -94 المادة
ـدد إن صددفح المجنددع عليدده فددي ا تددوال التددي يعلددا 1

فيها القانون إقامة الدعوا العامة علع تقديم ال دكوا 
العدددام أو الددددعوا ال  صدددية يسدددقط دعدددوا التدددا 

ويوقدددم تنفيدددى العقوبدددات إال إىا ندددص القدددانون علدددع 
  الم ىل .

ـ علع أن العقوبات المتكوم بها بتكم مكتسب قوة 2 

تظل تتسب فـي تطبيا  القضية المقضية قبل الصفح
ا تكددام المتعلقددة بوقددم التنفيددى ووقددم التكددم النافددى 

 .العتبار والتكراروإعادة ا
االتترا يدددة ـددد ال مفعدددول للصدددفح علدددع التددددابير 3

 والتدابير اإلصالتية.
يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل علع عفو  -4

 المجنع عليه أو علع تصالح المتداعين.
 ـ الصفح ال ينقض وال يعلا علع  رط.5

 ي دمل اآل درين الصفح عن أتدد المتكدوم علديهم -6

 .اال اىا نص القانون علع  الم ىل 
ن ال  صيون ما ال يعتبر الصفح إىا تعدد المدعو -7

 عنهم جميعاا. لم يصدر
 

 .94أصبح رقمها  -
تىفت عبارة اعتياد االجرام  -

 من الفقرة الثانية.
 .157أدمجت معها المادة  -

 

ـدد يمكددن اسددتنتاج الصددفح مددن كددل عمددل 1  157

يددددل علدددع عفدددو المجندددع عليددده أو علدددع 
 تصالح المتداعين.

 ـ الصفح ال ينقض وال يعلا علع  رط.2

أتد المتكوم عليهم ي مل ـ الصفح عن  3

 اآل رين.
ـددد ال يعتبدددر الصدددفح إىا تعددددد المددددعون 4

 عنهم جميعاا. ال  صيون ما لم يصدر
 

 156أدمجت مع المادة  

  اعادة االعتبار -6 اعادة االعتبار -6 
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كل متكوم عليه بعقوبدة جناييدة أو جنتيدة   158
يمكن منته إعادة االعتبدار بقدرار قضدايي 

 : ةإىا وفع ال رايط التالي
ـ أن يكدون قدد انقضدع سدبع سدنوات فدي  آ

الجنايددة وثددالث سددنوات فددي الجنتددة علددع 
تنفيى العقوبة فيه وما قد يال مها في تدبير 
اتتددرا   مددانع للتريددة أو علددع سددقوطها 
عندده بالتقددادم. إىا كانددت العقوبددة المقضددع 
بها  ي التجريدد المددني تجدر  المددة مندى 

وعندد  اليوم الى  أصبح فيه القدرار مبرمداا 
التكم بالتب  اإلضافي منى انقضداء أجدل 
 ددى  العقوبددة. إىا كانددت العقوبددة المقضددع 
بهددا  ددي الغرامددة تجددر  المدددة منددى يددوم 
ا داء أو انقضدداء أجددل التددب  المسددتبدل. 
إىا كدددان المتكدددوم عليددده مكدددرراا بدددالمعنع 
القدددددانوني أو سدددددبا لددددده أن مدددددنح إعدددددادة 

 االعتبار ضوعفت المدة.
بتقدده تكددم التددا  ـ أال يكددون صدددر ب

بعقوبة جنايية أو جنتيدة. كدل تكدم التدا 
بذتددددا  ددداتين العقدددوبتين يقطدددع سدددريان 

 المدة.
ـ أن تكدددون اإلل امدددات المدنيدددة التدددي  جددـ

ينطو  عليها التكدم قدد نفدىت أو أسدقطت 
أو جدددددرا عليهدددددا التقدددددادم أو أن يثبدددددت 
المتكوم عليه أنه كان في تالدة لدم يدتمكن 

 امدددات. علدددع معهدددا مدددن القيدددام بتلددد  اإلل
المفلدد  أن يثبددت أندده قضددع الدددين أصددالا 

 وفايدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
ـ أن يتبددين مددن سددجالت السددجن ومددن  د

التتقيدددا عدددن سددديرة المتكدددوم عليددده بعدددد 
 اإلفراج عنه أنه صلح فعالا.

 

  -95 المادة
كل متكوم عليه بعقوبة جنايية أو جنتية يمكن منته 

رايط إعدددادة االعتبدددار بقدددرار قضدددايي إىا وفدددع ال ددد
 التالية:

سددنوات فددي الجنايددة   مدد ـدد أن يكددون قددد انقضددع 1

وثالث سنوات في الجنتة علع تنفيى العقوبة فيه وما 
قد يال مها في تدبير اتترا   مانع للتريدة أو علدع 
سقوطها عنه بالتقادم. إىا كانت العقوبدة المقضدع بهدا 
 ددي التجريددد المدددني تجددر  المدددة منددى اليددوم الددى  

ار مبرمددداا وعندددد التكدددم بدددالتب  أصدددبح فيددده القدددر
اإلضددافي منددى انقضدداء أجددل  ددى  العقوبددة. إىا كانددت 
العقوبدة المقضدع بهدا  ددي الغرامدة تجدر  المددة منددى 
يوم ا داء أو انقضاء أجل التب  المستبدل. إىا كدان 
المتكوم عليه مكرراا بالمعنع القانوني أو سبا له أن 

 منح إعادة االعتبار ضوعفت المدة.
يكون صدر بتقه تكم التا بعقوبة جنايية أو ـ أال 2

كددل تكددم التددا بذتدددا  دداتين العقددوبتين وجنتيددة. 
 يقطع سريان المدة.

ـدد أن تكددون اإلل امددات المدنيددة التددي ينطددو  عليهددا 3

التكم قد نفىت أو أسقطت أو جدرا عليهدا التقدادم أو 
أن يثبت المتكدوم عليده أنده كدان فدي تالدة لدم يدتمكن 

علددع المفلدد  أن ولدد  اإلل امددات. معهددا مددن القيددام بت
يثبددت أندده قضددع الدددين أصددالا وفايدددة ونفقددات أو أندده 

 أعفي منه.
ـ أن يتبين من سدجالت السدجن ومدن التتقيدا عدن  4

 سيرة المتكوم عليه بعد اإلفراج عنه أنه صلح فعالا.
 

 .95أصبح رقمها 

ـ كل متكوم عليه بعقوبة جنتيدة مانعدة  1  159

بار  تكمداا إىا لدم أو مقيدة للترية يعاد اعت
يقددض عليدده فددي  ددالل سددبع سددنوات منددى 
انقضددداء عقوبتددده بتكدددم آ دددر بدددالتب  أو 

 باإلقامة الجبرية أو بعقوبة أ د.
ـ كل متكوم عليه بالغرامة الجنتية يعاد 2

اعتبار  تكماا إىا لم يقض عليه بتكم آ ر 
بالغرامة الجنتية أو بعقوبة أ د في  الل 

نتهدداء مدددة  مدد  سددنوات منددى ا داء أو ا
 التب  المستبدل.

 

  -96 المادة
ـدد كددل متكددوم عليدده بعقوبددة جنتيددة مانعددة أو مقيدددة 1

للتريددة يعدداد اعتبددار  تكمدداا إىا لددم يقددض عليدده فددي 
سنوات منى انقضداء عقوبتده بتكدم آ در   م  الل 

 بالتب  أو باإلقامة الجبرية أو بعقوبة أ د.
ـ كل متكدوم عليده بالغرامدة الجنتيدة يعداد اعتبدار  2

ىا لم يقض عليه بتكم آ در بالغرامدة الجنتيدة تكماا إ
سدنوات مندى ا داء أو  ثدالثأو بعقوبة أ د في  الل 

 انتهاء مدة التب  المستبدل.
 

 .96أصبح رقمها 

ـ إعادة االعتبار تبطل للمسدتقبل مفاعيدل 1  161

جميع ا تكام الصدادرة وتسدقط العقوبدات 
الفرعية أو اإلضافية والتدابير االتترا ية 

 عنها من فقدان أ لية. وما نجم
ـ وال يمكن أن تتسب ا تكام المدىكورة 2

فيما بعدد للتكدرار والعتيداد اإلجدرام أو أن 
 تتول دون وقم التنفيى.

 

  -97 المادة
ـدد إعددادة االعتبددار تبطددل للمسددتقبل مفاعيددل جميددع 1

ا تكددددام الصددددادرة وتسددددقط العقوبددددات الفرعيددددة أو 
اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة ومددا نجددم عنهددا مددن 

 قدان أ لية.ف
ـ وال يمكدن أن تتسدب ا تكدام المدىكورة فيمدا بعدد 2

 للتكرار أو أن تتول دون وقم التنفيى.
 

 .97أصبح رقمها 

  التقادم -7 التقادم -7 
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ـددد التقدددادم يتدددول دون تنفيدددى العقوبدددات 1  161

 وتدابير االتترا .
ـددددد علدددددع أن التقدددددادم ال يسدددددر  علدددددع 2

ن والتدابير االتترا ية المانعة م العقوبات
 التقدوا أو علددع مندع اإلقامددة والمصددادرة

 العينية.
 

  -98 المادة
ـدددد التقددددادم يتددددول دون تنفيددددى العقوبددددات وتدددددابير 1

 االتترا .
والتددابير  ـ علع أن التقادم ال يسر  علع العقوبات2

االتترا ية المانعة من التقدوا أو علدع مندع اإلقامدة 
 العينية. والمصادرة

 مجددرد صدددور تكددم فددي الدددعوا  ولددو كددان فددي -3

عوا   يوقم التقادم علع الددأو غيابيا الدرجة ا ولع
 العامددة فددال يعددود يسددر  اال وفقددا  تكددام  ددى  المددادة

 وما بعد ا من  ىا القانون.
  

 .98أصبح رقمها  -
 فقرة الثالثة.أضيفت اليها ال -
التقادم في  تبرير رفع مدة -

 المىكرة االيضاتية.
 

ـدددد مدددددة التقددددادم علددددع عقوبددددة اإلعدددددام 1  162

العقوبددددددات الجناييددددددة المذبدددددددة  مدددددد  و
 وع رون سنة.

تقددادم علددع العقوبددات الجناييدددة ـدد مدددة ال2

قتدة ضددعم مدددة العقوبدة التددي تكمددت ذالم
بهدا المتكمددة علددع أن ال تتجدداو  ع ددرين 

 سنة أو تنقص عن ع ر سنوات.
ـ مدددة التقددادم علددع أيددة عقوبددة جناييددة  3

 أ را ع ر سنوات.
كددم إىا ـ يجددر  التقددادم مددن تدداريا الت 4

صدددر غيابيدداا ومددن يددوم تملددص المتكددوم 
إىا  عليه من التنفيى إىا كان التكم وجا ياا.

تملددص المتكددوم عليدده مددن تنفيددى عقوبددة 
مدددة  مانعدة أو مقيددة للتريدة أسدقط نصدم
 العقوبة التي نفىت فيه من مدة التقادم.

 

  -99 المادة
ـددد مددددة التقدددادم علدددع عقوبدددة اإلعددددام والعقوبدددات 1

 سنة. نثالثوالجنايية المذبدة 
قتة ضدعم ذتقادم علع العقوبات الجنايية المـ مدة ال2

مدددة العقوبددة التددي تكمددت بهددا المتكمددة علددع أن ال 
ع ددرين سددنة أو تددنقص عددن ع ددر  مدد  وتتجدداو  
 سنوات.

ـ مددة التقدادم علدع أيدة عقوبدة جناييدة أ درا ع در 3

 سنوات.
ـ يجدر  التقدادم مدن تداريا التكدم إىا صددر غيابيداا 4

المتكددوم عليدده مددن التنفيددى إىا كددان ومددن يددوم تملددص 
إىا تملددص المتكددوم عليدده مددن تنفيددى  التكددم وجا يدداا.

مددددة  عقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة أسدددقط نصدددم
 العقوبة التي نفىت فيه من مدة التقادم.

 

 .99أصبح رقمها  -
عدلت مدة التقادم في الفقرتين  -

 ا ولع والثانية.
تبرير رفع مدة التقادم في  -

 ة االيضاتية.المىكر

ـدد مدددة التقددادم علددع العقوبددات الجنتيددة 1  163

ضدددعم مددددة العقوبدددة التدددي تكمدددت بهدددا 
المتكمددددة وال يمكددددن أن تتجدددداو  ع ددددر 

 سنوات وتنقص عن  م  سنوات.
ـدد مدددة التقددادم علددع أيددة عقوبددة جنتيددة 2

 أ را  م  سنوات.
: فددددي التكددددم  ـدددد تجددددر  مدددددة التقددددادم3

الوجا ي مدن تداريا صددور  إىا كدان فدي 
درجدة ا  يدرة  ومدن تداريا انبرامدده إىا ال

كدددان فدددي الدرجدددة ا ولدددع. وفدددي التكدددم 
الغيدابي مندى تبليد  المتكدوم عليده بىاتده أو 
في متل إقامتده. وإىا كدان المتكدوم عليده 
موقوفاا فمن يوم تفلته من التنفيى  وفي  ى  
التالدددة يسدددقط نصدددم مددددة العقوبدددة التدددي 

 نفىت فيه من مدة التقادم.
 

  -111 المادة
تقددادم علددع العقوبددات الجنتيددة ضددعم مدددة ـدد مدددة ال1

العقوبدددة التدددي تكمدددت بهدددا المتكمدددة وال يمكدددن أن 
 تتجاو  ع ر سنوات وتنقص عن  م  سنوات.

ـ مدة التقادم علدع أيدة عقوبدة جنتيدة أ درا  مد  2

 سنوات.
: في التكم الوجا ي من تاريا  ـ تجر  مدة التقادم3

م عليده انبرامه. وفي التكم الغيابي منى تبليد  المتكدو
بىاتدده أو فددي متددل إقامتدده. وإىا كددان المتكددوم عليدده 
موقوفداا فمددن يدوم تفلتدده مدن التنفيددى  وفدي  ددى  التالددة 
يسددقط نصددم مدددة العقوبددة التددي نفددىت فيدده مددن مدددة 

 التقادم.
 

 .111أصبح رقمها  -

مدة التقادم علع عقوبات الم الفات سنتان   164
 علع نتو ما ىكر في المادة السابقة. أتبد
 

   -111 المادة
علدع  أدة التقادم علع عقوبات الم الفات سدنتان تبددم

 نتو ما ىكر في المادة السابقة.
 

 .111أصبح رقمها 
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ـدد مدددة التقددادم علددع التدددابير االتترا يددة 1  165

 ثالث سنوات.
ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى  أصبح 2

فيددددده التددددددبير االتتدددددرا   نافدددددىاا عمدددددالا 
بعد تقدادم أو  116و الـ  115بالمادتين الـ 

العقوبة التي تدال م  دىا التددبير ب درط أن 
ال يصددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع 
سنوات كمدا تقددم قدرار يثبدت أن المتكدوم 
عليه ال ي ال  طراا علع السالمة العامدة  
ففي  ى  التالة ييمر بين يصدار إلدع تنفيدى 

 التدبير االتترا  .
 

  -112 المادة
ثدددالث ـددد مددددة التقدددادم علدددع التددددابير االتترا يدددة 1

 سنوات.
ـ ال يبدأ التقادم إال منى اليوم الى  أصبح فيه التدبير 2

 أو 71و الدـ  69الدـاالتترا   نافدىاا عمدالا بالمدادتين 

بعد تقادم العقوبة التي تال م  ىا التدبير ب رط أن ال 
يصدددر عددن القاضددي قبددل انقضدداء سددبع سددنوات كمددا 
تقدددم قددرار يثبددت أن المتكددوم عليدده ال يدد ال  طددراا 

لع السالمة العامة  ففي  ى  التالة ييمر بين يصار ع
 إلع تنفيى التدبير االتترا  .

 

 .112أصبح رقمها  -

 

ال ينفددى أ  تدددبير إصددالتي أغفددل تنفيددى    166
سددنة كاملددة إال بقددرار يصدددر عددن متكمددة 

 ا تداث بناء علع طلب النيابة العامة.
 

  -113 المادة
 ال ينفى أ  تدبير إصالتي أغفل تنفيى  سنة كاملدة إال
بقرار يصددر عدن متكمدة ا تدداث بنداء علدع طلدب 

 النيابة العامة.
 

 .113أصبح رقمها 

ـدد يتسددب التقددادم مددن يددوم إلددع مثلدده مددن 1  167

 اليوم ا ول. دون
ـددد يوقدددم التقدددادم كدددل تايدددل قدددانوني أو 2

مدداد  تددال دون تنفيددى العقوبددة أو التدددبير 
 ولم ين ي عن إرادة المتكوم عليه.

 : ـ ويقطع التقادم3

ـ تضددور المتكددوم عليدده أو أ  عمددل آ  
 تجريه السلطة بغية التنفيى. 

ب  ـ ارتكددداب المتكددددوم عليددده جريمددددة 
أ ددددرا معادلددددة للجريمددددة التددددي أوجبددددت 
العقوبة أو التدبير أو جريمة أ م. علع أنه 
ال يمكن أن تطول مدة التقادم في كل تال 

 إلع أكثر من ضعفيها.
 

   -114 المادة
اليددوم  دون ـد يتسددب التقددادم مددن يدوم إلددع مثلدده مددن1

 ا ول.
ـ يوقم التقادم كل تايل قانوني أو ماد  تال دون 2

تنفيى العقوبة أو التدبير ولدم ين دي عدن إرادة المتكدوم 
 عليه.

 : ـ ويقطع التقادم3

آ  ـ تضدددور المتكدددوم عليددده أو أ  عمدددل تجريددده 
 السلطة بغية التنفيى. 

ب  ـ ارتكداب المتكدوم عليده جريمدة أ درا معادلددة 
ي أوجبددت العقوبددة أو التدددبير أو جريمددة للجريمددة التدد

أ م. علع أنه ال يمكن أن تطدول مددة التقدادم فدي كدل 
 تال إلع أكثر من ضعفيها.

 

 .114أصبح رقمها 

  وقف التنفيذ -8 وقف التنفيذ -8 

ـ للقاضي عند القضاء بعقوبدة جنتيدة أو 1  168

تكديريدددة أن يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم 
ه بعقوبة المتكوم علي يسبا أن قضي علع
 من نوعها أو أ د.

ـ ال يمنح المتكوم عليه وقدم التنفيدى إىا 2

لم يكن لده فدي سدورية متدل إقامدة تقيقدي 
 أو إىا تقرر طرد  قضايياا أو إدارياا.

ـدد ال يعلددا وقددم التنفيددى تنفيددى العقوبددات 3

 اإلضافية أو الفرعية أو تدابير االتترا .
 

  -115 المادة
كديرية أن ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنتية أو ت1

 يددديمر بوقدددم تنفيدددى ا إىا لدددم يسدددبا أن قضدددي علدددع
 المتكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أ د.

ـ ال يمنح المتكوم عليه وقم التنفيدى إىا لدم يكدن لده 2

فددي سددورية متددل إقامددة تقيقددي أو إىا تقددرر طددرد  
 قضايياا أو إدارياا.

ـ ال يعلا وقم التنفيدى تنفيدى العقوبدات اإلضدافية أو 3

 ة أو تدابير االتترا .الفرعي
للقاضي أن ينيط وقم التنفيى بواجب أو أكثر من  -4

 : الواجبات اآلتية
 اتتياطية. أن يقدم المتكوم عليه كفالة -أ
 ـ أن ي ضع للرعاية. ب
ـ أن يتصل المدعي ال  صدي علدع تعويضده كلده ج

أو بعضه في مددة ال تتجداو  السدنتين فدي الجنتدة أو 
 .الستة أ هر في الم الفة

 

 .115أصبح رقمها  -

 .169أدمجت معها المادة  -

للقاضددي أن يندديط وقددم التنفيددى بواجددب أو   169
 : أكثر من الواجبات اآلتية

 اتتياطية. ـ أن يقدم المتكوم عليه كفالة 1

 ـ أن ي ضع للرعاية. 2

ـ أن يتصددل المدددعي ال  صددي علددع  3

تعويضه كله أو بعضه في مدة ال تتجداو  
أو السددتة أ ددهر فددي السددنتين فددي الجنتددة 

 الم الفة.
 

 .168أدمجت مع المادة  
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يفقددد منتددة وقددم التنفيددى كددل  دد ص أقدددم   171
فددي مدددة  مدد  سددنوات أو سددنتين تسددبما 
يكدددون قدددد تكدددم عليددده بعقوبدددة جنتيدددة أو 
تكديريدددة علدددع ارتكددداب جريمدددة أ دددرا 
يقضع عليده مدن أجلهدا بعقوبدة مدن الندو  
نفسه أو بعقوبة أ د أو ثبت عليه بتكم أنه 
 دددرا الواجبدددات التدددي فرضدددها القاضدددي 

 بمقتضع المادة السابقة.
 

  -116 المادة
يفقد منتة وقم التنفيى كدل  د ص أقددم فدي مددة  -1

 م  سنوات أو سدنتين تسدبما يكدون قدد تكدم عليده 
بعقوبدددة جنتيدددة أو تكديريدددة علدددع ارتكددداب جريمدددة 
أ را يقضع عليه من أجلها بعقوبة من الندو  نفسده 

كم أنه  را الواجبات أو بعقوبة أ د أو ثبت عليه بت
 التي فرضها القاضي بمقتضع المادة السابقة.

2- 
إىا لم ينقض وقم التنفيى عدَّ التكم عندد  انقضداء   -أ

مددددة التجربدددة الغيددداا  وال يبقدددع مفعدددول للعقوبدددات 
اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة مددا  ددال التجدد  فددي 
مدديوا اتتددرا   والمصددادرة العينيددة وإقفددال المتددل 

 / .61المادة / عليه في  المنصوص
علدددع أن وقدددم التنفيدددى يمكدددن نقضددده ولدددو بعدددد  -ب

انقضدداء مدددة التجربددة إىا كانددت قددد بو ددرت دعددوا 
 مالتقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المىكورة.

 

 .116أصبح رقمها  -

 .171أدمجت معها المادة  -

 

إىا لددم يددنقض وقددم التنفيددى عدددَّ التكددم  -1  171

التجربة الغياا  وال يبقع  عند  انقضاء مدة
مفعددددول للعقوبددددات اإلضددددافية والتدددددابير 
االتترا يدددة مدددا  دددال التجددد  فدددي مددديوا 
اتتددددرا   والمصددددادرة العينيددددة وإقفددددال 

 114المتل المنصوص عليه في المدادة / 

. / 
ـ علع أن وقم التنفيى يمكن نقضه ولدو  2

بعدددد انقضددداء مددددة التجربدددة إىا كاندددت قدددد 
جريمدة الجديددة بو رت دعدوا مالتقدة ال
 قبل انقضاء المدة المىكورة.

 

 .171أدمجت مع المادة  

  وقف الحكم النافذ -9 وقف الحكم النافذ -9 

للقاضي أن يفرج عن كل متكوم عليه  -1  172

بعقوبدددة مانعدددة أو مقيددددة للتريدددة  جناييدددة 
كانت أو جنتية  بعد أن ينفدى ثالثدة أربدا  

 عقوبته إىا ثبت له أنه صلح فعالا.
أن العقوبددة المنفددىة ال يمكددن أن  ـدد علددع2

 تنقص عن تسعة أ هر.
ـ إىا كان التكم مذبداا أمكن اإلفراج عن 3

 المتكوم عليه بعد سجنه ع رين سنة. 
 

  -117 المادة
للقاضددي أن يفددرج عددن كددل متكددوم عليدده بعقوبددة  -1

مانعة أو مقيدة للترية  جنايية كاندت أو جنتيدة  بعدد 
ندده صددلح أن ينفددى ثالثددة أربددا  عقوبتدده إىا ثبددت لدده أ

 .فعالا 
ـدد علددع أن العقوبددة المنفددىة ال يمكددن أن تددنقص عددن 2

 تسعة أ هر.
ـ إىا كان التكم مذبداا أمكدن اإلفدراج عدن المتكدوم 3

 ع رين سنة.  م  وعليه بعد سجنه 
إن وقم التكم النافى ال يمكن منتده إىا كدان ثمدة  -4

تدبير اتتدرا   مدانع للتريدة يجدب تنفيدى  بدالمتكوم 
اء مدددة عقوبتدده. وال تددديثير لدده فدددي عليدده بعددد انقضددد

 العقوبات الفرعية واإلضافية.
فددي تالددة التجددر  سددجنعليدده بال ـ يبقددع المتكددوم 5

القدانوني تتددع انقضداء عقوبتدده إال أن يقدرر القاضددي 
  الم ىل . 

 

 .117أصبح رقمها  -

 .173أدمجت معها المادة  -

 عدلت المدة في الفقرة الثالثة. -
ال وضعت عبارة السجن بد -

من ا  غال ال اقة واالعتقال 
 في الفقرة ال امسة.

ـ إن وقم التكم النافى ال يمكن منته إىا 1  173

كددان ثمددة تدددبير اتتددرا   مددانع للتريددة 
يجددب تنفيددى  بددالمتكوم عليدده بعددد انقضدداء 
مدددة عقوبتدده. وال تدديثير لدده فددي العقوبددات 

 الفرعية واإلضافية.
ـدد يبقددع المتكددوم عليدده با  ددغال ال دداقة 2

باالعتقال في تالة التجر القانوني تتدع و
انقضدددداء عقوبتدددده إال أن يقددددرر القاضددددي 

  الم ىل . 
 

بعد  172أدمجت مع المادة  

 التعديل.
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إى بدددت علددع المتكددوم عليدده داليددل أكيدددة   174
علع ايتالفه مع المجتمع أمكن القاضي أن 

الع لددددة والوضددددع فددددي دار  يعلددددا تنفيددددى
ة للت دددغيل والمنددددع مددددن اإلقامددددة والتريدددد

المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصم مددة 
التدددبير المقضددي بدده  علددع أن ال تددنقص 

عددددن تددددد التدددددبير ا دنددددع   ددددى  المدددددة
 المنصوص عليه قانوناا. 

 

  -118 المادة
إى بدددت علدددع المتكدددوم عليددده داليدددل أكيددددة علدددع -1

 ايتالفدده مددع المجتمددع أمكددن القاضددي أن يعلددا تنفيددى
ة تجربدة المنع مدن اإلقامدة والتريدة المراقبدة بعدد مدد

تعددادل نصددم مدددة التدددبير المقضددي بدده  علددع أن ال 
عن تدد التددبير ا دندع المنصدوص  تنقص  ى  المدة
 عليه قانوناا. 

ـدددد يمكددددن إناطددددة وقددددم التكددددم النافددددى أو التدددددبير 2

االتتددرا   المددانع للتريددة بذ ضددا  المتكددوم عليدده 
للترية المراقبة طوال مدة التجربة إىا لم يكن التكدم 

 ع بهىا التدبير.عليه قد قض
ـ ويمكن أن ي ترط فيه قضداء واجدب أو أكثدر مدن 3

إن المهلدددددة . 115واردة فدددددي المدددددادة الواجبددددات الددددد

القصدددوا التدددي يجدددب أن يعدددوض فدددي أثنايهدددا علدددع 
المدددعي ال  صددي  ددي فددي الجنايددة ثددالث سددنوات 
ويجب أن ال تتجاو  المهلة في أ  تال المدة الباقيدة 

 ا   المعلقين.من العقوبة أو التدبير االتتر
 

 .118أصبح رقمها  -

غيت عبارات الع لة لأ -
والوضع في دار للت غيل من 

 الفقرة ا ولع.
 .175أدمجت معها المادة  -

 

ـددد يمكدددن إناطدددة وقدددم التكدددم النافدددى أو 1  175

التدبير االتترا   المانع للترية بذ ضا  
المتكوم عليه للترية المراقبة طدوال مددة 

كدم عليده قدد قضدع التجربة إىا لم يكدن الت
 بهىا التدبير.

ـ ويمكن أن ي ترط فيه قضاء واجب أو 2

أكثر من الواجبات المنصدوص عليهدا فدي 
. إن المهلدددة القصدددوا التددددي 169المدددادة 

يجب أن يعوض فدي أثنايهدا علدع المددعي 
ال  صددي  ددي فددي الجنايددة ثددالث سددنوات 
ويجددب أن ال تتجدداو  المهلددة فددي أ  تددال 

ة أو التدددددبير المدددددة الباقيددددة مددددن العقوبدددد
 االتترا   المعلقين.

 

 .174أدمجت مع المادة  

يعددددداد إلدددددع تنفيدددددى العقوبدددددة أو التددددددبير   176
االتترا   إىا ارتكب المتكوم عليده قبدل 
انقضددداء أجلهمدددا جريمدددة أ دددرا أوجبدددت 
التكددم عليدده بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة أو 
ثبددت بتكددم أندده  ددرا التريددة المراقبددة أو 

فروضة بمقتضع  الم أتداا الواجبات الم
 المادة السابقة.

 

   -119 المادة
العقوبدددة أو التددددبير مدددا تبقدددع مدددن يعددداد إلدددع تنفيدددى 

االتتددرا   إىا ارتكددب المتكددوم عليدده قبددل انقضدداء 
أجلهمددا جريمددة أ ددرا أوجبددت التكددم عليدده بعقوبددة 
جناييددة أو جنتيددة أو ثبددت بتكددم أندده  ددرا التريددة 
المراقبددددة أو  دددددالم أتددددداا الواجبدددددات المفروضدددددة 

 مادة السابقة.بمقتضع ال
 

 .119أصبح رقمها 

ـ إىا لم يدنقض وقدم التكدم النافدى عددت 1  177

العقوبة أو التدبير االتترا   منفىين عندد 
 انقضاء أجلهما.

ـددد علدددع أنددده يمكدددن التكدددم بنقضددده بعدددد 2

انقضاء مدة العقوبة أو التدبير االتترا   
إىا كاندددت قدددد بو دددرت مالتقدددة الجريمدددة 

نقضددداء الجديددددة أو دعدددوا الدددنقض قبدددل ا
 المدة المىكورة.

 

  -111 المادة
ـ إىا لم ينقض وقدم التكدم النافدى عددت العقوبدة أو 1

 التدبير االتترا   منفىين عند انقضاء أجلهما.
ـدد علددع أندده يمكددن التكددم بنقضدده بعددد انقضدداء مدددة 2

العقوبة أو التددبير االتتدرا   إىا كاندت قدد بو درت 
مالتقدددة الجريمدددة الجديددددة أو دعدددوا الدددنقض قبدددل 

 دة المىكورة.انقضاء الم
 

 .111أصبح رقمها 

  الباب الثالث : في الجريمة الباب الثالث : في الجريمة 

الفصل األول : عنصر الجريمة  
 القانوني

  الفصل األول : عنصر الجريمة القانوني

  الوصف القانوني -1 الوصف القانوني -1 
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أو ـددد تكدددون الجريمدددة جنايدددة أو جنتدددة 1  178

بعقوبة جناييدة م الفة تسبما يعاقب عليها 
 أو جنتية أو تكديرية.

ـددد يعتبدددر فدددي الوصدددم القدددانوني التدددد 2 

ا علددع للعقوبددة ا  ددد المنصددوص عليهددا 
 قانوناا. 

 

  -111 المادة
م الفدة تسدبما أو ـ تكون الجريمة جنايدة أو جنتدة 1

 يعاقب عليها بعقوبة جنايية أو جنتية أو تكديرية.
ـ يعتبر في الوصم القانوني التد ا علدع للعقوبدة 2 

 ا  د المنصوص عليها قانوناا. 
ال يتغير الوصم القانوني إىا أبددلت مدن العقوبدة  -3

المنصوص عليها عقوبة أ دم عندد ا  دى با سدباب 
 الم ففة. 

 

 .111أصبح رقمها  -

 .179أدمجت معها المادة  -

ال يتغيددر الوصددم القددانوني إىا أبدددلت مددن   179
العقوبددة المنصددوص عليهددا عقوبددة أ ددم 

 با سباب الم ففة. عند ا  ى 
 

 178أدمجت مع المادة  

  اجتماع الجرائم المعنوي -2 اجتماع الجرائم المعنوي-2 

عددل عدددة أوصددام  ىكددرت فـدد إىا كددان لل1  181

جميعاا في التكم علع أن             يتكدم 
 القاضي بالعقوبة ا  د.

ـ علدع أنده إىا انطبدا علدع الفعدل ندص 2 

 عام ونص  اص أ ى بالنص ال اص.
 

  -112 المادة
عدل عددة أوصدام  ىكدرت جميعداا فدي فـ إىا كان لل 1

 التكم علع أن يتكم القاضي بالعقوبة ا  د.
ـ علع أنه إىا انطبا علع الفعل ندص عدام وندص  2 

  اص أ ى بالنص ال اص.
 

 .112أصبح رقمها 

 ـ ال يالتا الفعل الواتد إال مرة واتدة. 1  181

تفاقمددددت نتددددايج الفعددددل اىا ـدددد غيددددر أندددده 2

 ا ولع فيصبح قابالا  عد المالتقةالجرمية ب
ىت فدلوصم أ د لوتا بهدىا الوصدم وأن

العقوبدددة ا  دددد دون سدددوا ا  فدددذىا كاندددت 
العقوبة المقضع بها قد أنفىت أسقطت من 

 العقوبة الجديدة. 
 

  -113 المادة
 ال يالتا الفعل الواتد إال مرة واتدة.  -1

تفاقمددت نتددايج الفعددل الجرميددة بعددد اىا غيددر أندده  -2

لددع فيصددبح قددابالا لوصددم أ ددد لوتددا ا و المالتقددة
ىت العقوبة ا  د دون سوا ا  فذىا فبهىا الوصم وأن

كانددت العقوبددة المقضددع بهددا قددد أنفددىت أسددقطت مددن 
 العقوبة الجديدة. 

 

 .113أصبح رقمها 

  أسباب التبرير -3 أسباب التبرير-3 

الفعدددل المرتكدددب فدددي ممارسدددة تدددا دون   182
 إساءة استعماله ال يعد جريمة.

 

  -114 المادة
لفعل المرتكب في ممارسة تا دون إساءة استعماله ا

 ال يعد جريمة.
 

 .114أصبح رقمها 

ـ يعد ممارسة للتدا كدل فعدل قضدت بده 1  183

ضددرورة تاليددة لدددفع تعددرض غيددر متددا 
وال مثدددار عدددن الدددنف  أو الملددد  أو نفددد  

 الغير أو ملكه.
ـ ويستو  في التماية ال  ص الطبيعي 2

 وال  ص االعتبار .
جاو  في الدفا  أمكن إعفداء ـ إىا وقع ت3 

فاعددل الجريمددة مددن العقوبددة فددي ال ددروط 
 .227المىكورة فـي المادة الـ 

 

  -115 المادة
ـ يعدد ممارسدة للتدا كدل فعدل قضدت بده ضدرورة 1

تالية لدفع تعرض غير متا وال مثار عن النف  أو 
 المل  أو نف  الغير أو ملكه.

ـ ويستو  في التماية ال  ص الطبيعي وال  ص 2

 االعتبار .
ـدد إىا وقددع تجدداو  فددي الدددفا  أمكددن إعفدداء فاعددل 3 

الجريمددة مددن العقوبددة فددي ال ددروط المددىكورة فددـي 
 .151الـ المادة 

 

 .115أصبح رقمها  -

 

ـ الفعل المرتكب إنفداىاا لدنص قدانوني أو 1  184

 مر م درو  صدادر عدن السدلطة ال يعدد 
 جريمة.

ـ وإىا كان ا مر الصدادر غيدر م درو  2

ىا كدددان القدددانون ال جدددا  تبريدددر الفاعدددل إ
 يجي  له أن يتتقا  رعية ا مر.

 

  -116 المادة
ـددد الفعدددل المرتكدددب إنفددداىاا لدددنص قدددانوني أو  مدددر 1

 م رو  صادر عن السلطة ال يعد جريمة.
ـ وإىا كان ا مر الصادر غير م رو  جدا  تبريدر 2

الفاعل إىا كان القانون ال يجي  له أن يتتقدا  درعية 
 ا مر.

 

 .116أصبح رقمها 
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عدددد الفعدددل الدددى  يجيددد   القدددانون ـددد ال ي1  185

 جريمة.
 ـ يجي  القانون:2

آ  ـ ضروب التيديب التي ين لها با والد  
آبددداذ م وأسددداتىتهم علدددع نتدددو مدددا يبيتددده 

 العرم العام.
ب  ـ العمليددددات الجراتيددددة والعالجددددات 
الطبيددة المنطبقددة علددع أصددول الفددن  ددرط 
أن تجر  برضع العليل أو رضع ممثليده 

 ت الضرورة الماسة.ال رعيين أو تاال
ج  ـ أعمددددال العنددددم التددددي تقددددع أثندددداء  

ا لعدددداب الرياضددددية إىا روعيددددت قواعددددد 
 اللعب.

 

  -117 المادة
 ـ ال يعد الفعل الى  يجي   القانون جريمة.1

 ـ يجي  القانون:2

آ  ـ ضددروب التيديددب التددي ين لهددا بددا والد آبدداذ م  
 وأساتىتهم علع نتو ما يبيته العرم العام.

راتية والعالجات الطبية المنطبقة ب  ـ العمليات الج
علع أصول الفن  درط أن تجدر  برضدع العليدل أو 
رضددددع ممثليدددده ال ددددرعيين أو تدددداالت الضددددرورة 

 الماسة.
ج  ـ أعمال العنم التي تقع أثناء ا لعاب الرياضية  

 إىا روعيت قواعد اللعب.
 

 .1178أصبح رقمها 

إن الفعدددل الدددى  يعاقدددب عليددده لتعرضددده   186
ال يعدددد جريمدددة إىا اقتدددرم إلرادة الغيدددر 

برضع من الغير قبل وقو  الفعل أو أثناء 
 وقوعه.

 

   -118 المادة
إن الفعل الى  يعاقب عليده لتعرضده إلرادة الغيدر ال 
يعد جريمة إىا اقتدرم برضدع مدن الغيدر قبدل وقدو  

 الفعل أو أثناء وقوعه.
 

 .118أصبح رقمها 

الفصل الثاني : في عنصر الجريمة  
 المعنوي

  في عنصر الجريمة المعنوي الفصل الثاني :

  النية -1 النية -1 

النيدددة إرادة ارتكددداب الجريمدددة علدددع مدددا   187
 عرفها القانون.

 

  -119 المادة
النيدددة إرادة ارتكددداب الجريمدددة علدددع مدددا عرفهدددا  -1

 القانون.
تعدددد الجريمدددة مقصدددودة وإن تجددداو ت النتيجدددة  -2

الجرمية النا ية عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل 
 صولها فقبل بالم اطرة.إىا كان قد توقع ت

 

 .119أصبح رقمها  -

 .188أدمجت معها المادة  -

تعددددد الجريمددددة مقصددددودة وإن تجدددداو ت   188
النتيجة الجرمية النا ية عن الفعل أو عدم 
الفعدددل قصدددد الفاعدددل إىا كدددان قدددد توقدددع 

 تصولها فقبل بالم اطرة.
 

 187أدمجت مع المادة  

يكددون ال طددي إىا نجددم الفعددل الضددار عددن   189
مال أو قلدة االتتدرا  أو عددم مراعداة اإل 

 ال رايع وا نظمة.
 

  -121 المادة
يكون ال طي إىا نجم الفعل الضار عن اإل مال أو  -1

 قلة االتترا  أو عدم مراعاة ال رايع وا نظمة.
تكددون الجريمددة غيددر مقصددودة سددواء لددم يتوقددع  -2

الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعلده الم طيدين وكدان فدي 
وسددواء توقعهددا أن يتوقعهددا اسددتطاعته أو مددن واجبدده 
 فتسب أن بذمكانه اجتنابها.

 

 .121أصبح رقمها 

تكددون الجريمددة غيددر مقصددودة سددواء لددم   191
يتوقددع الفاعددل نتيجددة فعلدده أو عدددم فعلددده 
الم طيدددين وكدددان فدددي اسدددتطاعته أو مدددن 

فتسدب وسدواء توقعهدا واجبه أن يتوقعهدا 
 أن بذمكانه اجتنابها.

 
 
 

 
 

 .189أدمجت مع المادة 

 
 
 
 

  الدافع -2 الدافع-2 

ـ الدافع  و العلة التي تتمل الفاعل علع 1  191

 الفعل أو الغاية القصوا التي يتو ا ا.
ـ وال يكون الدافع عنصراا مدن عناصدر 2 

 التجددددريم إال فددددي ا تددددوال التددددي عينهددددا
 القانون.

 

  -121 المادة
 ـ الدافع  و العلة التي تتمل الفاعل علع الفعل.1

عناصدر التجدريم إال  ـ وال يكون الدافع عنصراا من2

 القانون. في ا توال التي عينها
 

 .121أصبح رقمها  -

تىفت عبارة الغاية القصوا  -
 التي يتو ا ا.
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إىا تبدددين للقاضدددي أن الددددافع كدددان  دددريفاا   192
 قضع بالعقوبات التالية: 

ـد االعتقدال المذبدد أو ال مد  ع درة سددنة 
   غال ال اقة المذبدة.ابدالا من 

قدددت بددددالا مدددن ا  دددغال ذـددد االعتقدددال الم
 قتة.ذال اقة الم

ـددد التدددب  البسددديط بددددالا مدددن التدددب  مدددع 
الت دددغيل. وللقاضدددي فضدددالا عدددن ىلددد  أن 
يعفدددي المتكدددوم عليددده مدددن لصدددا التكدددم 

 ون ر  المفروضين كعقوبة.
 

   -122 المادة
إىا تبددددين للقاضددددي أن الدددددافع كددددان  ددددريفاا قضددددع 

 بالعقوبات التالية: 
 .االعدامالمذبد بدالا من  سجنـ ال
 سددجنبدددالا مددن ال سددجن لمدددة  مدد  ع ددرة سددنةال ـدد
 .ذبدالم
 .ت فض كل عقوبة مذقتة الع النصمـ 

وللقاضي فضالا عن ىل  أن يعفي المتكوم عليه مدن 
 لصا التكم ون ر  المفروضين كعقوبة.

 

 .122أصبح رقمها  -

عدلت صياغة المادة بما  -
يتناسب مع الغاء ا  غال ال اقة 

 ت غيل.واالعتقال والتب  مع ال

إىا كانددددددت الجريمددددددة المعاقددددددب عليهددددددا   193
قددت أو بددالتب  ذباالعتقددال المذبددد أو الم

البسددديط قدددد أوتدددع بهدددا دفدددع  ددداين أبددددل 
 القاضي:

ا  دددغال ال ددداقة  مدددن االعتقدددال المذبدددد 
 المذبدة. 

قدددت ا  دددغال ال ددداقة ذمدددن االعتقدددال الم
 الموقتة. 

 من التب  البسيط التب  مع الت غيل.
 

   -123 المادة
المذبدد أو  سدجنريمة المعاقدب عليهدا بالإىا كانت الج

قددت أو بددالتب  قددد أوتددع بهددا دفددع  دداين أبدددل ذالم
عدام وتد اد كدل عقوبدة المذبد اال سجنمن ال القاضي

 .مذقتة بمقدار النصم
 

 .123أصبح رقمها  -

عدلت صياغة المادة بما -
يتناسب مع الغاء ا  غال ال اقة 
 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

رفدددت بددددافع الكسدددب جريمدددة غيدددر إىا اقت  194
معاقب عليها بالغرامة قضي بهى  العقوبدة 
وبالعقوبددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون 

 معاا.
 

  -124 المادة
إىا اقترفت بدافع الكسب جريمة غيدر معاقدب عليهدا  

تبعددا لنددو  الجريمدددة بالغرامددة قضددي بهددى  العقوبدددة 
 وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاا.

 

 .124أصبح رقمها 

  الجرائم السياسية -3 الجرائم السياسية-3 

ـددددد الجدددددرايم السياسدددددية  دددددي الجدددددرايم 1  195

المقصددودة التددي أقدددم عليهددا الفاعددل بدددافع 
 سياسي.

الواقعدددة علدددع  ـددد و دددي كدددىل  الجدددرايم2

التقددوا السياسددية العامددة والفرديددة مددا لددم 
 انقاد لدافع أناني دنيء. يكن الفاعل قد

 

  -125 المادة
ايم المقصودة التي أقدم ـ الجرايم السياسية  ي الجر1

 عليها الفاعل بدافع سياسي.
الواقعة علع التقوا السياسية  ـ و ي كىل  الجرايم2

انقاد لدافع أناني  العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد
 دنيء.

تعد جرايم سياسية  الجرايم المركبة أو المال مدة  -3

لجرايم سياسية ما لم تكن من أ دد الجنايدات  طدورة 
يددث ا  ددالا والتددا العددام  كالقتددل والجددر  مددن ت

الجسدديم واالعتددداء علددع ا مددال  إتراقدداا أو نسددفاا أو 
إغراقاا والسرقات الجسيمة وال سيما ما ارتكدب منهدا 
 بالسال  والعنم وكىل  ال رو  في تل  الجنايات.

ـدد أمدددا فدددي التدددرب ا  ليدددة أو العصددديان فدددال تعدددد 4

ية إال إىا كانددت الجددرايم المركبددة أو المتال مددة سياسدد
عدددادات التدددرب ال تمنعهدددا ولدددم تكدددن مدددن أعمدددال 

 البربرية أو الت ريب. 
 

 .125أصبح رقمها  -

 .196أدمجت معها المادة  -

ـ تعد جرايم سياسية  الجرايم المركبة أو 1  196

المال مددة لجددرايم سياسددية مددا لددم تكددن مددن 
أ د الجنايات  طورة مدن تيدث ا  دالا 

جدددر  الجسددديم والتدددا العدددام  كالقتدددل وال
واالعتداء علع ا مال  إتراقاا أو نسفاا أو 
إغراقدداا والسددرقات الجسدديمة وال سدديما مددا 
ارتكدددب منهدددا بالسدددال  والعندددم وكدددىل  

 ال رو  في تل  الجنايات.
ـ أما في الترب ا  لية أو العصيان فال 2

تعد الجرايم المركبة أو المتال مة سياسدية 
عها ولدم إال إىا كانت عادات الترب ال تمن

 تكن من أعمال البربرية أو الت ريب. 
 

  195أدمجت مع المادة  
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ـدد إىا تتقددا القاضددي أن للجريمددة طابعدداا 1  197

 سياسياا قضع بالعقوبات التالية:
االعتقددددال المذبددددد بدددددالا مددددن اإلعدددددام أو 

 ا  غال ال اقة المذبدة. 
العتقدددال الموقدددت أو اإلبعددداد أو اإلقامدددة ا

لتجريددد المدددني بدددالا الجبريددة الجناييددة أو ا
 من ا  غال ال اقة الموقتة.

التب  البسيط أو اإلقامة الجبرية الجنتية 
 بدالا من التب  مع الت غيل.

ـددد ولكدددن  دددى  ا تكدددام ال تطبدددا علدددع 2 

الجدددددرايم الواقعدددددة علدددددع أمدددددن الدولدددددة 
 ال ارجي. 

 

  -126 المادة
ـددد إىا تتقدددا القاضدددي أن للجريمدددة طابعددداا سياسدددياا 1

 :قضع بالعقوبات التالية
 المذبد بدالا من اإلعدام.  سجنال
قددددت أو اإلقامددددة الجبريددددة الجناييددددة أو ذالم سددددجنلا

 .سجن المذبدالتجريد المدني بدالا من ال
 اإلقامة الجبرية الجنتية بدالا من التب .

ـ ولكن  ى  ا تكام ال تطبا علع الجرايم الواقعدة 2 

 علع أمن الدولة ال ارجي. 
 

 .126أصبح رقمها  -

صياغة المادة بما عدلت  -
يتناسب مع الغاء ا  غال ال اقة 
 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

إىا تتقدددا القاضدددي أن الجريمدددة المعاقدددب   198
عليهددا بعقوبددة سياسددية قددد ارتكبددت بدددافع 
أناني دنيء أبددل مدن العقوبدة المنصدوص 
عليها قانوناا العقوبة التي تقابلها في المدادة 

لمذبدد ال يمكدن السابقة. علع أن االعتقال ا
 تتويله إلع غير أ غال  اقة مذبدة. 

 

  -127 المادة
إىا تتقا القاضي أن الجريمة المعاقب عليهدا بعقوبدة 

ال يطبدددا  سياسدددية قدددد ارتكبدددت بددددافع أنددداني دنددديء
 في المادة السابقة.  الت فيم المبين

 

 .127أصبح رقمها  -

جبة وي ار في ا سباب الم -
الع االبقاء علع عقوبة االعدام 

  نا

الفصل الثالث : في عنصر الجريمة  
 المادي

  الفصل الثالث : في عنصر الجريمة المادي

  في الشروع -1 الشروع -1 

ـددد كدددل متاولدددة الرتكددداب جنايدددة بددددأت 1  199

بيفعال ترمدي مبا درة إلدع اقترافهدا تعتبدر 
كالجنايددة نفسددها إىا لددم يتددل دون إتمامهددا 

ا ظدروم  ارجدة عدن إرادة الفاعدل. سو
ن أن ت فدددض العقوبدددة ـددد علدددع أنددده يمكددد2

المعينددة فددي القددانون علددع الوجدده اآلتددي: 
يمكن أن  تستبدل عقوبة اإلعدام با  غال 

قتدة ذال اقة المذبدة أو باال غال ال اقة الم
 من ع ر سنوات إلع ع رين سنة: 

وأن تسددددتبدل ا  ددددغال ال دددداقة المذبدددددة 
با  دددغال ال ددداقة الموقتدددة لسدددبع سدددنوات 

عتقددال المذبددد علددع ا قددل وأن يسددتبدل اال
باالعتقال الموقت لسبع سنوات علع ا قل 
ويمكن أن يتط من أية عقوبدة أ درا مدن 

 النصم إلع الثلثين. 
ورجع عنه م تاراا  ـ ومن  ر  في فعل3

 فعددال التددي اقترفهددا علددع اال يعاقددب إال 
 وكانت ت كل بتد ىاتها جرايم.

 

  -128 المادة
ـد كدل متاولدة الرتكداب جنايدة بددأت بيفعدال ترمدي 1

 رة إلع اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إىا لم يتل مبا
 عن إرادة الفاعل. دون إتمامها سوا ظروم  ارجة

ـدد علددع أندده يمكددن أن ت فددض العقوبددة المعينددة فددي 2 

 القانون علع الوجه اآلتي:
المذبدد أو  سدجنيمكدن أن  تسدتبدل عقوبدة اإلعددام بال

  .قت من ع ر سنوات إلع ع رين سنةذالملسجن با
قددت لسددبع ذالم سددجنالمذبددد بال سددجنسددتبدل اليوأن 

 .سنوات علع ا قل
ويمكن أن يتط مدن أيدة عقوبدة أ درا مدن النصدم  

 إلع الثلثين. 
ورجع عنه م تداراا ال يعاقدب  ـ ومن  ر  في فعل3

 فعال التي اقترفها وكانت ت كل بتد ىاتها علع اإال 
 جرايم.

 

 .128أصبح رقمها  -

 عدلت الصياغة بما يتناسب -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.
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إىا كاندددت جميدددع ا عمدددال الراميدددة إلدددع   211
اقترام الجناية قد تمت غير أنها لم تفدض 
إلددع مفعددول بسددبب ظددروم ال عالقددة لهددا 
بدددذرادة الفاعدددل أمكدددن ت فددديض العقوبدددات 

 علع الوجه اآلتي:
يمكن أن يستبدل اإلعدام با  غال ال اقة  

اثنتددي ع ددرة سددنة  مددنقتددة ذبددة أو المالمذ
 إلع ع رين سنة. 

وأن تسددددتبدل ا  ددددغال ال دددداقة المذبدددددة 
سدنوات  با  غال ال اقة الموقتة من ع ر

 إلع ع رين سنة.
وأن يسددتبدل االعتقددال المذبددد باالعتقددال  
قددت مددن ع ددر سددنوات إلددع ع ددرين ذالم

سدددنة. ويمكدددن أن يتدددط مدددن أيدددة عقوبدددة 
 أ را تتع نصفها. 

أن ت فض العقوبات المدىكورة فدي  ويمكن
 ددى  المددادة تتددع الثلثددين إىا تددال الفاعددل 

 بمتض إرادته دون نتيجة فعله.
 

  -129 المادة
إىا كانت جميع ا عمال الرامية إلدع اقتدرام الجنايدة 
قد تمت غير أنها لم تفض إلع مفعول بسبب ظدروم 
ال عالقة لها بدذرادة الفاعدل أمكدن ت فديض العقوبدات 

 علع الوجه اآلتي:
قدت ذالمذبدد أو الم سجنمكن أن يستبدل اإلعدام بالي 

 اثنتي ع رة سنة إلع ع رين سنة.  من
 قت من ع رذالم سجنالمذبد بال سجنستبدل اليوأن 

 سنوات إلع ع رين سنة.
 ويمكن أن يتط من أية عقوبة أ را تتع نصفها.  

ويمكن أن ت فض العقوبات المىكورة في  دى  المدادة 
الفاعددل بمتددض إرادتدده دون تتددع الثلثددين إىا تددال 

 نتيجة فعله.

 .129أصبح رقمها  -

تم تعديل الصياغة بما يتناسب  -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

ـدد ال يعاقددب علددع ال ددرو  فددي الجنتددة 1  211

وعلددع الجنتددة الناقصددة إال فددي التدداالت 
 التي ينص عليها القانون صراتة.

للجنتة التامة يمكن ـ العقوبة المفروضة 2

ت فيضددددها تتددددع النصددددم فددددي الجنتددددة 
الم درو  فيهددا  وتتدع الثلددث فدي الجنتددة 

 الناقصة.
 

  -131 المادة
ـددد ال يعاقدددب علدددع ال دددرو  فدددي الجنتدددة إال فدددي 1

 التاالت التي ينص عليها القانون صراتة.
 فروضدة للجنتدة التامدةالعقوبدة الميمكن ت فديض ـ 2

ي   وتتدع الثلدث فد رو  الناقصتتع النصم في ال
 . رو  التامال
 

 .131أصبح رقمها 

ـ يعاقدب علدع ال درو  وإن لدم يكدن فدي 1  212

اإلمكان بلو  الهددم بسدبب ظدرم مداد  
 يجهله الفاعل.

ـددد علدددع أن الفاعدددل ال يعاقدددب فدددي  دددى  2

 التالة إىا أتع فعله عن غير فهم.
ـ وكىل  ال يعاقب من ارتكب فعالا وظن 3

ن جريمة.   طي أنه يكو 
 

  -131 المادة
 ددرو  وإن لددم يكددن فددي اإلمكددان ـدد يعاقددب علددع ال1

 بلو  الهدم بسبب ظرم ماد  يجهله الفاعل.
ـ علع أن الفاعل ال يعاقدب فدي  دى  التالدة إىا أتدع 2

 فعله عن غير فهم.
ـ وكىل  ال يعاقب من ارتكب فعدالا وظدن  طدي أنده 3

ن جريمة.  يكو 
 

 .131أصبح رقمها 

  اجتماع األسباب -2 اجتماع األسباب-2 

ة السددببية بددين الفعددل وعدددم ـدد إن الصددل1  213

يجدة الجرميدة مدن الفعل من جهة وبين النت
ها اجتمدا  أسدباب أ درا يجهة ثانية ال ينف

سددابقة أو مقارنددة أو التقددة سددواء جهلهددا 
 الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

الالتدا  ـ وي تلم ا مر إىا كان السدبب2

تددددداث النتيجددددة مسددددتقالا وكافيدددداا بىاتدددده ال
 الجرمية. 

كون الفاعدل فدي  دى  التالدة عرضدة وال ي
 إال لعقوبة الفعل  الى  ارتكبه.

 

  -132 المادة
ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهدة 1

ها اجتما  ييجة الجرمية من جهة ثانية ال ينفوبين النت
أسباب أ را سابقة أو مقارنة أو التقة سواء جهلها 

 الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
الالتددا مسددتقالا  إىا كددان السددببـدد وي تلددم ا مددر 2

 تداث النتيجة الجرمية. وكافياا بىاته ال
وال يكون الفاعل فدي  دى  التالدة عرضدة إال لعقوبدة 

 الفعل  الى  ارتكبه.
 

 .133أصبح رقمها 

نقل  ىا البند الع أسباب ت ديد   اجتماع الجرائم المادي-3 
 العقوبة
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ـدد إىا ثبتددت عدددة جنايددات أو جددنح قضددي 1  214

بة لكل جريمة ونفىت العقوبة وا  دد بعقو
 دون سوا ا.

علددع أندده يمكددن الجمددع بددين العقوبددات  -2

المتكددددوم بهددددا بتيددددث ال ي يددددد مجمددددو  
قتدددة علدددع أقصدددع العقوبدددة ذالعقوبدددات الم

 المعينة للجريمة ا  د إال بمقدار نصفها.
ـ إىا لم يكدن قدد قضدي بذدغدام العقوبدات 3

لدع المتكوم بها أو بجمعها أتيدل ا مدر ع
 ه.في القاضي ليفصل

 

 
 
 
 

 نقلت الع أسباب ت ديد العقوبة

ـ إىا وقعت الجريمة علع غير ال د ص 1  215

عوقدب الفاعدل كمدا لدو كدان  المقصود بهدا
 اقترم الفعل بتا من كان يقصد.

ـدددد وإىا أصدددديب كال مددددا أمكددددن  يددددادة 2

النصم علع العقوبة المىكورة فدي الفقدرة 
 السابقة. 

 

 العقوبة.نقلت الع أسباب ت ديد  

 نقلت الع أسباب ت ديد العقوبة.  تجمع العقوبات التكديرية تتماا.  216

ـدد تجمدددع العقوبدددات اإلضدددافية والتددددابير 1  217

االتترا يدددددددة وإن أدغمدددددددت العقوبدددددددات 
 ا صلية مالم يقض القاضي ب الم ىل .

ـددذىا جمعددت العقوبددات ا صددلية جمعددت 2 

 تكماا العقوبات الفرعية التابعة لها.
 

 .أسباب ت ديد العقوبة نقلت الع 

  العلنية -3 العلنية-4 

 تعد وسايل للعلنية:  218
ـدد ا عمددال والتركددات إىا تصددلت فددي 1 

متدددل عدددام أو مكدددان مبدددا  للجمهدددور أو 
معددرض لمنظددار أو  ددا د ا بسددبب  طددي 

 الفاعل من ال د ل له بالفعل.
ـ الكالم أو الصراخ سواء جهر بهما أو 2 

يسددمعهما فددي  نقددالا بالوسددايل اآلليددة بتيددث
 كال التالين من ال د ل له بالفعل.

ـددد الكتابدددة والرسدددوم والصدددور اليدويدددة 3

وال مسية وا فالم وال دارات والتصداوير 
علع ا تالفها إىا عرضدت فدي متدل عدام 
أو مكدددددان مبدددددا  للجمهدددددور أو معدددددرض 
لمنظدددار أو بيعدددت أو عرضدددت للبيدددع أو 

 و عت علع   ص أو أكثر. 
 

  -133 المادة
 تعد وسايل للعلنية:

ـ ا عمال والتركات إىا تصلت في متل عدام أو 1 

مكان مبا  للجمهور أو معرض لمنظدار أو  دا د ا 
 بسبب  طي الفاعل من ال د ل له بالفعل.

ر بهمدددا أو نقدددالا ـددد الكدددالم أو الصدددراخ سدددواء جهددد2 

بتيددددث الوسددددايل االلكترونيددددة  أو بالوسددددايل اآلليددددة
 يسمعهما في كال التالين من ال د ل له بالفعل.

ـددد الكتابدددة والرسدددوم والصدددور اليدويدددة وال مسدددية 3

وا فدددالم وال دددارات والتصددداوير علدددع ا تالفهدددا إىا 
عرضددت فددي متددل عددام أو مكددان مبددا  للجمهددور أو 
معدددرض لمنظددددار أو بيعددددت أو عرضددددت للبيددددع أو 

 و عت علع   ص أو أكثر. 
وتعدد وسديلة  الوسايل االعالمية بم تلم أ كالها. -4

غير مادية تن ر متتوا  دية أواعالمية كل وسيلة ما
إعالمياا ليست له صفة المراسالت ال  صية وت مل 

  .المطبوعات والوسايل اإلعالمية اإللكترونية
 

 .133أصبح رقمها  -

عدلت الفقرة الثانية بما  -
الوسايل  سب مع وجوديتنا

 االلكترونية.
تبرير اضافة الفقرة الرابعة  -

 في المىكرة االيضاتية.

  الباب الرابع : في المسؤولية الرابع : في المسؤوليةالباب  

القسم األول: في األشخاص  
 المسؤولين

  القسم األول: في األشخاص المسؤولين

  الفصل األول : فاعل الجريمة الفصل األول : فاعل الجريمة 
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يكدن  ـ ال يتكم علع أتد بعقوبدة  مدا لدم 1  219

 قد أقدم علع الفعل عن وعي وإرادة.
ن الهييات االعتبارية مسدذولة ج اييداا ـ إ2

عدددن أعمدددال مدددديريها وأعضددداء إدارتهدددا 
وممثليهددددا وعمالهددددا عندددددما يدددديتون  ددددى  
ا عمال باسم الهييات المىكورة أو بذتدا 

 وسايلها.
ـددددد ولكدددددن ال يمكدددددن التكدددددم عليهدددددا إال 3

بالغرامددة والمصددادرة ون ددر التكددم. وإىا 
كان القانون ينص علع عقوبة أصلية غير 

 رامة  أبدلت الغرامة من العقوبة الغ
المددىكورة وأن لددت بالهييددة االعتباريددة فددي 

 .63و 61التدود المعينة في المواد الـ و

 

  -134 المادة
يكن قد أقدم علع  ـ ال يتكم علع أتد بعقوبة  ما لم 1

 الفعل عن وعي وإرادة.
االعتباريددة مسددذولة ج اييدداا عددن   دد اصـدد إن ا 2

عندددما وعمالهدا وممثليهدا  يهاأعمدال مدديريها وأعضدا
 المىكورة.   اصا  لتسابييتون  ى  ا عمال 

 

 .134أصبح رقمها  -

 تىفت الفقرة الثالثة. -
تبرير تىم الفقرة الثالثة في  -

 المىكرة االيضاتية.

ـدد ال يندد ل بيتددد تدددبير اتتددرا   مددا لددم 1  211

 ة.العام ةيكن  طراا علع السالم
بالتدابير االتترا ية بعد التثبت  عيقض -2

ن تالددة ال طددر إال فددي التدداالت التددي مدد
 يفترض القانون وجود ال طر فيها.

ـ يعدد  طدراا علدع المجتمدع كدل  د ص 3

أو  ييدة اعتباريددة اقتددرم جريمددة إىا كددان 
ي  ع أن يقددم علدع أفعدال أ درا يعاقدب 

 عليها القانون.
ـدد ال تتعددرض الهييددات االعتباريددة لغيددر 4

 تدابير االتترا  العينية.
 

  -135 المادة
بيتد تدبير اتتدرا   مدا لدم يكدن  طدراا  ـ ال ين ل1 

 ة.العام ةعلع السالم
بالتدابير االتترا ية بعدد التثبدت مدن تالدة  عيقض -2

ال طر إال في التداالت التدي يفتدرض القدانون وجدود 
 ال طر فيها.

ـدد يعددد  طددراا علددع المجتمددع كددل  دد ص أو  ييددة 3

اعتبارية اقترم جريمة إىا كان ي  ع أن يقددم علدع 
 ا يعاقب عليها القانون.أفعال أ ر

االعتباريددة لغيددر تدددابير   دد اصـدد ال تتعددرض ا 4

 االتترا  العينية.
 

 .135أصبح رقمها 

  الفصل الثاني : في المساهمة الجرمية الفصل الثاني : في االشتراك الجرمي 

 أضيفت كلمة ال ري . الفاعل والشريك -1 الفاعل-1 

فاعددل الجريمددة  ددو مددن أبددر  إلددع تيدد    211
لوجود العناصدر التدي تذلدم الجريمدة أو ا

 سا م مبا رة في تنفيى ا.
 

  -136 المادة
فاعددل الجريمددة  ددو مددن أبددر  إلددع تيدد  الوجددود  -1

العناصدر التددي تذلددم الجريمدة أو سددا م مبا ددرة فددي 
 تنفيى ا.

كل  دري  فدي الجريمدة عرضدة للعقوبدة المعيندة  -2

 لها في القانون.
 164 لدـت دد وفاقداا لل دروط الدواردة فدي المدادة ا -3

عقوبة مدن نظدم أمدر المسدا مة فدي الجريمدة أو أدار 
 عمل من ا تركوا فيها.

 

 .136أصبح رقمها  -

 .212أدمجت معها المادة  -

 

ـددد كدددل  ددددري  فدددي الجريمدددة عرضددددة 1  212

 للعقوبة المعينة لها في القانون.
ـ ت دد وفاقاا لل روط الواردة فدي المدادة 2

عقوبة من نظم أمر المسا مة في  247الـ 

 الجريمة أو أدار عمل من ا تركوا فيها.
 

 211أدمجت مع المادة  

ال ددريكان فددي الجريمددة المقترفددة بددالكالم   213
المنقول بالوسايل اآلليدة علدع مدا ورد فدي 

أو فددددي  218الفقددددرة الثانيددددة مددددن المددددادة 

تدددددددا الوسددددددايل االجريمددددددة المقترفددددددة ب
المدددىكورة فدددي الفقدددرة الثالثدددة مدددن المدددادة 

كددددالم أو الكتابددددة نفسددددها  مددددا صدددداتب ال
والنا ددر إال أن يثبددت ا ول أن الن ددر تددم 

 دون رضا .
 

  -137 المادة
ال دددريكان فدددي الجريمدددة المقترفدددة بدددالكالم المنقدددول 
بالوسددايل اآلليددة علددع مددا ورد فددي الفقددرة الثانيددة مددن 

تدا الوسدايل اأو في الجريمة المقترفة ب 133المادة 

المددىكورة فددي الفقددرة الثالثددة مددن المددادة نفسددها  مددا 
تب الكالم أو الكتابة والنا در إال أن يثبدت ا ول صا

 أن الن ر تم دون رضا .
 

 .137أصبح رقمها  -
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عندما تقترم الجريمدة بواسدطة الصدتم   214
يعدد نا دراا مددير الن ددر  فدذىا لدم يكدن مددن 
 مدير فالمترر أو ريي  تترير الصتيفة.

 

  -138 المادة
ريي  التتريدر و االعالمدي وصداتب الكدالم فدي -1

مية مسذولون عن ا فعال التي ت كل الوسايل االعال
جددرايم معاقبددا عليهددا فددي القددوانين النافددىة مددالم يثبددت 

 انتفاء مسا مة أتد م الجرمية.
صاتب الوسيلة االعالمية مسذول بالتضامن مع  -2

ريي  التترير واإلعالمي بالتعويض عدن ا ضدرار 
 التي تلتا بالغير.

 .138أصبح رقمها  -

ادة وضع نص جديد لهى  الم -
 مستمد من قانون االعالم.

مفاعيدددل ا سدددباب الماديدددة التدددي مدددن  -1  215

 انها ت ديد العقوبة أو ت فيفها أو اإلعفاء 
منهددا تسددر  علددع كددل مددن ال ددركاء فددي 

 الجريمة والمتد لين فيها. 
ـ وتسر  عليهم أيضاا مفاعيل الظدروم 2

الم دددددة ال  صدددية أو الم دوجدددة التددددي 
 سهلت اقترام الجريمة.

أمدا مدا سدوا ىلد  مدن الظدروم فدال ـ و3

يتندداول مفعولهددا إال ال دد ص الددى  تتعلددا 
 به. 
 

  -139 المادة
مفاعيددل ا سددباب الماديددة التددي مددن  ددانها ت ددديد  -1

العقوبة أو ت فيفها أو اإلعفداء منهدا تسدر  علدع كدل 
 من ال ركاء في الجريمة والمتد لين فيها. 

ـدد وتسددر  علدديهم أيضدداا مفاعيددل الظددروم الم ددددة 2

أو الم دوجدددددة التدددددي سدددددهلت اقتدددددرام ال  صدددددية 
 الجريمة.

ـدد وأمددا مددا سددوا ىلدد  مددن الظددروم فددال يتندداول 3

 مفعولها إال ال  ص الى  تتعلا به. 
 

 .139أصبح رقمها 

  المحرض -2 المحرض-2 

ـدد يعددد مترضدداا مددن تمددل أو تدداول أن 1  216

يتمل   صاا آ ر بيية وسيلة كاندت علدع 
 ارتكاب جريمة.

ض مسدد2 تقلة عددن تبعددة ـدد إن تبعددة المتددر 

 المترَّض علع ارتكاب الجريمة. 
 

  -141 المادة
ـ يعد مترضاا من تمل أو تاول أن يتمل   صداا 1

 آ ر بيية وسيلة كانت علع ارتكاب جريمة.
ض 2 ض مسددتقلة عددن تبعددة المتددرَّ ـدد إن تبعددة المتددر 

 علع ارتكاب الجريمة. 
ض لعقوبة الجريمدة التدي أراد أن  -3 يتعرض المترَّ

ريمة ناج ة أو م دروعاا فيهدا تقترم سواء كانت الج
 أو ناقصة.

إىا لددم يفددض التتددريض علددع ارتكدداب جنايددة أو  -4

جنتة إلع نتيجة  ففت العقوبدة بالنسدبة التدي تدددتها 
 .ما بعدو2في فقراتها الـ  142الـالمادة 

ـ التتدريض علدع ارتكداب م الفدة ال يعاقدب عليهدا 5

 إىا لم يلا قبوالا.
ض كما لدو كدان  تن ل التدابير االتترا ية -6 بالمتر 

 فاعل الجريمة.
 
 

 .141أصبح رقمها 

 .217أدمجت معها المادة  -

ض لعقوبدددة الجريمدددة  -1  217 يتعدددرض المتدددرَّ

التي أراد أن تقترم سواء كاندت الجريمدة 
 ناج ة أو م روعاا فيها أو ناقصة.

ـدد إىا لددم يفددض التتددريض علددع ارتكدداب 2

جناية أو جنتة إلدع نتيجدة  ففدت العقوبدة 
فددي  219ـنسددبة التددي تددددتها المددادة الددبال

 .4والـ 3والـ 2فقراتها الـ 
ـددد التتدددريض علدددع ارتكددداب م الفدددة ال 3

 يعاقب عليها إىا لم يلا قبوالا.
ض 4 ـدد تندد ل التدددابير االتترا يددة بددالمتر 

 كما لو كان فاعل الجريمة.
 

 
 

 

  في المتدخلين والمخبئين -3 في المتدخلين والمخبئين-3 
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  في جناية أو جنتة:يعد متد الا   218
أ ـ من أعطدع إر دادات القترافهدا وإن لدم 

 تساعد  ى  اإلر ادات علع الفعل.
ع يمدة الفاعدل بوسديلة مدن  دب ـ مدن  ددَّ 

 الوسايل.
ج ـ مددن قبددل  ابتغدداء لمصددلتة ماديددة أو 
معنويدددددة  عدددددرض الفاعدددددل أن يرتكدددددب 

 الجريمة.
د ـ مدددن سددداعد الفاعدددل أو عاونددده علدددع 

الجريمدة أو سدهلتها أو ا فعال التي  ييت 
 علع ا فعال التي أتمت ارتكابها.

ـ مددن كددان متفقدداا مددع الفاعددل أو أتددد   ددـ
المتددد لين قبددل ارتكدداب الجريمددة وسددا م 
فددي إ فدداء معالمهددا أو ت بيددة أو تصددريم 
ا  ياء الناجمة عنها  أو إ فاء   ص أو 
أكثددر مددن الددىين ا ددتركوا فيهددا عددن وجدده 

 العدالة.
بسيرة ا  رار الجنايية  و ـ من كان عالماا 

الددددىين دأبهددددم قطددددع الطددددرا أو ارتكدددداب 
أعمال العنم ضد أمن الدولدة أو السدالمة 
العامددة  أو ضددد ا  دد اص أو الممتلكددات 
وقددددم لهدددم طعامددداا أو مددديوا أو م تبدددي أو 

 مكاناا لالجتما .
 

  -141 المادة
 يعد متد الا في جناية أو جنتة:

 دى   أ ـ من أعطع إر ادات القترافها وإن لم تسداعد
 اإلر ادات علع الفعل.

 ع يمة الفاعل بوسيلة من الوسايل. د  ب ـ من  د  
ـ مدددن قبدددل  ابتغددداء لمصدددلتة ماديدددة أو معنويدددة   ج

 عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
ـ مددن سدداعد الفاعددل أو عاوندده علددع ا فعددال التددي ددد

 ييت الجريمة أو سهلتها أو علع ا فعال التي أتمدت 
 ارتكابها.

متفقاا مع الفاعدل أو أتدد المتدد لين قبدل   ـ ـ من كان
ارتكاب الجريمة وسا م في إ فداء معالمهدا أو ت بيدة 
أو تصريم ا  ياء الناجمة عنهدا  أو إ فداء  د ص 

 أو أكثر من الىين ا تركوا فيها عن وجه العدالة.
و ـ مددن كددان عالمدداا بسدديرة ا  ددرار الجناييددة الددىين 

لعنم ضد أمن دأبهم قطع الطرا أو ارتكاب أعمال ا
الدولدددة أو السدددالمة العامدددة  أو ضدددد ا  ددد اص أو 
الممتلكددات وقدددم لهددم طعامدداا أو مدديوا أو م تبددي أو 

 مكاناا لالجتما .

 .141أصبح رقمها  -

ـدددد المتددددد ل الددددى  لددددوال مسدددداعدته مددددا 1  219

 وتكبت الجريمدة يعاقدب كمدا لدو كدان  دار
 نفسه الفاعل.

ل ـ أما ساير المتد لين فيعاقبون با  دغا2

ال اقة المذبدة أو المذقتة من اثنتي ع درة 
سدددنة إلدددع ع دددرين سدددنة إىا كدددان الفاعدددل 

 يعاقب باإلعدام. 
وإىا كددان عقدداب الفاعددل ا  ددغال ال دداقة 
المذبددددة أو االعتقدددال المذبدددد تكدددم علدددع 
المتد لين بالعقوبة نفسها ال أقل من ع در 

 سنين.
وفي التاالت ا  را تن ل عقوبة الفاعل 

 مدتها تتع النصم.  بعد أن ت فض
ويمكن إن ال التدابير االتترا ية بهدم كمدا 

 لو كانوا  م أنفسهم فاعلي الجريمة.
 

  -142 المادة
تكبدت الجريمدة ـ المتد ل الى  لوال مساعدته مدا ار1

 نفسه الفاعل. ويعاقب كما لو كان  
المذبدد أو  سدتنـد أمدا سداير المتدد لين فيعداقبون بال2

ن سدنة إىا المذقت مدن اثنتدي ع درة سدنة إلدع ع دري
 كان الفاعل يعاقب باإلعدام. 
تكددم علددع  المذبددد سددتنوإىا كددان عقدداب الفاعددل ال

 المتد لين بالعقوبة نفسها ال أقل من ع ر سنين.
عقوبدة الفاعدل بعدد بهدم وفي التاالت ا  درا تند ل 

 أن ت فض مدتها تتع النصم. 
ويمكن إن ال التددابير االتترا يدة بهدم كمدا لدو كدانوا 

 اعلي الجريمة. م أنفسهم ف
 

 .142أصبح رقمها  -

عدلت الصياغة بما يتناسب  -
غال ال اقة  مع الغاء ا 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

ـ مدن أقددم فيمدا  دال التالدة المنصدوص 1  221

 218عليها في الفقرة ال امسة مدن المدادة 

 وعالم با مر علع إ فاء أو بيع أو  راء 
كيدددة أو تصدددريم ا  دددياء الدا لدددة فدددي مل

الغير والتي ن عت أو ا تلسدت أو تصدل 
بالتب  مدن  عليها بجناية أو جنتة عوقب

ثالثة أ هر إلع سنتين وبالغرامة من مايدة 
 ليرة إلع مايتي ليرة.

ـدد علددع أندده إىا كانددت ا  ددياء المبتددوث 2

عنها في الفقدرة ا ولدع ناجمدة عدن جنتدة 
فددال يمكددن أن تجدداو  العقوبددة ثلثددي التددد 

 الجنتة المىكورة. ا علع لعقوبة 
 

  -143 المادة
ـد مدن أقددم فيمدا  دال التالدة المنصدوص عليهدا فددي 1

 وعدالم بدا مر علدع  141الفقرة ال امسة من المادة 

إ فدداء أو بيددع أو  ددراء أو تصددريم ا  ددياء الدا لددة 
في ملكية الغير والتدي ن عدت أو ا تلسدت أو تصدل 

بددالتب  مددن ثالثددة  عليهددا بجنايددة أو جنتددة عوقددب
ليددرة  اللدم مسدة ا  وبالغرامددة مدن  أ دهر إلدع سدنتين

 ليرة. الما   ع رةإلع 
ـدد علددع أندده إىا كانددت ا  ددياء المبتددوث عنهددا فددي 2

الفقرة ا ولع ناجمة عن جنتدة فدال يمكدن أن تجداو  
 العقوبة ثلثي التد ا علع لعقوبة الجنتة المىكورة. 

 

 .143أصبح رقمها  -

عدلت الغرامة تيث أصبتت  -
رة ع الع  الم مسة ا  من 
 ليرة. الما  
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ـ من أقدم فيما  ال التاالت المنصدوص 1  221

مدن المدادة الدـ  6و 5عليها في الفقرتين الـ 

 علدددع إ فدددداء  دددد ص يعددددرم أندددده 218

اقترم جناية أو ساعد  علع التوار  عدن 
وجدده العدالددة  عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة 

 أ هر إلع سنتين.
ـدددد يعفددددع مددددن العقوبددددة أصددددول الجندددداة 2

م أو أ واجهدددددم أو الم بددددديين أو فدددددروعه
 وجدداتهم تتددع الطالقددات أو أ ددقاذ م أو 
  ددددقيقاتهم أو أصددددهار م مددددن الدددددرجات

 نفسها.

  -144 المادة
ـ من أقدم فيما  ال التاالت المنصوص عليها فدي  1

علددع إ فدداء  141 مددن المددادة الددـ 6و 5الفقددرتين الددـ 

اقتددرم جنايددة أو سدداعد  علددع   دد ص يعددرم أندده
مدن ثالثدة ب بدالتب  التوار  عن وجه العدالة  عوق

 .ثالث سنواتأ هر إلع 
يعفدددع مدددن العقوبدددة أصدددول الجنددداة الم بددديين أو  ـددد2

فروعهم أو أ واجهم أو  وجداتهم تتدع الطالقدات أو 
أو  دددقيقاتهم أو أصدددهار م مدددن الددددرجات  أ دددقاذ م
 نفسها.

 .144أصبح رقمها  -

رفع التد ا علع للتب  الع  -
 ثالث سنوات.

 

  يات والجنحالفصل الثالث : في كتم الجنا  

   -145 المادة  
كل من علم بجناية ولم ينبعء بهدا السدلطة العامدة  -1

 في التال عوقب بالتب  من ستة أ هر الع سنتين.
واىا تعلا ا مر بجنتة كانت العقوبة التب  مدن  -2

  هر الع سنة.
الجددرايم المنصددوص مرتكبددو  يعفددع مددن العقوبددة -3

جدرايم اىا كان مرتكبدو ال عليها في الفقرتين السابقتين
أو فدددروعهم أو أ واجهدددم أو  همأصدددولا صدددلية مدددن 

 وجاتهم تتدع الطالقدات أو أ دقاذ م أو  دقيقاتهم أو 
 أصهار م من الدرجات نفسها.

 .145أصبح رقمها -

 .ت  ى  المادةأضيف -
تبرير اضافة  ى  المادة في  -

 المىكرة االيضاتية.

    

عدل العنوان الع موانع  في موانع المسؤولية الجزائيةالقسم الثاني:  القسم الثاني: في موانع العقاب 
 المسذولية الج ايية.

تبرير  ىا التعديل في المىكرة 
 االيضاتية.

  غلطالفصل األول : في ال الفصل األول : في الغلط  

  الغلط القانوني -1 الغلط القانوني-1 

ال يمكن أتداا أن يتتج بجهله القدانوني  -1  222

 ه إيا  تيويالا مغلوطاا.الج ايي أو تيويل
 ـ غير أنه يعد مانعاا للعقاب:2

قانون جديد إىا اقترم الجرم بأ  ـ الجهل  
 في  الل ا يام الثالثة التي تلت ن ر . 

ب  ـ جهل ا جنبي الى  قددم سدورية مندى 
ثالثدددة أيدددام علدددع ا كثدددر بوجدددود جريمدددة 
م الفة للقوانين الوضعية ال تعاقدب عليهدا 

و قددوانين الددبالد التددي كددان قددوانين بددالد  أ
 مقيماا فيها.

 

   -146 المادة
ال يمكن أتدداا أن يتدتج بجهلده القدانوني الج ايدي  -1

 أو تيويله إيا  تيويالا مغلوطاا.
 :مسذولية الج ايية ـ غير أنه يعد مانعاا لل2

قانون جديد إىا اقترم الجرم فدي  دالل بأ  ـ الجهل  
 ا يام الثالثة التي تلت ن ر . 

نبي الى  قددم سدورية مندى ثالثدة أيدام ب  ـ جهل ا ج
علع ا كثر بوجود جريمة م الفة للقوانين الوضدعية 
ال تعاقددب عليهددا قددوانين بددالد  أو قددوانين الددبالد التددي 

 كان مقيماا فيها.
 

 .146أصبح رقمها  -

تىفت كلمة للعقاب وأضيفت  -
 كلمة للمسذولية.

  الغلط المادي  -2 الغلط المادي-2 

ب كفاعل أو مترض أو متد ل ـ ال يعاق1  223

الفعدل  في جريمة مقصدودة مدن اقددم علدع
بعامل غلط ماد  واقع علع أتد العناصر 

 المكونة للجريمة.
ـدد إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم 2 

الم ددة ال يكون المجرم مسذوالا عن  دىا 
الظرم و و بعك  ىل  يستفيد من العىر 

 الى  جهل وجود . 
ي تالددة الغلددط ـدد تطبددا  ددى  ا تكددام فدد3

 الواقع علع  وية المجني عليه.
 

  -147 المادة
يعاقدددب كفاعدددل أو متدددرض أو متدددد ل فدددي ال ـددد 1

الفعددل بعامددل غلددط  جريمددة مقصددودة مددن اقدددم علددع
 ماد  واقع علع أتد العناصر المكونة للجريمة.

ـدد إىا وقددع الغلددط علددع أتددد الظددروم الم ددددة ال 2 

يكون المجرم مسذوالا عن  دىا الظدرم و دو بعكد  
 يستفيد من العىر الى  جهل وجود . ىل  

ـدد تطبددا  ددى  ا تكددام فددي تالددة الغلددط الواقددع علددع 3

  وية المجني عليه.
ال يكدون الغلددط الواقدع علددع فعدل مذلددم لجريمددة  -4

إال إىا لددم  مسددذولية الج اييددةغيددر مقصددودة مانعدداا لل
 ينتج عن  طي الفاعل.

 

 .147أصبح رقمها  -

 أضيفت عبارة "ال يسيل و". -
بعد  224أدمجت معها المادة   -

أن وضعت عبارة "للمسذولية 
 الج ايية" عوضا عن للعقاب.
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ال يكددون الغلددط الواقددع علددع فعددل مذلددم   224
لجريمة غير مقصودة مانعاا للعقاب إال إىا 

 لم ينتج عن  طي الفاعل.
 

 .223أدمجت مع المادة  

ال يعاقدددب الموظدددم العدددام  أو العامدددل أو   225
ة الدى  أمدر بدذجراء المست دم في التكومد

فعل أو أقدم علع فعل يعاقب عليه القانون 
إىا اعتقد لسبب غلط ماد  أنده يطيدع أمدر 
رذسددايه الم ددرو  فددي أمددور دا لددة فددي 

 ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
 

   -148 المادة
يعاقب الموظم العام  أو العامل أو المسدت دم فدي ال 

التكومددة الددى  أمددر بددذجراء فعددل أو أقدددم علددع فعددل 
قب عليه القدانون إىا اعتقدد لسدبب غلدط مداد  أنده يعا

يطيددع أمددر رذسددايه الم ددرو  فددي أمددور دا لددة فددي 
 ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

 

 .148 أصبح رقمها -

 أضيفت عبارة " ال يسيل و". -

  الفصل الثاني : في القوة القاهرة الفصل الثاني : في القوة القاهرة 

وضعت عبارة "االكرا  الماد "  و االكراه المعنوي االكراه المادي -1 المعنوي القوة الغالبة و االكراه -1 
 عوضا عن القوة الغالبة.

عقاب علع من أكر ته قوة مادية أو ال -1  226

 معنوية لم يستطع إلع دفعها سبيالا. 
ـدد مددن وجددد فددي تلدد  التالددة ب طددي مندده 2

عوقب عند االقتضاء كفاعدل جريمدة غيدر 
 مقصودة. 

 

  -149 المادة
اب علع من أكر ته قوة مادية أو معنوية لم عقال  -1

 يستطع إلع دفعها سبيالا. 
ـد مدن وجدد فددي تلد  التالدة ب طددي منده عوقدب عنددد 2

 االقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة. 
 

 .149أصبح رقمها 

ـدد إن المهابددة وتدداالت االنفعددال والهددوا 1  227

 ليست مانعة للعقاب. 
ـ علدع انده إىا أفدرط فاعدل الجريمدة فدي 2

رسددة تددا الدددفا  الم ددرو  ال يعاقددب مما
إىا أقدم علع الفعل في ثدورة انفعدال  دديد 

 انعدمت معها قوة وعيه أوإرادته.
 

  -151 المادة
الت االنفعال والهوا ليست مانعدة ـ إن المهابة وتا1

 لعقاب. من المسذولية وا
ـ علع انه إىا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة تا 2

أقدددم علددع يعاقددب إىا يسدديل والالدددفا  الم ددرو  ال 
الفعل في ثورة انفعال  ديد انعدمت معهدا قدوة وعيده 

 أوإرادته.
 

 .151أصبح رقمها  -

  حالة الضرورة -2 حالة الضرورة -2 

ال يعاقدددددب الفاعدددددل علدددددع فعدددددل ألجيتددددده   228
الضددرورة إلددع أن يدددفع بدده عددن نفسدده أو 
عدددن غيدددر  أو عدددن ملكددده أو ملددد  غيدددر  
 طددراا جسدديماا متدددقاا لددم يتسددبب  ددو فيدده 

   دددرط أن يكدددون الفعدددل متناسدددباا قصدددداا 
وال طر. ال يعتبر في تالة الضرورة مدن 

 توجب عليه قانوناا أن يتعرض لل طر.
 

   -151 المادة
يعاقب الفاعل علع فعل ألجيتده الضدرورة إلدع ال  -1

أن يدفع بده عدن نفسده أو عدن غيدر  أو عدن ملكده أو 
ملدد  غيددر   طددراا جسدديماا متدددقاا لددم يتسددبب  ددو فيدده 

 الفعل متناسباا وال طر.قصداا   رط أن يكون 
ال يعتبر فدي تالدة الضدرورة مدن توجدب  علع أنه-2

 عليه قانوناا أن يتعرض لل طر.
 

 .151أصبح رقمها  -

 .229أدمجت معها المادة  -

ال يعتبر في تالة الضرورة من توجب   229
 عليه قانوناا أن يتعرض لل طر.

 228أدمجت مع المادة  

ولية وفي الفصل الثالث : في انتفاء المسذ 
 المسذولية الناقصة

 تىم  ىا الفصل 

 أضيم  ىا الفصل : الجنون الفصل الثالث الجنون -1 

  -152 المادة يعفع من العقاب من كان في تالة جنون.  231
 من كان في تالة جنون. ال يعاقب -1

من ثبت اقترافه جناية أو جنتدة مقصدودة عقابهدا  -2

التدب  سدنتان وقضدي بعددم مسدذوليته بسدبب فقداندده 
ج  بموجب فقرة  اصة من تكم البراءة في العقل ت

 ميوا اتترا  .
ـد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو كددان عقابهددا 3 

التددب  أقدددل مدددن سدددنتين قضدددي بتجددد  الفاعدددل فدددي 
الميوا االتترا   إىا ثبدت أنده  طدر علدع السدالمة 

 العامة.
نون بقرار ـ ويستمر التج  إلع أن يثبت  فاء المج4

بددالتج   ويمكددن أن  تتصدددر  المتكمددة التددي قضدد
 تفرض الترية المراقبة علع المتجو  عند تسريته.

 

 .152أصبح رقمها  -

 .231أدمجت معها المادة  -
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ـددد مدددن ثبدددت اقترافددده جنايدددة أو جنتدددة 1  231

مقصددودة عقابهدددا التددب  سدددنتان وقضدددي 
بعدم مسدذوليته بسدبب فقدانده العقدل تجد  
بموجب فقرة  اصة من تكدم البدراءة فدي 

 ميوا اتترا  .
ـدد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو 2 

كان عقابها التدب  أقدل مدن سدنتين قضدي 
بتج  الفاعدل فدي المديوا االتتدرا   إىا 

 ثبت أنه  طر علع السالمة العامة.
ـدد ويسددتمر التجدد  إلددع أن يثبددت  ددفاء 3

المجندددون بقدددرار تصددددر  المتكمدددة التدددي 
قضددددديت بدددددالتج   ويمكدددددن أن تفدددددرض 

عنددددد  التريددددة المراقبددددة علددددع المتجددددو 
 تسريته.

 

 231أدمجت مع المادة  

   العته -2 

 من كان تين اقتراب الفعدل مصداباا بعا دة  232
عقليدددة وراثيدددة أو مكتسدددبة أنقصدددت قدددوة 
الدددوعي أو اال تيدددار فدددي أعمالددده يسدددتفيد 
قانوناا من إبدال عقوبتده أو ت فيضدها وفقداا 

 . 241 تكام المادة الـ 

 

ا عىار القانونية نقلت الع  
 العامة.

ـ من تكم عليه بعقوبة جنايية أو جنتيدة 1  233

مانعة أو مقيدة للتريدة واسدتفاد مدن إبددال 
العقوبددة أو تتفيضددها قانوندداا بسددبب العتدده  
ومن تكم عليه بعقوبدة مدن  دى  العقوبدات 
وثبت أنه ممسو  أو مدمن الم درات أو 
الكتدددول أو كدددان  طدددراا علدددع السدددالمة 
العامة يقضع في التكم بتج   فدي مكدان 

المدديوا االتتددرا   ليعددالج فيدده أثندداء  مددن
 مدة العقوبة.

عليددده الدددى  يسدددر  مدددن  ـددد إن المتكدددوم2

المددديوا االتتدددرا   بعدددد  دددفايه المثبدددت 
بقددرار مددن المتكمددة التددي قضددت بتجدد   

 تنفى فيه المدة الباقية من عقوبته.
ـ إىا ظل المتكدوم عليده بعدد انتهداء مددة 3

عقوبتدددده  طددددراا علددددع السددددالمة العامددددة  
فددي المدديوا االتتددرا   بموجددب يضددبط 

قرار مدن المتكمدة نفسدها لمددة ال تتجداو  
تكدددم عليددده بجنايدددة   ال مددد  سدددنوات إىا

والسددنتين إىا تكددم عليدده بجنتددة. ويسددر  
المتجو  عليه قبل انقضاء ا جل المتددد 
إىا صدددر قددرار التددا يثبددت أندده لددم يبددا 
 طراا. ويمكن أن تفرض الترية المراقبة 

 بعد تسريته.علع المتجو  عليه 
 

نقلت الع ا عىار القانونية  
 العامة.

 أضيم الفصل الرابع : السكر و التسمم بالمخدراتالفصل الرابع  السكر والتسمم بالمخدرات -3 
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ـ يعفع من العقوبة من كان تين اقترام 1  234

الفعل  بسبب تادث مفاج  أو قدوة قدا رة 
فدددي تالدددة تسدددمم ناتجدددة عدددن الكتدددول أو 

 الوعي أو اإلرادة. الم درات أفقدته 
ـ إىا نتجت تالة التسمم عن  طي الفاعل 2

غيددر كددان  ددىا مسددذوالا عددن كددل جريمددة 
 بها.مقصودة ارتك

ـددددد ويكدددددون مسدددددذوالا عدددددن الجريمدددددة 3

المقصددودة إىا توقددع تددين أوجددد نفسدده فددي 
 طيدده إمكددان اقترافدده  تلدد  التالددة بسددبب

 ة.ميأفعاالا جر
 ـ وإىا أوجد نفسه في تل  التالدة قصدداا 4 

بغية ارتكاب الجريمة  ددت عقوبته وفاقاا 
 .247للمادة الـ 

 

  -153 المادة
مددن كددان تددين اقتددرام الفعددل  بسددبب  ال يعاقددبـدد 1

تادث مفاج  أو قوة قا رة في تالة تسمم ناتجة عن 
 الكتول أو الم درات أفقدته الوعي أو اإلرادة. 

ـ إىا نتجت تالة التسمم عدن  طدي الفاعدل كدان  دىا 2

 بها.غير مقصودة ارتك الا عن كل جريمةمسذو
ـ ويكون مسذوالا عن الجريمدة المقصدودة إىا توقدع 3

 طيده إمكدان  تين أوجد نفسه في تلد  التالدة بسدبب
 ة.مياقترافه أفعاالا جر

ـددد وإىا أوجدددد نفسددده فدددي تلددد  التالدددة قصدددداا بغيدددة 4 

 .164ارتكاب الجريمة  ددت عقوبته وفاقاا للمادة الـ 

 .153أصبح رقمها  -

 

فت تالة التسدمم الناتجدة عدن قدوة إىا أضع  235
قا رة أو تدث طارئ  قدوة وعدي الفاعدل 
أو إرادته إلع تد بعيد أمكن إبدال العقوبة 

 .241أو ت فيضها وفقاا  تكام المادة الـ 

 

نقلت الع ا عىار القانونية  
 العامة.

 ألغي  ىا الفصل  الفصل الرابع: في القصر 

   أحكام شاملة -1 

 18غاة بقانون ا تداث رقم مل  236-237-238 
 1974لعام 

القسم الثالث: في أسباب االعفاء من  
 العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها

القسللم الثالللث : فللي تفريللد العقللاب )فللي أسللباب 
 االعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها(

 

  الفصل األول : في األعذار القانونية الفصل األول : في األعذار 

  األعذار المحلة -1 ار المحلةاألعذ -1 

علع جريمة إال في التداالت التدي  ال عىر  239
 عينها القانون.

 

   -154 المادة
علع جريمة إال فدي التداالت التدي عينهدا  ال عىر -1

 القانون.
 إن العىر المتل يعفي المجرم من كل عقاب. -2

ـ علع أنه يمكن أن تند ل بده عندد االقتضداء تددابير 3

 .  وتدابير االتترا اإلصال
 

 .154أصبح رقمها  -

 .241أدمجت معها المادة  -

 تىفت عبارة ما  ال الع لة. -

ـ إن العىر المتل يعفي المجرم من كدل  1  241

 عقاب.
ـددد علدددع أنددده يمكدددن أن تنددد ل بددده عندددد 2

  وتددددددابير االقتضددددداء تددددددابير اإلصدددددال
 .االتترا 

 

 .239أدمجت مع المادة  

 تىفت عبارة ما  ال الع لة. -

  األعذار المخففة القانونية -2 فةاألعذار المخف -2 
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 ـ عندما ينص القانون علع عىر م فم:1  241

إىا كددان الفعددل جنايددة توجددب اإلعدددام أو  
ا  غال ال اقة المذبدة أو االعتقال المذبد 
تولدددت العقوبدددة إلدددع التدددب  سدددنة علدددع 

 ا قل.
وإىا كددان الفعددل يذلددم إتدددا الجنايددات  

ا  را كدان التدب  مدن سدتة أ دهر إلدع 
 نتين. س

وإىا كان الفعل جنتة فال تتجداو  العقوبدة 
سددتة أ ددهر ويمكددن تتويلهددا إلددع عقوبددة 

 تكديرية.
وإىا كدددان الفعدددل م الفدددة أمكدددن القاضدددي  

ت فيددددم العقوبددددة إلددددع نصددددم الغرامددددة 
 التكديرية. 

ـدد يمكددن أن تندد ل بالمسددتفيد مددن العددىر 2

الم فددم مددا كددان يتعددرض لدده مددن تدددابير 
لددو كددان قضددي االتتددرا  مددا  ددال الع لددة 

 عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
 

  -155 المادة
 ـ عندما ينص القانون علع عىر م فم:1

المذبد  سجنإىا كان الفعل جناية توجب اإلعدام أو ال 
 تولت العقوبة إلع التب  سنة علع ا قل.

وإىا كان الفعل يذلم إتدا الجنايدات ا  درا كدان  
 التب  من ستة أ هر إلع سنتين. 

ن الفعل جنتة فال تتجاو  العقوبة سدتة أ دهر وإىا كا
 ويمكن تتويلها إلع عقوبة تكديرية.

وإىا كدددان الفعدددل م الفدددة أمكدددن القاضدددي ت فيدددم  
 العقوبة إلع نصم الغرامة التكديرية. 

ـدد يمكددن أن تندد ل بالمسددتفيد مددن العددىر الم فددم مددا 2

لدو كدان قضدي  مدن تددابير االتتدرا كان يتعرض له 
 ي نص عليها القانون.عليه بالعقوبة الت

 
 
 
 
 
 

 .155أصبح رقمها  -

عدلت الصياغة بما يتناسب  -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.
تىفت عبارة ما  ال الع لة  -

 من الفقرة الثانية.

  العته -أ  

  -156 المادة  
عقليددة  مددن كددان تددين اقتددراب الفعددل مصدداباا بعا ددة

عي أو اال تيددار وراثيددة أو مكتسددبة أنقصددت قددوة الددو
فدددي أعمالددده يسدددتفيد قانونددداا مدددن إبددددال عقوبتددده أو 

 . سابقةت فيضها وفقاا  تكام المادة الـ

 نقلت من الفصل السابا. -
 .156أصبح رقمها  -

  -157 المادة  
ـ من تكم عليده بعقوبدة جناييدة أو جنتيدة مانعدة أو 1

مقيدة للترية واستفاد من إبددال العقوبدة أو تتفيضدها 
ن  دى  ته  ومدن تكدم عليده بعقوبدة مدقانوناا بسبب الع

مددمن الم ددرات أو الكتدول أو  العقوبات وثبدت أنده
كددان  طددراا علددع السددالمة العامددة يقضددع فددي التكددم 
بتج   في مكان من المديوا االتتدرا   ليعدالج فيده 

 أثناء مدة العقوبة.
عليددده الدددى  يسدددر  مدددن المددديوا  ـددد إن المتكدددوم2

ن المتكمددة االتتددرا   بعددد  ددفايه المثبددت بقددرار مدد
 التي قضت بتج   تنفى فيه المدة الباقية من عقوبته.

ـدد إىا ظددل المتكددوم عليدده بعددد انتهدداء مدددة عقوبتدده 3 

 طدددراا علدددع السدددالمة العامدددة  يضدددبط فدددي المددديوا 
االتترا   بموجب قرار من المتكمة نفسها لمددة ال 

تكددددم عليدددده بجنايددددة   تتجدددداو  ال مدددد  سددددنوات إىا
نتددة. ويسددر  المتجددو  والسددنتين إىا تكددم عليدده بج

عليه قبل انقضاء ا جل المتدد إىا صدر قرار التا 
يثبدت أنده لدم يبدا  طدراا. ويمكدن أن تفدرض التريدة 

 المراقبة علع المتجو  عليه بعد تسريته.

 نقلت من الفصل السابا. -
 .157أصبح رقمها  -

 تىفت عبارة ممسو  أو. -

  السكر و التسمم بالمخدرات -ب  

  -158 المادة
تالددة التسددمم الناتجددة عددن قددوة قددا رة أو إىا أضددعفت 

تدددث طددارئ  قددوة وعددي الفاعددل أو إرادتدده إلددع تددد 
بعيددد أمكددن إبدددال العقوبددة أو ت فيضددها وفقدداا  تكددام 

 .155المادة الـ 

 

 نقلت من الفصل السابا. -
 .158أصبح رقمها  -

 

  االثارة -ج  

يستفيد من العدىر الم فدم فاعدل الجريمدة   242
ة غضدب  دديد نداتج الى  أقدم عليها بثدور

غيددر متددا وعلددع جانددب مددن  عددن عمددل
 ال طورة أتا  المجنع عليه. 

 

  -159 المادة
يستفيد من العىر الم فم فاعدل الجريمدة الدى  أقددم  

غيدر متدا  عليها بثورة غضب  ديد ناتج عدن عمدل
 وعلع جانب من ال طورة أتا  المجنع عليه. 

 

 .159أصبح رقمها 

  فصل الثاني : في األسباب المخففةال الفصل الثاني : في األسباب المخففة 
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ـدد إىا وجدددت فددي قضددية أسددباب م ففددة 1  243

 قضت المتكمة:
ال دددداقة  بدددددالا مددددن اإلعدددددام با  ددددغال -أ

قتدة  مدن ذالمذبدة  أو با  غال ال داقة الم
 ع رة سنة إلع ع رين سنة.  م 

وبددددالا مدددن ا  دددغال ال ددداقة المذبددددة -ب 
نتدي اثقتة ال أقدل مدن ذبا  غال ال اقة الم

 . نةع ر س
وبدددالا مددن االعتقددال المذبددد باالعتقددال -ج
 .ةع ر سناثنتي قت ال أقل من ذالم
كدل عقوبدة  ثلثدينولها أن ت فض إلع ال -د

 جنايية أ را. 
رار أن ولهددا أيضدداا فيمددا  ددال تالددة التكدد- 

علع ا قل  تينتبدل بقرار معلل التب  سن
مددن أيدددة عقوبدددة ال يجدداو  تدددد ا ا دندددع 

 ت. الثالث سنوا
ـ وكلما أبددلت العقوبدة الجناييدة بدالتب  2

أمكدددن التكدددم علدددع المجدددرم بدددالمنع مدددن 
التقددوا المدنيددة ومنددع اإلقامددة واإل ددراج 

 82و 65مددن الددبالد وفاقدداا  تكددام المددواد 

 .88و

 

  -161 المادة
ـددد إىا وجددددت فدددي قضدددية أسدددباب م ففدددة قضدددت 1

 المتكمة:
 سددددجنالمذبددددد  أو بال سددددجنبدددددالا مددددن اإلعدددددام بال 
 ع رين سنة. ع رة سنة إلع  م قت  من ذالم
قت ال أقدل مدن ذالم سجنالمذبد بال سجنوبدالا من ال 

 . ةع ر سناثنتي 
 كل عقوبة جنايية أ را.  ثلثينولها أن ت فض إلع ال

رار أن تبدددل بقددرار ولهددا أيضدداا فيمددا  ددال تالددة التكدد
علددع ا قددل مددن أيددة عقوبددة ال  تينمعلددل التددب  سددن

 نوات. يجاو  تد ا ا دنع الثالث س
ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنايية بالتب  أمكن التكدم 2

علع المجرم بالمنع من التقوا المدنية ومنع اإلقامدة 
 51و  33 واإل راج من الدبالد وفاقداا  تكدام المدواد

 .55و

 .161أصبح رقمها  -
عدلت الصياغة بما يتناسب  -

مع الغاء ا  غال ال اقة 
 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

 

ـد إىا أ دىت المتكمدة با سدباب الم ففددة 1  244

لمصلتة من ارتكب جنتة فلها أن ت فض 
العقوبة إلع تد ا ا دنع المبين في المواد 

 .53و 52و 51الـ   

ـ ولها أن تبدل الغرامة من التب  ومن 2 

اإلقامة الجبرية  أو أن تتول فدي مدا  دال 
تالة التكرار العقوبة الجنتيدة إلدع عقوبدة 

 بقرار معلل.  تكديرية 
 

  -161 المادة
ـ إىا أ ىت المتكمة با سباب الم ففة لمصلتة من 1

ارتكددب جنتددة فلهددا أن ت فددض العقوبددة إلددع تددد ا 
 .27و 26و 25ا دنع المبين في المواد الـ   

ـدد ولهددا أن تبدددل الغرامددة مددن التددب  ومددن اإلقامددة 2

الجبريدددة  أو أن تتدددول فدددي مدددا  دددال تالدددة التكدددرار 
 وبة تكديرية  بقرار معلل. العقوبة الجنتية إلع عق

 

 .161أصبح رقمها  -

 

 يمكن التكم بتد العقوبة ا دنع المبين في  245
أو الغرامدة علدع  61والدـ  61المادتين الـ 

مدددن ارتكدددب م الفدددة تبدددين فيهدددا أسدددباب 
 م ففة.

 

  -162 المادة
المدادتين  يمكن التكم بتد العقوبدة ا دندع المبدين فدي

 الفددة أو الغرامدة علددع مدن ارتكددب م 31والددـ 29الدـ 

 تبين فيها أسباب م ففة.
 

 .162أصبح رقمها  -

 

في تالدة التكدرار  يجدب أن يكدون القدرار   246
المدددانح لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا 
 اصدداا سددواء فددي الجنايددات أو الجددنح أو 

 الم الفات. 
 

  -163 المادة
فدددي تالدددة التكدددرار  يجدددب أن يكدددون القدددرار المدددانح 

اء فدددي لمسدددباب الم ففدددة معلدددالا تعلددديالا  اصددداا سدددو
 الجنايات أو الجنح أو الم الفات. 

 

 .163أصبح رقمها 

  الفصل الثالث: في األسباب المشددة الفصل الثالث: في األسباب المشددة 

  عامةالاألسباب المشددة  -1 األسباب المشددة عامة -1 

إىا لددم يعددين القددانون مفعددول سددبب م دددد    247
أوجب السبب المىكور ت ديد العقوبة علع 

 جه التالي:الو
م من ا  غال ال داقة المذبددة يبدل اإلعدا 

قتددة مددن الثلددث إلددع ذاد كددل عقوبددة موتدد 
 النصم وتضاعم الغرامة. 

 

  -164 المادة
إىا لدددم يعدددين القدددانون مفعدددول سدددبب م ددددد  أوجدددب 

 السبب المىكور ت ديد العقوبة علع الوجه التالي:
اد كددل عقوبددة المذبددد وتدد  سددجنيبدددل اإلعدددام مددن ال 
 إلع النصم وتضاعم الغرامة.  قتة من الثلثذم
 

 .164أصبح رقمها  -

عدلت الصياغة بما يتناسب  -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.

  التكرار -2 التكرار -2 
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ـ من تكم عليه با  غال ال داقة المذبددة 1  248

تكماا مبرماا وارتكب جناية أ را توجدب 
 دام.العقوبة نفسها قضي عليه باإلع

ومددن تكددم عليدده تكمدداا مبرمدداا بعقوبددة  ـدد2

جنايية وارتكدب جنايدة أ درا قبدل مدرور 
 مسة ع ر عاماا علع انقضاء العقوبة أو 
سقوطها بالتقادم تكم عليها بيقصع عقوبة 
ا  غال ال داقة المذقتدة تتدع ضدعفيها إىا 
كانددددت الجريمددددة الثانيددددة توجددددب التكددددم 

 قتة.ذبا  غال ال اقة الم
يده بيقصدع عقوبدة  االعتقدال ـ ويتكم عل3

قدت تتدع ضددعفيها إىا كاندت الجريمددة ذالم
 قت. ذالثانية توجب التكم باالعتقال الم

ـدد ويتكددم بالعقوبددة التددي تعلو ددا درجددة 4

الترتيب الوارد في المادة الدـ  واتدة تسب
إىا كانت الجريمة الثانية توجب التكم  38

باإلبعدداد أو باإلقامددة الجبريددة أو بالتجريددد 
 ني.المد
 

  -165 المادة
المذبدددد تكمددداا مبرمددداا  سدددجنـددد مدددن تكدددم عليددده بال1

وارتكددب جنايددة أ ددرا توجددب العقوبددة نفسددها قضددي 
 عليه باإلعدام.

ومدددن تكدددم عليددده تكمددداا مبرمددداا بعقوبدددة جناييدددة  ـددد2

وارتكب جناية أ را قبل مدرور  مسدة ع در عامداا 
علع انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقدادم تكدم عليهدا 

لمذقدددت تتدددع ضدددعفيها إىا ا سدددجنبيقصدددع عقوبدددة ال
 قت.ذالم لسجنكانت الجريمة الثانية توجب التكم با

 ـ ويتكم بالعقوبة التي تعلو دا درجدة واتددة تسدب3

ىا كانددت الجريمددة إ16الترتيددب الددوارد فددي المددادة الددـ 

الثانيددة توجددب التكددم باإلقامددة الجبريددة أو بالتجريددد 
 المدني.

 

 .165أصبح رقمها  -

تناسب عدلت الصياغة بما ي -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 واالعتقال والتب  مع الت غيل.
 

ـدد مددن تكددم عليدده لجنايددة تكمدداا مبرمدداا 1  249

بعقوبددة جناييددة أو جنتيددة  وارتكددب قبددل 
مضي سدبعة أعدوام علدع انقضداء العقوبدة 
أو سددددقوطها بالتقددددادم  جنايددددة أو جنتددددة 
عقابهما التدب  يتعدرض  قصدع العقوبدة 

 ها.المنصوص عليها تتع ضعفي
ـدد ويكدددون ا مدددر كددىل  إىا بلددد  التكدددم 2 

ا ول سنة تب  علع ا قل وقضي به في 
 جنتة من فية الجنتة الثانية.

 ـ وإىا كانت العقوبة التي قضي بها قبالا 3 

دون السنة تكم علع المكرر بالتب  مددة 
تعادل علع ا قدل ضدعفي العقوبدة السدابقة 
علددع أن ال يتجدداو  ىلدد  ضددعفي العقوبددة 

 ص عليها القانون.التي ن
ـددد ويبددددل التدددب  البسددديط مدددن اإلقامدددة 4

الجبريددة إىا كددان التكددم ا ول قددد قضددع  
بعقوبدددة جناييدددة أو بعقوبدددة جنتيدددة غيدددر 

 الغرامة.
ـ وتضاعم الغرامة إىا كان سبقها تكدم 5

بيية عقوبة جنتية وإىا وقع التكدرار ثانيدة 
أمكددن التكددم بددالتب  تتددع ثالثددة أ ددهر 

 وبالغرامة معاا. 
 

  -166 المادة
ـ من تكم عليه لجنايدة تكمداا مبرمداا بعقوبدة جناييدة 1

أو جنتيددة  وارتكددب قبددل مضددي سددبعة أعددوام علددع 
انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقدادم  جنايدة أو جنتدة 
عقابهما التب  يتعرض  قصع العقوبة المنصدوص 

 عليها تتع ضعفيها.
ـدد ويكددون ا مددر كددىل  إىا بلدد  التكددم ا ول سددنة 2 

ل وقضي به في جنتة من فية الجنتة تب  علع ا ق
 الثانية.

دون السنة  ـ وإىا كانت العقوبة التي قضي بها قبالا 3 

تكددم علددع المكددرر بددالتب  مدددة تعددادل علددع ا قددل 
ضدددعفي العقوبدددة السدددابقة علدددع أن ال يتجددداو  ىلددد  

 ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
تكدم من اإلقامدة الجبريدة إىا كدان ال ـ ويبدل التب 4

ا ول قد قضع  بعقوبة جنايية أو بعقوبة جنتية غير 
 الغرامة.

ـ وتضاعم الغرامة إىا كان سبقها تكم بيية عقوبة 5

جنتية وإىا وقدع التكدرار ثانيدة أمكدن التكدم بدالتب  
 تتع ثالثة أ هر وبالغرامة معاا.

 .166أصبح رقمها  -

عدلت الصياغة بما يتناسب  -
مع الغاء ا  غال ال اقة 

 العتقال والتب  مع الت غيل.وا
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تعتبر الجنح المبينة  في كل بند من البندود   251
التاليدددة مدددن فيدددة واتدددد لتطبيدددا عقوبدددات 
التكددرار الددواردة فددي المددادة السددابقة سددواء 
كددان لمقترفهددا صددفة الفاعددل أو المتددرض 

 أو المتد ل:
أ   ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا  

ـ فددي فصددل واتددد مددن  ددىا القددانون. ب  
 الجنح المنافية لم الا )الباب السابع .

ج  ـ الجدددنح المقصدددودة الواقعدددة علدددع  
 ا   اص )الباب الثامن .

د  ـ أعمددال العنددم مددن جسدددية وكالميددة  
الواقعة علع ا فدراد أو رجدال السدلطة أو 

 القوة العامة. 
 ـ  ـ القتل والجر  غيدر المقصدودين. و  
 ـدد الجددنح المددىكورة فددي بدداب ا  دد اص

 ل طرين.ا
    ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل .

الناجمة عدن جنتدة أو     ـ إ فاء ا  ياء
إ فدداء ا  دد اص الددىين ارتكبو ددا وتلدد  

 الجنتة نفسها. 
ط  ـ الجددنح السياسددية والتددي تعددد سياسددية 

 . 196و 195وفقاا للمادتين 

   ـ الجددنح المقترفددة بدددافع واتددد غيددر 
  ريم.

 

  -167 المادة
ينة  في كل بند من البنود التاليدة مدن تعتبر الجنح المب

فية واتد لتطبيا عقوبات التكرار الواردة فدي المدادة 
السددددابقة سددددواء كددددان لمقترفهددددا صددددفة الفاعددددل أو 

 المترض أو المتد ل:
أ   ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا فدي فصدل  

 واتد من  ىا القانون.
 .المنافية لم الا ب  ـ الجنح

 .صواقعة علع ا   اة الج  ـ الجنح المقصود 
د  ـ أعمال العنم من جسدية وكالمية الواقعة علدع  

 ا فراد أو رجال السلطة أو القوة العامة. 
  ـ  ـ القتل والجر  غير المقصودين.

 ال طرين. و  ـ الجنح المىكورة في باب ا   اص
    ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل .

ن جنتددة أو إ فدداء الناجمددة عدد    ـ إ فدداء ا  ددياء
 ا   اص الىين ارتكبو ا وتل  الجنتة نفسها. 

ة د سياسدية وفقداا للمدادط  ـ الجنح السياسدية والتدي تعد
126 . 

    ـ الجنح المقترفة بدافع واتد غير  ريم.

 .167أصبح رقمها  -

تىفت عبارتا الباب السابع  -
 والباب الثامن.

 

تكددم عليدده تكمدداا  ـدد إن الم ددالم الددى 1  251

مدداا منددى مدددة لددم تبلدد  السددنة للم الفددة مبر
أيدددة م الفدددة أ دددرا  نفسدددها أو مدددن أجدددل

 تكام نظام واتد يعاقب بضعفي العقوبدة 
 التي نص عليها القانون. 

ـ إىا وقع التكدرار ثانيدة فدي المددة نفسدها 2

أمكن أن يقضدع بدالتوقيم وبالغرامدة معداا 
فددي جميددع ا تددوال التددي نددص فيهددا علددع 

 الغرامة وتد ا.
 

  -168 المادة
تكم عليه تكماا مبرماا مندى مددة  ـ إن الم الم الى 1

أيدة م الفدة  لم تبل  السنة للم الفة نفسها أو مدن أجدل
أ ددرا  تكددام نظددام واتددد يعاقددب بضددعفي العقوبددة 

 التي نص عليها القانون. 
ـدد إىا وقددع التكددرار ثانيددة فددي المدددة نفسددها أمكددن أن 2

 يقضدع بددالتوقيم وبالغرامدة معدداا فدي جميددع ا تددوال
 التي نص فيها علع الغرامة وتد ا.

 

 .168أصبح رقمها  -

اعتياد االجرام ووضع  ألغي في اجتماع الجرائم المادي -3 في اعتياد االجرام -3 
 مكانه اجتما  الجرايم الماد .

المجددددرم المعتدددداد  ددددو الددددى  يددددتم عملدددده   252
اإلجرامي علع استعداد نفسي دايدم فطريداا 

ت أو كددددان أو مكتسددددباا الرتكدددداب الجنايددددا
 الجنح.

 

  -169 المادة
بعقوبدة لكدل  عقضديـ إىا ثبتت عدة جنايات أو جنح 1

تجمع العقوبات المتكدوم بهدا علدع أال ي يدد جريمة و
مجمددو  العقوبددات المذقتددة علددع ع ددر سددنوات فددي 
الجددددنح وثالثددددين سددددنة فددددي الجنايددددات واىا ا تلفددددت 

 .العقوبات في نوعها
للقاضددي دغددم العقوبددات وتنفيددى ـدد علددع أندده يمكددن 2 

 .اىا رأا موجبا لىل  ا  د
ـ إىا لم يكن قد قضي بذدغام العقوبات المتكوم بهدا 3

 ه.في أو بجمعها أتيل ا مر علع القاضي ليفصل
اىا اجتمعت عدة أتكام مدن متداكم م تلفدة  أتيدل -4

ا مر الع المتكمة ا  يدرة أو التدي أصددرت التكدم 
ا  ددد  اىا ا تلفددت المتدداكم  لتفصددل فيدده جمعددا أو 

 دغما.
 تجمع العقوبات التكديرية تتماا. -5

تجمددع العقوبددات اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة  -6

وإن أدغمددت العقوبددات ا صددلية مددالم يقددض القاضددي 
 ب الم ىل .

إىا جمعددددت العقوبددددات ا صددددلية جمعددددت تكمدددداا  -7

 العقوبات الفرعية التابعة لها.
 

 .252ألغيت المادة  -

 216و 214أتضرت المادة  -

 ع  نا بعد دمجها.ال 217و

 .169أصبح رقمها  -

 .4أضيفت الفقرة -
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من تكم عليه بعقوبة غير الغرامدة لجنايدة   253
أو جنتددددة مقصددددودة  وتكددددم عليدددده قبددددل 
انقضدداء  مدد  سددنوات علددع انتهدداء مدددة 
عقوبته أو سدقوطها بالتقدادم بعقوبدة مانعدة 
للترية لمدة سنة علع ا قدل فدي جنايدة أو 

يه بالع لة جنتة مقصودة أ را  يتكم عل
إى ثبت اعتيداد  لإلجدرام وإنده  طدر علدع 

 السالمة العامة. 
 

   -171 المادة
إىا وقعت الجريمة علع غيدر ال د ص المقصدود  -1

عوقب الفاعل كما لو كان اقترم الفعل بتا مدن  بها
 كان يقصد.

ـدد وإىا أصدديب كال مددا أمكددن  يددادة النصددم علددع 2

 العقوبة المىكورة في الفقرة السابقة. 
 

 .253دة ألغيت الما -

 الع  نا. 215أتضرت المادة  -

 .171أصبح رقمها  -

ـ كل مجدرم معتداد متكدوم عليده بعقوبدة 1  254

 248غيرالغرامددددة عمددددالا بالمددددادتين الددددـ 

يعتبر تكماا أنه  طر علع السالمة  249و

العامة ويقضع عليه بالع لة إىا تكم عليه 
تكدددرار  بعقوبدددة مانعدددة للتريدددة مدددن أجدددل

 قانوني آ ر.
كدىل  فدي مدا  دص كدل معتداد  ـ وا مر2

لإلجددرام إىا صدددرعليه فددي  ددالل  مدد  
ع رة سنة بعد المدة التي قضا ا في تنفيى 
العقوبددة والتدددابير االتترا يددة: أمددا أربعددة 
أتكام بالتب  عدن جنايدات اقترفدت بعدىر 
أو عددن جددنح مقصددودة  ددريطة أن يكددون 

اقترفت  كل من الجرايم الثالث ا  يرة قد
م بالجريمدددة السدددابقة بعدددد أن أصدددبح التكددد
كا تكدام المبيندة فدي  مبرماا. وأما تكمدان

الفقرة السابقة وتكدم بعقوبدة جناييدة سدواء 
 وقعت الجناية قبل الجنتة أو بعد ا.

 

 ألغيت 

يسدتهدم للع لدة سدبع سدنوات علدع ا قدل   255
كل متكوم عليه بالع لة ارتكدب فدي أثنداء 
إقامتدده فددي السددجن أو فددي  ددالل ال مدد  

تلددت اإلفددراج عندده جنايددة أو سددنوات التددي 
جنتددة مقصدددودة قضدددي عليددده مدددن أجلهدددا 

 بالتب  سنة واتدة أو بعقوبة أ د.
 

 ألغيت 

  أحكام تشمل الفصل السابق أحكام تشمل الفصل السابق 

يمكددن التكددم بددالمنع مددن التقددوا المدنيددة   256
ومنددع اإلقامددة واإل ددراج مددن الددبالد علددع 

ه اعتياد  لإلجرام أو من تكم علي من ثبت
 كمكرر بعقوبة جنتية مانعة للترية.

 

  -171 المادة
يمكن التكم بالمنع من التقوا المدنية ومنع اإلقامدة  

واإل ددراج مددن الددبالد علددع مددن تكددم عليدده كمكددرر 
 بعقوبة جنتية مانعة للترية.

 

 .171أصبح رقمها 

ـدددد يندددد ل بالمعتدددداد لإلجددددرام والمكددددرر 1  257

الجبرية أو بالتب   المتكوم عليه باإلقامة
أ ددد عنددد اإلفددراج عندده  تدددبير  أو بعقوبددة
المراقبة لمدة  م  سنوات إال أن  الترية

يقرر القاضي  يادة مدتها أو ت فيضها أو 
إبدددددال اإلقامددددة الجبريددددة بهددددا أو إعفدددداء 

 المتكوم عليه منها.
ـد يددغم منددع اإلقامدة المتكددوم بده عمددالا 2 

بتددددبير  3و 2فقرتهدددا الدددـ  82بالمدددادة الدددـ 

 المقضع بها.الترية المراقبة للمدة 
 

  -172 المادة
الجبريدة أو  ـ ين ل بالمكرر المتكوم عليده باإلقامدة1

بددالتب  أو بعقوبددة أ ددد عنددد اإلفددراج عندده  تدددبير 
المراقبدددة لمددددة  مددد  سدددنوات إال أن يقدددرر  التريدددة

القاضددي  يددادة مدددتها أو ت فيضددها أو إبدددال اإلقامددة 
 الجبرية بها أو إعفاء المتكوم عليه منها.

ة المتكدوم بده عمدالا بالمدادة الدـ ـ يددغم مندع اإلقامد2 

بتدددبير التريددة المراقبددة للمدددة  3و 2فقرتهددا الددـ  51

 بها. يالمقض
 

 .172أصبح رقمها  -

تىفت عبارة المعتاد االجرام  -
 من الفقرة ا ولع.

 

  كام تشمل الفصول السابقةأح كام تشمل الفصول السابقةأح 
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الم ففدة  و تسر  أتكام ا سباب الم دددة  258
 وبة علع الترتيب التالي: للعق

 ا سباب الم ددة المادية. 
 ا عىار.

 ا سباب الم ددة ال  صية.  
 ا سباب الم ففة.

 

  -173 المادة
الم ففددة للعقوبددة و تسددر  أتكددام ا سددباب الم ددددة 

 علع الترتيب التالي: 
 ا سباب الم ددة المادية.  -1

 ا عىار. -2

 ا سباب الم ددة ال  صية.   -3

 م ففة.ا سباب ال -4

 

 .173أصبح رقمها 

القاضددي فددي التكددم مفعددول كددل مددن  يعددين  259
ا سباب الم ددة أو الم ففة علدع العقوبدة 

 بها. يالمقض

  -174 المادة
القاضددي فددي التكددم مفعددول كددل مددن ا سددباب  يعددين

 بها. يالم ددة أو الم ففة علع العقوبة المقض
 

 .174أصبح رقمها 

  في الجرائم الكتاب الثاني : الكتاب الثاني : في الجرائم 

الباب األول : الجرائم الواقعة على  
 أمن الدولة

  الباب األول : الجرائم الواقعة على أمن الدولة

المذامرة  دي كدل اتفداا تدم بدين   صدين   261
أو أكثددددر علددددع ارتكدددداب جنايددددة بوسددددايل 

 معينة.
 

  -175 المادة
المددذامرة  ددي كددل اتفدداا تددم بددين   صددين أو أكثددر  

لمنصدوص عليهدا مدن الجنايدات ا علع ارتكاب جنايدة
 بوسايل معينة. في  ىا الباب

 

 .175أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة " من الجنايات  -
المنصوص عليها في  ىا 

 الباب"

يتم االعتداء علع أمن الدولة سواء أكان   261
الفعل المذلم للجريمة تاماا أو ناقصاا أو 

 م روعاا فيه.

  -176 المادة
يددتم االعتددداء علددع أمددن الدولددة سددواء أكددان الفعددل  
 مذلم للجريمة تاماا أو ناقصاا أو م روعاا فيه.ال

 .176أصبح رقمها  -

 .تبقع دون تعديل -

ـ يعفع من العقوبة مدن ا دتر  بمدذامرة 1  262

السددلطة بهددا قبددل  علددع أمددن الدولددة وأ بددر
 البدء بي  فعل مهيي للتنفيى.

ـ وإىا اقتدرم فعدل كهدىا أو بددئ بده فدال 2

 يكون العىر إال م ففا .
ل  من عىر م فم المجدرم ـ ويستفيد كى3

 الدددى  أ بدددر السدددلطة بمدددذامرة أو بجنايدددة
أ دددددددرا علدددددددع أمدددددددن الدولدددددددة قبددددددددل            

إتمامها أو أتا  القبض ـ ولدو بعدد مبا درة 
المالتقات ـ علدع المجدرمين اآل درين أو 

 علع الىين يعرم م تبي م.
ـدددد ال تطبددددا أتكددددام  ددددى  المددددادة علددددع  4

 المترض.
 

  -177 المادة
ا دتر  بمدذامرة علدع أمدن ـ يعفع من العقوبة مدن 1

السددلطة بهددا قبدل البدددء بددي  فعددل مهيددي  الدولدة وأ بددر
 للتنفيى.

ـدد ويسددتفيد مددن عددىر م فددم المجددرم الددى  أ بددر 2

السددلطة بمددذامرة أو بجنايددة أ ددرا علددع أمددن الدولددة 
ـ ولدددو بعدددد مبا دددرة  إتمامهدددا أو أتدددا  القدددبضقبدددل 

المالتقات ـ علع المجرمين اآل درين أو علدع الدىين 
 م تبي م. يعرم

 .ـ ال تطبا أتكام  ى  المادة علع  المترض3

 
 
 

 .177أصبح رقمها  -

 .تىفت الفقرة الثانية -
 .تىفت كلمة " كىل " -

الفصل األول : في الجنايات الواقعة  
 على أمن الدولة الخارجي

الفصل األول : فلي الجنايلات الواقعلة عللى أملن 
 الدولة الخارجي

 

  لخيانةفي ا -1 في الخيانة -1 

ـ كل سور  تمل السدال  علدع سدورية 1  263

 عوقب باإلعدام. في صفوم العدو
ـدد كددل سددور  وإن ولددم ينددتم إلددع جددي  2

معاد  أقدم فدي  مدن التدرب علدع أعمدال 
عددددوان ضدددد سدددورية عوقدددب با  دددغال 

 المذبدة.
ـ كل سور  تجندد بييدة صدفة كاندت فدي 3

جي  معاد ولم ينفصل عنه قبدل أ  عمدل 
ة عوقدددب با  دددغال عددددواني ضدددد سدددوري

ال اقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيد  
 الجنسية ا جنبية.

 

  -178 المادة
ـ كل سور  تمل السال  علع سورية في صفوم 1

 عوقب باإلعدام. العدو
ـدد كددل سددور  أقدددم فددي  مددن التددرب علددع أعمددال 2

وإن ولدم يندتم إلدع جدي  معداد    عدوان ضد سدورية
 المذبد. سجنعوقب بال

 يية صفة كاندت فدي جدي  معدادـ كل سور  تجند ب3

قبدل أ  عمدل  اولم ينفصل عنه معادية أو مجموعات
وإن  لسددجن المذقددتعدددواني ضددد سددورية عوقددب با

 يكن قد اكتسب بتجنيد  الجنسية ا جنبية.

 .178أصبح رقمها  -

نقل مكان عبارة " وان لم ينتم  -
الع جي  معاد" في الفقرة 

 .الثانية
أصبتت العقوبة السجن  -

 .تالمذق
أضيفت عبارة أو مجموعات  -

 معادية الع الفقرة الثالثة.



61 
 

  الدسدداي  لدددا دولددة ـدد كددل سددور  د1  264

أجنبية أو اتصدل بهدا ليددفعها إلدع مبا درة 
العدوان علع سورية أو ليوفر لها الوسايل 
إلع ىل  عوقب با  دغال ال داقة المذبددة. 

ـدد وإىا أفضددع فعلدده إلددع نتيجددة عوقددب 2

 باإلعدام.
 

  -179 المادة
  الدسدداي  لدددا دولددة أجنبيددة أو ر  دـدد كددل سددو1

اتصل بها ليدفعها إلع مبا درة العددوان علدع سدورية 
 المذبد. سجنأو ليوفر لها الوسايل إلع ىل  عوقب بال

 ـ وإىا أفضع فعله إلع نتيجة عوقب باإلعدام.2

 

 .179أصبح رقمها  -

أصبتت العقوبة السجن  -
 .المذبد

كددل سددور  د  الدسدداي  لدددا العدددو أو   265
صل به ليعاونه بي  وجه كان علع فدو  ات

 قواته عوقب باإلعدام. 
 

  -181 المادة
كددل سددور  د  الدسدداي  لدددا العدددو أو اتصددل بدده 
ليعاونددده بدددي  وجددده كدددان علدددع فدددو  قواتددده عوقدددب 

 باإلعدام. 
 

 .181أصبح رقمها  -

 

ـدد يعاقددب با  ددغال ال دداقة المذبدددة كددل 1  266

سور  أقددم بييدة وسديلة كاندت قصدد  دل 
ا ضددرار بالمن ددخت  الدددفا  الددوطني علددع

والمصددانع والبددوا ر والمركبددات الهواييددة 
وا دوات والدددددددى اير وا ر اا وسدددددددبل 
الموصددالت وبصددورة عامددة كددل ا  ددياء 

الطابع العسكر  أو المعدة الستعمال  ىات
الجدي  والقدوات التابعدة لده )أو كدان سددبباا 

 في ىل  .
ـدد يقضددع باإلعدددام إىا تدددث الفعددل فددي 2

توقدددع ن دددوبها أو  مدددن التدددرب أو عندددد 
 أفضع إلع تلم نف 

  -181 المادة
المذبد كل سور  أقدم بيية وسديلة  سجنـ يعاقب بال1

كاندددت قصدددد  دددل الددددفا  الدددوطني علدددع ا ضدددرار 
بالمن ددخت والمصددانع والبددوا ر والمركبددات الهواييددة 
وا دوات والددددى اير وا ر اا وسددددبل الموصددددالت 

الطابع العسدكر  أو  وبصورة عامة كل ا  ياء ىات
تعمال الجدي  والقدوات التابعدة لده أو كدان الس المعدة

 .سبباا في ىل 
ـ يقضع باإلعدام إىا تدث الفعل فدي  مدن التدرب 2

 .أو عند توقع ن وبها أو أفضع إلع تلم نف 
 من الترب  و المددة التدي تن دي فيهدا ا دتباكات  -3

مسلتة بين الجمهوريدة العربيدة السدورية وبدين دولدة 
 هاذ ا بمرسوم.أو أكثر ويتدد بدذ ا وانت

 .181أصبح رقمها  -

أصبتت العقوبة السجن -
 المذبد.

أضيفت فقرة ثالثة تول  من -
 الترب.

قت  م  سنوات ذـ يعاقب باالعتقال الم1  267

علع ا قل كل سور  تاول بيعمال أو 
 طب أو كتابات أو بغير ىل  أن يقتطع 
ج ءاا من ا رض السورية ليضمه إلع 

امتيا اا أو ا تقاا دولة أجنبية أو أن يملكه
  اصاا بالدولة السورية.

ـ إىا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل 2

منتمياا إلع إتدا الجمعيات أو المنظمات 
 318و 288 الم ار إليها في المادتين

 عوقب باالعتقال مذبداا.
 

  -182 المادة
سدنوات علدع ا قدل  سدبعقدت ذالم سدجنـ يعاقب بال1

و كددل سددور  تدداول بيعمددال أو  طددب أو كتابددات أ
بغيدددر ىلددد  أن يقتطدددع جددد ءاا مدددن ا رض السدددورية 

امتيدا اا أو ليضمه إلع دولة أجنبية أو أن يملكهدا تقداا 
  اصاا بالدولة السورية.

ـدد إىا كددان الفاعددل عنددد ارتكابدده الفعددل منتميدداا إلددع 2

منظمدددات الم دددار إليهدددا فدددي إتددددا الجمعيدددات أو ال
 مذبداا. سجنعوقب بال 226و 214 المادتين

 

 .182ها أصبح رقم-

أصبتت العقوبة السجن سبع  -
سنوات علع ا قل في الفقرة 

 ا ولع.
أصبتت العقوبة السجن مذبدا  -

 في الفقرة الثانية.
 

ـ كددل سددور  قدددم سددكناا أو طعامدداا أو  1  268

لباسدددداا لجاسددددو  أو جنددددد  مددددن جنددددود 
ا عددداء لالستك ددام و ددو علددع بينددة مددن 
أمددددر  أو سدددداعد  علددددع الهددددرب عوقددددب 

 قتة.ذل اقة المبا  غال ا
ـ كل سور  سهل فرار أسير ترب أو  2

أتدددددد رعايدددددا العددددددو المعتقلدددددين عوقدددددب 
 قت. ذباالعتقال الم

  -183 المادة
كل سور  قدم سكناا أو طعاماا أو لباساا لجاسو  أو  

أو لعميدل لالستك دام يعمل جند  من جنود ا عداء 
و و علع بينة مدن أمدر  أو سداعد  علدع من العمالء 

أسددير تددرب أو أتددد رعايددا سددهل فددرار  أو الهددرب
أو أجددرا اتصددال مددع أتددد  ددذالء  العدددو المعتقلددين 

 سدددجنعوقدددب بالالجواسدددي  أو الجندددود أو العمدددالء 
 قت.ذالم
 

 .183أصبح رقمها  -

أدمجت الفقرتان وأصبتت -
 العقوبة السجن المذقت.

 أضيفت كلمة يعمل. -
أضيفت عبارة أو لعميل من  -

 العمالء.
أضيفت عبارة أو أجرا  -

اتصاال مع أتد  ذالء 
الجواسي  أو الجنود أو 

 العمالء.

  -184 المادة  
كلدددددم  سدددددور يعاقدددددب بالسدددددجن المذبدددددد كدددددل  -1

بالمفاوضددة مددع تكومددة أجنبيددة فددي  ددين مددن  ددذون 
 الدولة السورية فقصد اجرايها ضد مصلتتها.

 در الدع االنضدمام آيعاقب بدالتب  كدل مدن دعدا  -2

 الع اتفاا من  ىا القبيل ولم تقبل دعوته. 
 

وأصبح  أضيفت  ى  المادة
 .184رقمها 

تفرض أيضاا العقوبات المنصدوص عليهدا   269
في المواد السابقة إىا وقع الفعل علع دولة 
تربطها بسدورية معا ددة تتدالم أو وثيقدة 

 دولية تقوم مقامها.
 

  -185 المادة
تفرض أيضاا العقوبات المنصوص عليهدا فدي المدواد 
 السددابقة إىا وقددع الفعددل علددع دولددة تربطهددا بسددورية

 معا دة تتالم أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
 

 .185أصبح رقمها  -
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يند ل من لدة السدوريين بدالمعنع المقصدود   271
ا جاندددب  268إلددع  264فددي المددواد الددـ 

الىين لهم في سورية متدل إقامدة أو سدكن 
 فعلي.

 

  -186 المادة
ين ل من لة السدوريين بدالمعنع المقصدود فدي المدواد 

م فددي سددورية ا جانددب الددىين لهدد 183ع إلدد 179الددـ 

 متل إقامة أو سكن فعلي.
 

 .186أصبح رقمها  -

 
 

  التجسس -2 التجسس -2 

مدددن د دددل أو تددداول الدددد ول إلدددع مكدددان   271
متظددور قصددد التصددول علددع أ ددياء أو 
وثايا أو معلومات يجب أن تبقع مكتومدة 

علع سالمة الدولة عوقب بالتب   ترصاا 
قصد التجسد  سنة علع ا قل وإىا سعع ب

 قتة.ذال اقة الم فبا  غال
 

  -187 المادة
من د ل أو تاول الد ول إلدع مكدان متظدور قصدد 
التصول علع أ ياء أو وثايا أو معلومات يجدب أن 

علددع سددالمة الدولددة عوقدددب  تبقددع مكتومددة ترصدداا 
علع ا قل وإىا سعع بقصدد التجسد   تينبالتب  سن

 . م  سنوات علع ا قل قتذالم لسجنفبا
 

 .187أصبح رقمها  -

ة الع سنتين عدلت العقوب -
 .و م  سنوات علع ا قل

تولت ا  غال ال اقة الع  -
 سجن مذقت.

معلومدات  ـ من سرا أ ياء أو وثايا أو1  272

كددددالتي ىكددددرت فددددي المددددادة السددددابقة أو 
استتصددل عليهددا عوقددب با  ددغال ال دداقة 

 قتة.ذالم
ـ إىا اقترفت الجناية لمنفعة دولدة أجنبيدة 2

 بدة.كانت العقوبة ا  غال ال اقة المذ
 

  -188 المادة
معلومددات كددالتي  ـدد مددن سددرا أ ددياء أو وثددايا أو1

ىكرت في المادة السدابقة أو استتصدل عليهدا عوقدب 
 .ذقتالم سجنبال
ـدد إىا اقترفددت الجنايددة لمنفعددة دولددة أجنبيددة كانددت 2

 المذبد. سجنالعقوبة ال
 

 .188أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

 ـ من كان فدي تيا تده بعدض الوثدايا أو1  273

 271المعلومات كدالتي ىكدرت فدي المدادة 

فيبلغه أو أف ا  دون سبب م رو  عوقب 
 بالتب  من  هرين إلع سنتين.

قتة  م  ذـ ويعاقب با  غال ال اقة الم2

سددنوات علددع ا قددل إىا أبلدد  ىلدد  لمنفعددة 
 دولة أجنبية.

ـدد إىا كددان المجددرم يتددتفظ بمددا ىكددر مددن 3

المعلومددات وا  ددياء بصددفة كوندده موظفدداا 
أوعددامالا أو مسددت دماا فددي الدولددة فعقوبتدده 

قددت فددي التالددة المنصددوص ذاالعتقددال الم
عليها في الفقدرة ا ولدع وا  دغال ال داقة 
المذبددة فدي التالددة المنصدوص عليهدا فددي 

 الفقرة الثانية.
ـددد إىا لدددم يذ دددى علدددع أتدددد ا  ددد اص 4

السدددابا ىكدددر م إال  طدددي غيدددر مقصدددود 
 كانددت العقوبدددة التددب  مدددن  ددهرين إلدددع

 سنتين. 
 

  -189 المادة
ـ من كان في تيا ته بعدض الوثدايا أو المعلومدات 1

فيبلغده أو أف دا  دون  187 كالتي ىكدرت فدي المدادة 

ثددالث إلددع  سددنةسددبب م ددرو  عوقددب بددالتب  مددن 
 .واتسن
سنوات علع ا قل  ع رقت ذالم سجنـ ويعاقب بال2

 إىا أبل  ىل  لمنفعة دولة أجنبية.
مدن المعلومددات ـد إىا كدان المجدرم يتددتفظ بمدا ىكدر 3

وا  ياء بصفة كونه موظفاا أوعامالا أو مست دماا في 
في التالة المنصدوص  لسجن المذقتالدولة فعقوبته ا

المذبددد فددي التالددة  سددجنعليهددا فددي الفقددرة ا ولددع وال
 المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

ـ إىا لم يذ ى علدع أتدد ا  د اص السدابا ىكدر م 4

 سدنةالعقوبة التدب  مدن إال  طي غير مقصود كانت 
 . واتإلع سن

 

 .189أصبح رقمها  -

بعد تتويلها   ددت العقوبات -
الع السجن بدال من ا  غال 

 ال اقة.
 

إىا اقترفددددت جددددرايم التجسدددد  المددددىكورة   274
لمصددلتة دولددة معاديددة  ددددت العقوبددات 

 .247وفاقاا  تكام المادة 

 

  -191 المادة
إىا اقترفت جرايم التجس  المدىكورة لمصدلتة دولدة 

 .164ة معادية  ددت العقوبات وفاقاا  تكام الماد

 .191أصبح رقمها  -

 

  الصالت غير المشروعة بالعدو -3 الصالت غير المشروعة بالعدو-3 

يعاقب بدالتب  سدنة علدع ا قدل وبغرامدة   275
ال تنقص عن ماية ليدرة كدل سدور  وكدل 
 د ص سدداكن فددي سددورية أقدددم أو تدداول 

ص أن يقددددددم مبا دددددرة أو بواسدددددطة  ددددد 
مستعار علع صفقة تجاريدة أو أيدة صدفقة 
 ددراء أو بيددع أو مقايضددة مددع أتددد رعايددا 

 العدو أو مع   ص ساكن بالد العدو.
 

  -191 المادة
علع ا قدل وبغرامدة ال تدنقص  تينيعاقب بالتب  سن

 الم ليرة سورية: آ مسة عن 
كل سور  وكل   ص ساكن في سورية أقدم أو -1

ار تدداول أن يقدددم مبا ددرة أو بواسددطة  دد ص مسددتع
علددع صددفقة تجاريددة أو أيددة صددفقة  ددراء أو بيددع أو 
مقايضة مدع أتدد رعايدا العددو أو مدع  د ص سداكن 

  أو تيا ة أو نقل بضايع مصدرة من بالد بالد العدو
 العدو أو معاد تصدير ا منها و و عالم بىل .

كل من صدر أو تاول تصدير بضايع الع العددو  -2

 أو الع بلد ا ر بغية تصدير ا اليها.
 كا من تا  نقدا  اصا ببالد العدو وتداول فيه. -3

 

 .191أصبح رقمها  -

 . ددت العقوبة -
أضيفت الفقرتين الثانية والثلثة 

 ونهاية الفقرة ا ولع.
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يسدتتا العقداب الددوارد فدي المدادة السددابقة   276
مدن ىكدر فيهددا مدن ا  د اص إىا سددا موا 
في قرض أو اكتتداب لمنفعدة دولدة معاديدة 

هددددا الماليددددة بوسدددديلة مددددن أو سددددهل أعمال
 الوسايل.

 

   -192 المادة
فددي المددادة  عاقددب بددالتب   مدد  سددنوات مددن ىكددري

السدددابقة مدددن ا  ددد اص إىا سدددا موا فدددي قدددرض أو 
اكتتاب لمنفعدة دولدة معاديدة أو سدهل أعمالهدا الماليدة 

 بوسيلة من الوسايل.
 

 .192أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة الع  م   -
 سنوات

لة معادية أو من أ فع أو ا تل  أموال دو  277
أمدددوال أتدددد رعايا دددا المعهدددود بهدددا إلدددع 
تدددار  عوقدددب بدددالتب  مدددن  دددهر إلدددع 

 سنتين وبغرامة أقلها ماية ليرة.
 

  -193 المادة
من أ فع أو ا تل  أموال دولة معادية أو أموال  -1

أتد رعايا ا المعهود بها إلع تار  عوقب بدالتب  
الم آ مسدة  هر إلع سنتين وبغرامة أقلها أ ستة من
 .ليرة
 عفع من العقاب اىا سلم ا موال للدولة.ي -2

 .193أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -
أضيفت فقرة ثانية متضمنة  -

 عىرا متال.
 

  الجرائم الماسة بالقانون الدولي -4 الجرائم الماسة بالقانون الدولي -4 

 قت: ذيعاقب باالعتقال الم  278
أ  ـ من  را التدابير التي ات ىتها الدولدة 

 علع تياد ا في الترب. للمتافظة
ب  ـ مدن أقددم علدع أعمدال أو كتابدات أو 
 طب لم تج  ا التكومة فعرض سدورية 
ل طدددر أعمدددال عداييدددة أو عكدددر صدددالتها 
بدولة أجنبية أو عرض السوريين  عمدال 

 ثيرية تقع عليهم أو علع أموالهم.
 

  -194 المادة
 قت: ذالم سجنيعاقب بال

لمتافظدة أ  ـ من  را التدابير التي ات دىتها الدولدة ل
 علع تياد ا في الترب.

ب  ـ مددن أقددم علددع أعمدال أو كتابددات أو  طدب لددم 
تج  ا التكومة فعرض سورية ل طر أعمال عدايية 
أو عكر صدالتها بدولدة أجنبيدة أو عدرض السدوريين 

  عمال ثيرية تقع عليهم أو علع أموالهم.
 

 .194أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

يقع في ا رض السورية أو ـ كل اعتداء 1  279

يقدم عليه أتد الرعايا السدوريين قصدد أن 
يغيددددر بددددالعنم دسددددتور دولددددة أجنبيددددة أو 
تكومتهدددا أو يقتطدددع جددد ءاا مدددن أرضدددها 

 قت.ذيعاقب عليه باالعتقال الم
ـدد إن المددذامرة التددي ترمددي إلددع إتدددا 2

الجنايات السالفة الىكر توجب التب  سنة 
 علع ا قل.

 

  -195 المادة
ع في ا رض السورية أو يقدم عليده ـ كل اعتداء يق1

أتد الرعايا السوريين قصد أن يغيدر بدالعنم دسدتور 
دولة أجنبية أو تكومتها أو يقتطع ج ءاا مدن أرضدها 

 قت.ذالم سجنيعاقب عليه بال
ـدد إن المددذامرة التددي ترمددي إلددع إتدددا الجنايددات 2

 السالفة الىكر توجب التب  سنة علع ا قل.
 

 .195ح رقمها أصب -

دلت العقوبة الع السجن في ع -
 الفقرة ا ولع

من جند في ا رض السورية دون موافقدة   281
التكومدددة جندددوداا للقتدددال فدددي سدددبيل دولدددة 

 قت.ذأجنبية عوقب باالعتقال الم
 

  -196 المادة
من جند فدي ا رض السدورية دون موافقدة التكومدة 

 سدجنجنوداا للقتدال فدي سدبيل دولدة أجنبيدة عوقدب بال
 قت.ذالم
 

 .196أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

يعاقب بالتب  من سدتة أ دهر إلدع سدنتين   281
وبغرامة ال تتجاو  المايتي ليرة علدع كدل 
تتدددريض يقدددع فدددي سدددورية أو يقدددوم بددده 
سدددور  بذتددددا الوسدددايل المدددىكورة فدددي 

لتمل جندود دولدة أجنبيدة مدن  278المادة 

جنود البر أو البتدر أو الجدو علدع الفدرار 
 أو العصيان.

 

  -197 المادة
ب بالتب  من ستة أ هر إلع سنتين وبغرامدة ال يعاق

ليرة علع كل تتريض يقع فدي  المآع رة تتجاو  ال
سورية أو يقوم به سور  بذتدا الوسدايل المدىكورة 

لتمل جنود دولة أجنبية علع الفدرار  194في المادة 

 أو العصيان.
 

 .197أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -
 

لدع  دكوا عبنداء يعاقب بالعقوبات نفسها   282
 الفريا المتضرر من أجدل الجدرايم التاليدة
: ـ تتقير دولة أجنبية أو جي ها أو علمهدا 

 أو  عار ا الوطني عالنية.
ـ تتقير ريي  دولة أجنبية أو و رايها أو 

 ممثلها السياسي في سورية.
القد  أو الىم الواقع عالنية علدع ريدي   -

دولدددددة أجنبيدددددة أو و رايهدددددا أو ممثلهدددددا 
 ي سورية.السياسي ف

ال يجو  إثبات الفعل الدى  كدان موضدو  
 الىم.
 

  -198 المادة
علددع  ددكوا الفريددا بندداء يعاقددب بالعقوبددات نفسددها 

 :  المتضرر من أجل الجرايم التالية
ـ تتقير دولة أجنبية أو جي دها أو علمهدا أو  دعار ا 

 الوطني عالنية.
ـدد تتقيددر ريددي  دولددة أجنبيددة أو و رايهددا أو ممثلهددا 

 السياسي في سورية.
القدددد  أو الدددىم الواقدددع عالنيدددة علدددع ريدددي  دولدددة  -

 أجنبية أو و رايها أو ممثلها السياسي في سورية.
 ال يجو  إثبات الفعل الى  كان موضو  الىم.

 

 .198أصبح رقمها  -
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إىا كانددت الجريمددة المقترفددة فددي ا رض   283
السورية أو بفعل سور  علع ريي  دولة 

ياسدي أجنبية أو أتدد و رايده أو ممثلده الس
فدددي سدددورية ال تقدددع تتدددت طايلدددة عقوبدددة 
 اصة  ددت العقوبة القانونيدة علدع نتدو 

 .247ما ىكر في المادة 

 

  -199 المادة
إىا كانت الجريمدة المقترفدة فدي ا رض السدورية أو 
بفعل سور  علع ريي  دولة أجنبية أو أتد و رايه 
أو ممثلدده السياسددي فددي سددورية ال تقددع تتددت طايلددة 

لقانونيدة علدع نتدو مدا عقوبة  اصة  ددت العقوبدة ا
 .164 ىكر في المادة

 

 .199أصبح رقمها  -

 

 283إلدع  279ال تطبا أتكام المدواد الدـ   284

إال إىا كدان فددي قدوانين الدولددة ىات ال ددين 
 أو في االتفاا المعقود معها أتكام مماثلة. 

 

  -211 المادة
إال إىا كدان  199 إلدع 195 ال تطبا أتكام المواد الـ

 ةالمعقود يةأو في االتفاق في قوانين الدولة ىات ال ين
 معها أتكام مماثلة. 

 

 .211أصبح رقمها  -

عدلت عبارة "االتفاا  -
المعقود" الع "االتفاقية 

 المعقودة"

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور  -5 

 القومي

  النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي -5

مددن قددام فددي سددورية فددي  مددن التددرب أو   285
ا بددددعاوة ترمدددي إلدددع عندددد توقدددع ن دددوبه

إضعام ال عور القومي أو إيقاظ النعرات 
العنصددرية أو المى بيددة عوقددب باالعتقددال 

 قت. ذالم
 

   -211 المادة
فدي  مدن التدرب أو عندد توقدع   من قام فدي سدورية

بدعاوة ترمي إلع إضدعام ال دعور القدومي   ن وبها
أو إيقددداظ النعدددرات العنصدددرية أو المى بيدددة عوقدددب 

 قت. ذالم سجنبال
 

 .211رقمها أصبح  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

ـدد يسددتتا العقوبددة نفسددها مددن نقددل فددي 1  286

سددورية فددي ا تددوال عينهددا أنبدداء يعددرم 
أنهدددا كاىبدددة أو مبدددال  فيهدددا مدددن  دددينها أن 

 تو ن نفسية ا مة.
ـدد إىا كدددان الفاعدددل يتسددب  دددى  ا نبددداء 2

صتيتة فعقوبته التب  ثالثة أ هر علدع 
 ا قل.

 

   -212 المادة
نفسددها مددن نقددل فددي سددورية فددي  ـدد يسددتتا العقوبددة1

ا توال عينها أنباء يعرم أنهدا كاىبدة أو مبدال  فيهدا 
 من  ينها أن تو ن نفسية ا مة.

ـددد إىا كدددان الفاعدددل يتسدددب  دددى  ا نبددداء صدددتيتة 2

 فعقوبته التب  ثالثة أ هر علع ا قل.
 

 .212أصبح رقمها 

ـ كل سور  يىيع في ال ارج و و علع 1  287

كاىبدة أو مبالغداا فيهدا بينة مدن ا مدر أنبداء 
مدددن  دددينها أن تندددال مدددن  يبدددة الدولدددة أو 
مكانتها المالية يعاقدب بدالتب  سدتة أ دهر 
علددع ا قدددل وبغرامددة تتدددراو  بددين مايدددة 

 و مسماية ليرة.
لمتكمددددة أن تقضددددي بن ددددر لـدددد ويمكددددن 2

 التكم.
 

  -213 المادة
و دو علدع بيندة مدن   ـ كل سور  يىيع في ال ارج1

فيهدا مدن  دينها أن تندال أنباء كاىبدة أو مبالغداا   ا مر
من  يبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالتب  ستة 

الم الدددع آمددن  مسددة أ ددهر علددع ا قددل وبغرامدددة 
 ليرة. ثالثين الم

 لمتكمة أن تقضي بن ر التكم.لـ ويمكن 2

 

 .213أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

ـ من أقدم في سورية دون إىن التكومدة 1  288

معيدددة سياسدددية أو علدددع االن دددراط فدددي ج
اجتماعية ىات طدابع دولدي أو فدي منظمدة 
من  ىا النو  عوقدب بدالتب  أو باإلقامدة 

ثدددالث   الجبريدددة مدددن ثالثدددة أ دددهر إلدددع
سنوات وبغرامة تتراو  بين ماية ومايتين 

 و مسين ليرة.
ـ ال يمكن أن تنقص عقوبة من تولع في 2

الجمعيددة أو المنظمددة المددىكورتين وظيفددة 
تبسدداا أو إقامددة جبريددة  عمليددة عددن السددنة

 وعن الماية ليرة غرامة.

  -214 المادة
ـددد مدددن أقددددم فدددي سدددورية دون إىن التكومدددة علدددع 1

االن راط في جمعية سياسية أو اجتماعية ىات طدابع 
دولي أو في منظمة من  ىا النو  عوقب بالتب  أو 

ثدالث سدنوات   باإلقامة الجبرية من ثالثة أ دهر إلدع
 سة ع ر ألم مو المآ مسة وبغرامة تتراو  بين 

 ليرة.
ـ ال يمكن أن تنقص عقوبدة مدن تدولع فدي الجمعيدة 2

أو المنظمدددة المدددىكورتين وظيفدددة عمليدددة عدددن السدددنة 
ليدددرة  المآ مسدددة تبسددداا أو إقامدددة جبريدددة وعدددن ال

 غرامة.
 

 .214أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

  المساس بكرامة السوريين واعتبارهم -6  

  -215 المادة  
يع نقو ا أو صورا أو من طبع أو با  أو عرض للب 

رسوما تعطي عن السوريين فكرة غير صتيتة مدن 
 دددينها أن تندددال مدددن كدددرامتهم و اعتبدددار م عوقدددب 

مددة مددن بددالتب  مددن سددتة أ ددهر الددع سددنتين وبالغرا
 .الع  مسين ألفاا ألفا  م  وع رين 

 

 .215أصبح رقمها  -

 أتدث  ىا القسم والمادة نقالا  -
 745من المادة 

  جرائم المتعهدين  -7 عهدينجرائم المت -6 
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من لم ينفى في  من التدرب أو عندد توقدع   289
 ن ددوبها جميدددع الموجبدددات التدددي يفرضدددها
عليددده عقدددد تعهدددد أو استصدددنا  أو تقدددديم 
 دددمات تتعلددا بالدددفا  الددوطني ومصددالح 
الدولددة العامدددة أو تمددوين ا  لدددين يعاقدددب 

قددت وبغرامددة تتددراو  بددين ذباالعتقددال الم
لمنفدى وضدعفيها علدع قيمة الموجب غيدر ا

 أن تنقص عن  مسماية ليرة.
إىا كان عدم التنفيدى ناجمداا عدن  طدي غيدر 
مقصود عوقب الفاعل بالتب  فضالا عدن 

 الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
ي فض نصم العقوبات المنصوص عليها 
فددي  ددى  المددادة إىا كددان التنفيددى قددد تددي ر 
فقدددط. وتفدددرض  دددى  العقوبدددات بفوارقهدددا 

ابقة علع أ    ص آ ر كان سبباا في الس
 عدم تنفيى العقد أو في تي ير تنفيى . 

 

  -216 المادة
مددن لددم ينفددى فددي  مددن التددرب أو عنددد توقددع ن ددوبها 

عليدده عقددد تعهددد أو  جميددع الموجبددات التددي يفرضددها
استصددنا  أو تقددديم  دددمات تتعلددا بالدددفا  الددوطني 
ومصدددالح الدولدددة العامدددة أو تمدددوين ا  لدددين يعاقدددب 

قت وبغرامة تتراو  بدين قيمدة الموجدب ذالم سجنبال
ين  مسدالغير المنفدى وضدعفيها علدع أن تدنقص عدن 

 ليرة. ألم
إىا كددان عدددم التنفيددى ناجمدداا عددن  طددي غيددر مقصددود 
عوقب الفاعل بالتب  فضالا عن الغرامة المعينة في 

 الفقرة السابقة.
ي فض نصدم العقوبدات المنصدوص عليهدا فدي  دى  

 قد تي ر فقط.المادة إىا كان التنفيى 
وتفددرض  ددى  العقوبددات بفوارقهددا السددابقة علددع أ  
 دد ص آ ددر كددان سددبباا فددي عدددم تنفيددى العقددد أو فددي 

 تي ير تنفيى . 
 

 .216أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع السجن  -
 و ددت الغرامة

 

كل غ  يقترم في ا توال نفسدها ب دين   291
العقدددود الم دددار إليهدددا فدددي المدددادة السدددابقة 

قتدددة ذه با  دددغال ال ددداقة الميعاقدددب عليددد
وبغرامة تتدراو  بدين ضدعفي الدربح غيدر 
الم ددددرو  الددددى  جنددددا  المجددددرم وثالثددددة 
أضعافه علدع أن ال تدنقص عدن  مسدماية 

 ليرة.
 

   -217 المادة
كددل غدد  يقتددرم فددي ا تددوال نفسددها ب ددين العقددود 

 سدجنالم ار إليها فدي المدادة السدابقة يعاقدب عليده بال
لددربح غيددر قددت وبغرامددة تتددراو  بددين ضددعفي اذالم

الم رو  الى  جنا  المجرم وثالثة أضعافه علدع أن 
 ليرة. ين ألمال تنقص عن  مس

 

 .217أصبح رقمها  -
عدلت العقوبة الع السجن  -

 و ددت الغرامة
 
 

الفصللل الثللاني : فللي الجللرائم الواقعللة  
 على أمن الدولة الداخلي

الفصلل الثلاني : فلي الجلرائم الواقعلة عللى أملن 
 يالدولة الداخل

 

  الجنايات الواقعة على الدستور -1 الجنايات الواقعة على الدستور -1 

ـدد يعاقددب علددع االعتددداء الددى  يسددتهدم 1  291

تغيير دستور الدولة بطرا غير م روعة 
قدددت  مددد  سدددنوات علدددع ذباالعتقدددال الم

 ا قل.
ـددد وتكدددون العقوبدددة االعتقدددال المذبدددد إىا  2

 لجي الفاعل إلع العنم. 
 

  -218 المادة
العتداء الى  يستهدم تغيير دسدتور ـ يعاقب علع ا1

قدت  مد  ذالم لسدجنالدولة بطرا غير م روعة با
 سنوات علع ا قل.

المذبد إىا  لجي الفاعل إلدع  سجنـ وتكون العقوبة ال2

 العنم. 
 

 .218أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

ـ مدن تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة 1  292

 جددددد ءاا مدددددن ا رض السدددددورية عوقدددددب
 قت.ذباالعتقال الم

ـ وتكون العقوبة االعتقال المذبد إىا لجدي 2

 الفاعل إلع العنم.
 

  -219 المادة
ـ من تداول أن يسدلا عدن سديادة الدولدة جد ءاا مدن 1

 مددد   قدددتذالم سدددجنا رض السدددورية عوقدددب بال
 .سنوات

المذبدد إىا لجدي الفاعدل إلدع  سجنـ وتكون العقوبة ال2

 العنم.
 

  .219أصبح رقمها -

 بة السجنأصبتت العقو -
  دد العقوبة في الفقرة ا ولع -

ـ كدل فعدل يقتدرم بقصدد إثدارة عصديان 1  293

مسدددلح ضدددد السدددلطات القايمدددة بموجدددب 
 قت.ذالدستور يعاقب عليه باالعتقال الم

ـدد إىا ن ددب العصدديان عوقددب المتددرض 2

باالعتقال المذبد وساير العصاة باالعتقدال 
 قت  م  سنوات علع ا قل.ذالم
 

   -211 المادة
ترم بقصدد إثدارة عصديان مسدلح ضدد ـ كل فعل يق1

السدددلطات القايمدددة بموجدددب الدسدددتور يعاقدددب عليددده 
 . م  سنوات علع ا قل قتذالم سجنبال
 سدددجنـددد إىا ن دددب العصددديان عوقدددب المتدددرض بال2

سدنوات  ع درقت ذالم سجنالمذبد وساير العصاة بال
 علع ا قل.

 

 .211أصبح رقمها  -

 أصبتت العقوبة السجن -
 الفقرتين  ددت العقوبة في -

االعتددداء الددى  يقصددد مندده منددع السددلطات   294
القايمة من ممارسة وظايفها المسدتمدة مدن 

 قت.ذالدستور يعاقب عليه باالعتقال الم
 

  -211 المادة
االعتداء الدى  يقصدد منده مندع السدلطات القايمدة مدن 
ممارسة وظايفها المستمدة من الدسدتور يعاقدب عليده 

 . م  سنوات علع ا قل قتذالم سجنبال
 

 .211رقمها  أصبح

يعاقددددب علددددع المددددذامرة التددددي تسددددتهدم   295
ارتكدداب إتدددا الجددرايم المددىكورة أعددال  

 باإلقامة الجبرية الجنايية.

  -212 المادة
يعاقب علدع المدذامرة التدي تسدتهدم ارتكداب إتددا 

 الجرايم المىكورة أعال  باإلقامة الجبرية الجنايية.

 .212أصبح رقمها 
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اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو  -2 

 دة عسكريةقيا

اغتصلللاب سللللطة سياسلللية أو مدنيلللة أو قيلللادة  -2

 عسكرية

 

قدددت سدددبع سدددنوات ذيعاقدددب باالعتقدددال الم  296
 ا قل: علع

أ  ـ من اغتصدب سدلطة سياسدية أو مدنيدة 
 أو قيادة عسكرية.

ب  مدددن اتددددتفظ  الفدددداا  مددددر التكومددددة 
 بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

ج  ـ كل قايد عسكر  أبقع جند  متت داا  
 عد أن صدر ا مر بتسريته أو بتفريقه.ب
 

   -213 المادة
 ا قل: سنوات علع ع رقت ذالم سجنيعاقب بال

أ  ـ مددن اغتصددب سددلطة سياسددية أو مدنيددة أو قيددادة 
 عسكرية.

ب  من اتتفظ  الفاا  مر التكومة بسدلطة مدنيدة أو 
 قيادة عسكرية.

ج  ـ كدل قايدد عسدكر  أبقدع جندد  متت دداا بعدد أن  
 أو بتفريقه.صدر ا مر بتسريته 

 

 .213أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة بعد أن  -
 أصبتت السجن

قددت مددن أقدددم دون ذيسددتتا االعتقددال الم  297
رضا السلطة علدع تديليم فصدايل مسدلتة 
من الجند أو علع قيد العساكر أو تجنيد م 

أو مددددد م با سددددلتة  أو علددددع تجهيدددد  م
 والى اير.

 

  -214 المادة
مدن  ع ر سنوات علع ا قدل قتذالم سجنيستتا ال

أقدم دون رضدا السدلطة علدع تديليم فصدايل مسدلتة 
مدن الجندد أو علدع قيدد العسداكر أو تجنيدد م أو علددع 

 أو مد م با سلتة والى اير. تجهي  م
 

 .214أصبح رقمها  -

أصبتت العقوبة السجن  -
 و ددت  ى  العقوبة

  الفتنة -3 الفتنة -3 

يعاقددددب با  ددددغال ال دددداقة مذبددددداا علددددع   298
يسدتهدم إمدا إثدارة التدرب  االعتداء الى 

ا  ليدددددة أو االقتتدددددال الطدددددايفي بتسدددددليح 
السوريين أو بتملهم علع التسدلح بعضدهم 
ضددد الددبعض اآل ددر وإمددا بددالتض علددع 
التقتيدددل والنهدددب فدددي متلدددة أو متدددالت  

 ويقضع باإلعدام إىا تم االعتداء.
 

  -215 المادة
علدع االعتدداء الدى  يسدتهدم  مذبددال سدجنيعاقب بال

 لية أو االقتتدال الطدايفي بتسدليح إما إثارة الترب ا 
السدددوريين أو بتملهدددم علدددع التسدددلح بعضدددهم ضدددد 
البعض اآل ر وإما بالتض علع التقتيل والنهدب فدي 
 متلة أو متالت  ويقضع باإلعدام إىا تم االعتداء.

 

 .215رقمها  أصبح -

 السجنالع العقوبة عدلت  -

يعاقددب با  ددغال ال دداقة مذبددداا مددن رأ    299
ة أو تدولع فيهدا وظيفدة أو عصابات مسلت

قيددادة أيدداا كددان نوعهددا إمددا بقصددد اجتيددا  
مدينة أو متلة أو بعدض أمدال  الدولدة أو 
أمددال  جماعددة مددن ا  لددين وإمددا بقصددد 
مهاجمددة أو مقاومددة القددوة العامددة العاملددة 

 ضد مرتكبي  ى  الجنايات.
 

  -216 المادة
من رأ  عصدابات مسدلتة أو  مذبدال سجنيعاقب بال

قيدادة أيداا كدان نوعهدا إمدا بقصدد  تولع فيها وظيفدة أو
اجتيددا  مدينددة أو متلددة أو بعددض أمددال  الدولددة أو 
أمددال  جماعددة مددن ا  لددين وإمددا بقصددد مهاجمددة أو 

العاملة ضد مرتكبي  ى  أو القوة مقاومة القوة العامة 
 الجنايات.

 

 .216أصبح رقمها  -

 أصبتت العقوبة السجن -
 أضيفت عبارة " أو القوة" -

با  دددددغال ال ددددداقة المذبددددددة  يعاقدددددب -1  311

الم ددتركون فددي عصددابات مسددلتة ألفددت 
بقصد ارتكاب إتدا الجنايات المنصوص 

 299و 298عليها في المادتين الـ 

ـ غيرأنه يعفع من العقوبة من لدم يتدولع 2

مددنهم فددي العصددابة وظيفددة أو  دمددة ولددم 
يوقم فدي أمداكن الفتندة واستسدلم بسدالته 

 .دون مقاومة وقبل صدور أ  تكم
 

  -217 المادة
المذبدد الم دتركون فدي عصدابات بالسجن يعاقب  -1

مسددددلتة ألفددددت بقصددددد ارتكدددداب إتدددددا الجنايددددات 
 .216و 215 المنصوص عليها في المادتين ال

ـ غيرأنه يعفع من العقوبدة مدن لدم يتدولع مدنهم فدي 2

العصابة وظيفة أو  دمة ولم يوقم في أمداكن الفتندة 
 كم.واستسلم بسالته دون مقاومة وقبل صدور أ  ت

 

 .217أصبح رقمها  -

 السجنالع العقوبة  عدلت -
 

عقوبة من أقدم  247ت دد بمقتضع المادة   311

علع ارتكاب إتدا الجنايدات المنصدوص 
 :311و 299عليها في المادتين 

أ  ـ إىا كان يتمل سالتاا ظا راا أو م بي. 
ب  ـ إىا كان يرتد   ياا أو يتمدل  دعاراا 

 آ ر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج  ـ إىا أقددددم علدددع أعمدددال ت ريدددب أو 
ت ويه في أبنية م صصة بمصدلتة عامدة 
أو في سبيل الم ابرات أو المواصالت أو 

 النقل.
  

  -218 المادة
عقوبددة مددن أقدددم علددع  164ت دددد بمقتضددع المددادة 

واد ارتكاب إتدا الجنايات المنصوص عليها في المد
 :217و 216و  215

 أ  ـ إىا كان يتمل سالتاا ظا راا أو م بي.
ب  ـ إىا كدددان يرتدددد   يددداا أو يتمدددل  دددعاراا آ دددر 

 مدنيين كانا أو عسكريين.
ج  ـ إىا أقدم علع أعمال ت ريب أو ت ويه في أبنيدة 
م صصة بمصلتة عامة أو في سبيل الم دابرات أو 

 المواصالت أو النقل.
 

 .218أصبح رقمها  -

بعد  298كما أضيفت المادة  -

 .تعديل رقمها
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ام أو تسددهيل إتدددا مددن أقدددم بقصددد اقتددر  312
جنايدددات الفتندددة المدددىكورة أو أيدددة جنايدددة 
أ را ضد الدولة علع صدنع أو اقتنداء أو 
تيدددددا ة المدددددواد المتفجدددددرة أو الملتهبدددددة 
والمنتجات السامة أو المترقة أو ا ج اء 
التددددي تسددددتعمل فددددي تركيبهددددا أو صددددنعها 

قتة فضالا عدن ذيعاقب با  غال ال اقة الم
تقها المتدد لون العقوبات ا  دد التدي يسدت

في تل  الجنايات إىا اقترفت أو  ر  فيها 
 بقيت ناقصة.

 

  -219 المادة
مددن أقدددم بقصددد اقتددرام أو تسددهيل إتدددا جنايددات 
الفتنة المىكورة أو أية جناية أ را ضد الدولدة علدع 
صنع أو اقتناء أو تيا ة المواد المتفجدرة أو الملتهبدة 
والمنتجدددات السدددامة أو المترقدددة أو ا جددد اء التدددي 

 لسدددجنمل فدددي تركيبهدددا أو صدددنعها يعاقدددب باتسدددتع
فضددالا عدددن  لدددة ال تقددل عددن سددبع سددنوات قددتذالم

العقوبددات ا  ددد التددي يسددتتقها المتددد لون فددي تلدد  
 الجنايات إىا اقترفت أو  ر  فيها بقيت ناقصة.

 

 .219أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة بعد تتويلها  -
 الع السجن

 قتدددة علدددعذيعاقدددب با  دددغال ال ددداقة الم  313
المددذامرة بقصددد ارتكدداب إتدددا الجنايددات 

 . 312إلع  298المىكورة في المواد 

 

  -221 المادة
 مدد  سددنوات علددع ا قددل  قددت ذالم سددجنيعاقددب بال

علددددع المددددذامرة بقصددددد ارتكدددداب إتدددددا الجنايددددات 
 . 219 إلع 215المىكورة في المواد 

 .221أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة بعد تتويلها  -
 الع السجن

 

  االرهاب -4 االرهاب -4 

يقصددد با عمددال اإلر ابيددة جميددع ا فعددال   314
التي ترمي إلع إيجاد تالدة ىعدر وترتكدب 

وا سددلتة »بوسددايل كددا دوات المتفجددرة 
والمدددواد الملتهبدددة والمنتجدددات « التربيدددة

السددامة أو المترقددة والعوامددل الوباييددة أو 
الجرثوميدددة التدددي مدددن  دددينها أن تتددددث 

  طراا عاماا. 
 

  -221 المادة
اإلر ابية جميدع ا فعدال التدي ترمدي يقصد با عمال 

لإلخيل ا أوابين الناي   ىعرالد مدن إلع إيجداد تالدة

وترتكب بوسدايل اندونةب رلراب ألم النع ماأوالإلض

والمددواد « وا سددلتة التربيددة»كددا دوات المتفجددرة 
الملتهبدددة والمنتجدددات السدددامة أو المترقدددة والعوامدددل 

ن  دينها مأو أية وسيلة أ را الوبايية أو الجرثومية 
 أن تتدث  طراا عاماا. 

 

 .221أصبح رقمها  -

عدل التعريم بعد االستعانة -
بتعريم العمل االر ابي في 

 .قانون االر اب

ـدد المدددذامرة التدددي يقصدددد منهدددا ارتكددداب 1  315

عمدددل أو أعمدددال إر ددداب يعاقدددب عليهدددا 
سددنوات إلددع  با  ددغال ال دداقة مددن ع ددر

 ع رين سنة.
ال ـدد كددل عمددل إر ددابي يسددتوجب ا  ددغ2

ال اقة من  م  ع رة سنة إلدع ع درين 
 سنة.

ـ و و يسدتوجب عقوبدة اإلعددام إىا ندتج 3

عنه الت ريدب ولدو ج ييداا فدي بنايدة عامدة 
أو مذسسددة صددناعية أو سددفينة أو من ددخت 
أ ددرا أو التعطيددل فددي سددبل الم ددابرات 
والمواصددالت والنقددل أو إىا أفضددع الفعددل 

 إلع موت إنسان. 
 

  -222 المادة
منها ارتكاب عمل أو أعمدال  ـ المذامرة التي يقصد1

سدنوات إلدع  مدن ع در سدجنإر اب يعاقب عليها بال
 ع رين سنة.

مددن  مدد   سددجنـدد كددل عمددل إر ددابي يسددتوجب ال2

 ع رة سنة إلع ع رين سنة.
و دددو يسدددتوجب عقوبدددة اإلعددددام إىا ندددتج عنددده  ـددد3

الت ريدددب ولدددو ج ييددداا فدددي بنايدددة عامدددة أو مذسسدددة 
لتعطيدل فدي صناعية أو سفينة أو من دخت أ درا أو ا

سددبل الم ددابرات والمواصددالت والنقددل أو إىا أفضددع 
 .الفعل إلع موت إنسان

 .222أصبح رقمها  -

 السجنالع العقوبة  عدلت -

ـد كددل جمعيدة أن دديت بقصدد تغييددر كيددان 1  316

الدولددددددة االقتصدددددداد  أو االجتمدددددداعي أو 
أوضا  المجتمع ا ساسية بذتدا الوسايل 

 تتددل ويقضددع 314المددىكورة فددي المددادة 

علددددع المنتمددددين إليهددددا با  ددددغال ال دددداقة 
 قتة.ذالم
ـددددددد وال تدددددددنقص عقوبدددددددة المذسسدددددددين 2

 والمديرين عن سبع سنوات.
ـدد إن العددىر المتددل أو الم فددم الممنددو  3

ي ددددمل  262للمتدددخمرين بموجددددب المدددادة 

 مرتكبي الجناية المتددة أعال .

  -223 المادة
ـددد كدددل جمعيدددة أن ددديت بقصدددد تغييدددر كيدددان الدولدددة 1

عي أو أوضدددددا  المجتمدددددع االقتصددددداد  أو االجتمدددددا
 221ا ساسية بذتدا الوسدايل المدىكورة فدي المدادة 

 قت.ذالم سجنتتل ويقضع علع المنتمين إليها بال
ـ وال تنقص عقوبة المذسسين والمديرين عدن سدبع 2

 سنوات.
ـد إن العددىر المتددل أو الم فددم الممنددو  للمتددخمرين 3

ي دمل مرتكبدي الجنايدة المتدددة  177 بموجب المادة

  .أعال
 

 .223أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -
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  -224 المادة  
كدددل مدددن جندددد طفدددال دون الثامندددة ع دددرة بقصدددد  -1

ا ددراكه فددي عمليددات قتاليددة  أو غير ددا مددن ا عمددال 
المتصددددلة بهددددا  كتمددددل ا سددددلتة  أو المعدددددات  أو 
الى يرة  أو نقلها أو  راعة المتفجرات أو االست دام 

ة  أو االسددتطال   أو فددي نقدداط التفتددي   أو المراقبدد
ت ددتيت االنتبددا   أو اسددت دامه كدددر  ب ددر   أو فددي 
مسدداعدةالجناة و دددمتهم بددي   ددكل مددن ا  ددكال  أو 
غيددر ىلدد  مددن ا عمددال القتاليددة  يعاقددب بالسددجن مددن 
ع ددر الددع ع ددرين سددنة  والغرامددة مددن مليددون الددع 

 ثالثة ماليين ليرة سورية.
نجددم عددن  ت دددد العقوبددة الددع السددجن المذبددد اىا -2

الفعدددل اتدددداث عا دددة دايمدددة بالطفدددل  أو االعتدددداء 
الجنسددي عليدده  أو اعطايدده مددواد م دددرة  أو أ  مددن 
المددذثرات العقليددة  وتكددون العقوبددة االعدددام اىا أدا 

 الجرم الع وفاة الطفل.

لمادة نس ا من أضيفت  ى  ا
بعد  2113لعام  11القانون 

 تعديل العقوبة الع السجن
 224وأ ىت رقم 

الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية  -5 

 أو تعكر الصفاء بين عناصر األمة

الجرائم التي تنال ملن الوحلدة الوطنيلة أو تعكلر  -5

 الصفاء بين عناصر األمة

 

ـدد كددل عمددل وكدددل كتابددة وكددل  طددداب 1  317

يقصددد منهددا أو ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات 
المى بيدددة أو العنصدددرية أو التدددض علدددع 

ايددم وم تلددم عناصددر الندد ا  بددين الطو
ا مة يعاقب عليه بالتب  مدن سدتة أ دهر 
إلع سنتين وبالغرامة مدن مايدة إلدع مدايتي 
ليددرة وكددىل  بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا 
المىكورة في الفقرتين الثانية والرابعة مدن 

 65المادة الـ 

ـدددد ويمكددددن المتكمددددة أن تقضددددي بن ددددر 2

 التكم.
 

  -225 المادة
هدا أو ـ كل عمل وكل كتابدة وكدل  طداب يقصدد من1

ينددتج عنهددا إثددارة النعددرات المى بيددة أو العنصددرية أو 
التض علع الن ا  بدين الطوايدم وم تلدم عناصدر 

  م  سنواتإلع  نةا مة يعاقب عليه بالتب  من س
ليددرة  الم الددع  مسددين ألددمآع ددرة وبالغرامددة مددن 

وكددىل  بددالمنع مددن ممارسددة التقددوا المددىكورة فددي 
 .33 ادة الـالفقرتين الثانية والرابعة من الم

وال تنقص العقوبة عن ثالث سنوات لمن  ددم أو  -2

تطدددم أو تدددرا أو  دددو  بنددداء م صصدددا للعبدددادة أو 
 عارا أو غير مما يكرمه أ ل ديانة أو فية معينة من 

 النا .
 ـ ويمكن المتكمة أن تقضي بن ر التكم.3

 

 .225أصبح رقمها  -

 . ددت العقوبة -
 أضيفت الفقرة الثانية -

رض للعقوبدات نفسددها كدل  دد ص ـد يتعدد1  318

ينتمددي إلددع جمعيددة أن دديت للغايددة الم ددار 
 إليها في المادة السابقة.

ـدد وال يددنقص التددب  عددن سددنة واتددددة 2

والغرامة من مايدة ليدرة إىا كدان ال د ص 
المىكور يتولع وظيفة عملية في الجمعية. 

ـ كل ىل  فضالا عن التكم بتل الجمعية 3

تين الدددـ ومصدددادرة أمالكهدددا عمدددالا بالمددداد
 .69و 119

 

  -226 المادة
ـ يتعرض للعقوبدات نفسدها كدل  د ص ينتمدي إلدع 1

 جمعية أن يت للغاية الم ار إليها في المادة السابقة.
عدددن والغرامدددة  تينـددد وال يدددنقص التدددب  عدددن سدددن2

إىا كددان ال دد ص المددىكور يتددولع  الم ليددرةآع ددرة 
 وظيفة عملية في الجمعية.

صادرة ـ كل ىل  فضالا عن التكم بتل الجمعية وم3

 .37و 64 أمالكها عمالا بالمادتين الـ

 

 .226أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -
  

  النيل من مكانة الدولة المالية -6 النيل من مكانة الدولة المالية -6 

ـ من أىا  بذتدا الوسايل المىكورة في  1  319

 218الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 

ة إلتدددداث وقدددايع ملفقدددة أو مددد اعم كاىبددد
التددددددني فدددددي أوراا النقدددددد الوطنيدددددة أو 
ل ع عددددة الثقددددة فددددي متانددددة نقددددد الدولددددة 
وسددددنداتها وجميددددع ا سددددناد ىات العالقددددة 
بالثقددة الماليددة العامددة يعاقددب بددالتب  مددن 
سددتة أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة 
 من مايتين و مسين ليرة إلع ألم ليرة.

ـ ويمكن فضالا عن ىل  أن يقضع بن ر 2

 كم.الت
 

  -227 المادة
ـ مدن أىا  بذتددا الوسدايل المدىكورة فدي الفقدرتين 1

وقددايع ملفقددة أو  133الثانيددة والثالثددة مددن المددادة الددـ 

م اعم كاىبة إلتداث التدني في أوراا النقد الوطنيدة 
أو ل ع عدددة الثقدددة فدددي متاندددة نقدددد الدولدددة وسدددنداتها 
وجميدددع ا سدددناد ىات العالقدددة بالثقدددة الماليدددة العامدددة 

وبغرامدة  نة الدع  مد  سدنواتمن س يعاقب بالتب 
 ليرة. ماية ألمعن ال تقل 

 ـ ويمكن فضالا عن ىل  أن يقضع بن ر التكم. 2

 

 .227أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -
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يستتا العقوبات نفسها كل   ص تدىر    311
 بالوسايل عينها لتض الجمهور:

أ ـ إما علع سدتب ا مدوال المودعدة فدي  
 ة. المصارم والصناديا العام

ب ـ أو علددع بيددع سددندات الدولددة وغير ددا 
من السندات العامة أو علدع اإلمسدا  عدن 

  رايها.

  -228 المادة
يستتا العقوبات نفسدها كدل  د ص تدىر  بالوسدايل 

 عينها لتض الجمهور:
أ ـ إما علع ستب ا موال المودعدة فدي المصدارم  

 والصناديا العامة. 
ب ـ أو علع بيع سندات الدولة وغير ا من السدندات 

 عامة أو علع اإلمسا  عن  رايها.ال

 .228أصبح رقمها 

  م شاملةأحكا -7 أحكام شاملة -7 

يمكن المتكمة عند التكم في إتدا الجنح   311
المنصوص عليها في  ىا الباب أن تقضي 
بالمنع من التقوا المدنيدة أو مندع اإلقامدة 
أو بدداإل راج مددن الددبالد عمددالا بددالمواد الددـ 

 .88و 82و 65

 
 

  -229 المادة
متكمددددة عنددددد التكددددم فددددي إتدددددا الجددددنح يمكددددن ال

المنصوص عليها في  ىا الباب أن تقضي بالمنع من 
التقوا المدنية أو منع اإلقامة أو باإل راج من البالد 

 .55و 51و 33 عمالا بالمواد الـ

 

 .229أصبح رقمها  -

 

البللاب الثللاني : فللي الجللرائم الواقعلللة  
 على السالمة العامة

م الواقعة على السالمة الباب الثاني : في الجرائ
 العامة

 

 تىفت عبارة "والى اير" الفصل األول : في األسلحة الممنوعة الفصل األول : في األسلحة والذخائر 
 وأضيفت كلمة "الممنوعة"

  تعاريف -1 تعاريف -1 

ـددددددد تعدددددددد العصدددددددابات والتجمهدددددددرات 1  312

واالجتماعددات مسددلتة بددالمعنع المقصددود 
ص أو أكثددر فددي  ددىا القددانون إىا كددان  دد 

من ا   اص الدىين تتديلم مدنهم تداملين 
 أسلتة ظا رة أو م بية أو م فية.

ـ علع أنه إىا كان بعضهم يتمدل أسدلتة 2

غيددر ظددا رة  فددال يذ ددى  ددىا ا مددر علددع 
 ساير ا   اص إىا كانوا علع جهل به. 

 

  -231 المادة
ـ تعد العصابات والتجمهرات واالجتماعات مسلتة 1

نون إىا كان  د ص أو بالمعنع المقصود في  ىا القا
أكثر من ا   اص الىين تتيلم منهم تاملين أسدلتة 

 ظا رة أو م بية أو م فية.
ـدد علددع أنددده إىا كددان بعضددهم يتمدددل أسددلتة غيدددر 2

ظا رة  فال يذ دى  دىا ا مدر علدع سداير ا  د اص 
 إىا كانوا علع جهل به. 

 

 .231أصبح رقمها 

ـ يعد سالتاا  جل تطبيا المادة السابقة  1  313

كددل أداة أو آلددة قاطعددة أو ثاقبددة أو راضددة 
 وكل أداة  طرة علع السالمة العامة.

ـدد إن سددكاكين الجيددب العاديددة والعصددي 2

التدددي لدددم تتمدددل لتسدددتعمل عندددد  ال فيفدددة
التاجدددة ال ي دددملها  دددىا التعريدددم إال إىا 

 استعملت في ارتكاب جناية أو جنتة.

  -231 المادة
ة أو ـ يعد سالتاا  جل تطبيا المادة السابقة كدل أدا1

آلة قاطعة أو ثاقبدة أو راضدة وكدل أداة  طدرة علدع 
 السالمة العامة.

التدي  ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصدي ال فيفدة2

لدددم تتمدددل لتسدددتعمل عندددد التاجدددة ال ي دددملها  دددىا 
التعريدددم إال إىا اسددددتعملت فددددي ارتكدددداب جنايددددة أو 

 جنتة.

 .231أصبح رقمها 

ـ تمدددل ا سدددلتة والدددى اير وتيا تهدددا  2 

 ون إجا ةد
 

 ي  ىا البندلغأ 

ـدد يعاقددب بددالتب  مدددة ال تتجدداو  سددتة 1  314

أ دددهر وبغرامدددة أقصدددا ا مايدددة ليدددرة مدددن 
 :تمل أو تا  دون إجا ة

أ  ـ سالتاا أو ى داير ينديط القدانون تملهدا 
 أو تيا تها بذىن السلطة.

ب  ـ قطعة أو قطعاا منفصلة تامدة الصدنع 
ال تسدددددتعمل إال فدددددي تركيدددددب ا سدددددلتة 

ة أو إصالتها أو بددالا مدن بعدض المىكور
 أج ايها.

ـ ويعاقب العقداب نفسده مدن تداجر بددون 2

إىن مددددن المرجددددع الم ددددتص با سددددلتة 
والددى اير والقطددع المنصددوص عليهددا فددي 

  ى  المادة.
 

 ألغيت 
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ـ إىا كان الفعل يتعلا بيسدلتة أو ى داير 1  315

أو أعتدددة تربيددة أو بقطددع مفصددولة عددن 
بددة التددب  مثددل  ددى  ا سددلتة كانددت العقو

من سنة إلدع ثدالث سدنوات والغرامدة مدن 
مددايتي إلددع ألددم ليددرة سددورية. وإىا كددان 
السددال  مسدسدداا كانددت العقوبددة مددن سددتة 
أ هر إلع سنتين. ويضداعم التدد ا دندع 
من العقوبة بتا من تداجر بددون إىن مدن 
المرجددددع الم ددددتص با سددددلتة والددددى اير 
التربية والقطع المنصوص عليها في  ى  

 .المادة
ـدد ا سددلتة التربيددة  ددي التددي ابتكددرت 2

 صوصددددداا للتدددددرب البريدددددة والبتريدددددة 
 والجوية وأعدت لها.

تربيددة ا سددلتة  ـدد كددىل  تسددمع أسددلتة3

التي يمكن استعمالها في الترب ويصدنفها 
 القانون في  ى  الفية. 

 

 ألغيت 

إىا كاندددت الغايدددة مدددن تمدددل ا سدددلتة أو   316
 الددى اير أو مددن تيا تهددا ارتكدداب جنايددة 
كاندددت العقوبدددة  مدددا  دددال التددداالت التدددي 

القانون عقوبة أ د  ا  دغال  يفرض معها
 ال اقة من ثالث سنوات إلع ع ر سنوات
والغرامددة مدددن  مسددماية إلدددع ألفددي ليدددرة 

 سورية.

 318تم ضمها الع المادة  

  حمل األسلحة الممنوعة -2 حمل األسلحة الممنوعة -3 

ـددد ال تعطدددع إجدددا ة مدددا بتمدددل سدددال  1  317

 منو .م
ـدد الممنددو  مددن ا سددلتة  ددي ال ندداجر 2

والمدددد  والعصدددي ىات التربدددة وال دددفار 
والقبضددات ا ميركيددة وبوجدده عددام جميددع 

 ا سلتة الم بية أو ال فية.
 

  -232 المادة
 ال تعطع إجا ة ما بتمل سال  ممنو . -1

ـددد الممندددو  مدددن ا سدددلتة  دددي ال نددداجر والمدددد  2

يددة معدنوالعصددي ىات التربددة وال ددفار والقبضددات ال
و كدل  وبوجه عدام جميدع ا سدلتة الم بدية أو ال فيدة

 .مذقتاا  أداة تسبب  لالا 

 .232أصبح رقمها  -

عدلت كلمة "ا مريكية"  -
و كل أداة  وأضيفت عبارة "
 ".تسبب  لال مذقتا

مدددن وجدددد  دددارج من لددده تدددامالا سدددالتاا   318
ممنوعددددداا دون سدددددبب م دددددرو  عوقدددددب 
بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادة 

314. 

 

  -233 المادة
 : من وجد  ارج من له تامالا  -1

 .سالتاا ممنوعاا دون سبب م رو  -أ
قطعة أو قطعداا منفصدلة تامدة الصدنع ال تسدتعمل  -ب

إال فددي تركيددب ا سددلتة المددىكورة أو إصددالتها أو 
 بدالا من بعض أج ايها.

بدددالتب  لمددددة سدددنة علدددع ا كثدددر وغرامدددة  عوقدددب 
 .الم ليرةآ مسة 

تدداجر بدددون إىن مددن ويعاقددب العقدداب نفسدده مددن  -2

 .الممنوعةالمرجع الم تص با سلتة 
إىا كانت الغاية من تمل ا سلتة ارتكاب جناية   -3

 كانددت العقوبددة  مددا  ددال التدداالت التددي يفددرض معهددا
مددن ثددالث سددنوات إلددع  سددجنالقددانون عقوبددة أ ددد  ال

مايددة إلددع  المآع ددرة والغرامددة مددن  ع ددر سددنوات
 ليرة. ألم

 .233أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -
من  2أضيفت الفقرة ب والبند  -

 314المادة 

كفقرة  316أضيفت المادة  -

 ثالثة

الفصل الثاني : في التعدي على  
 الحقوق والواجبات المدنية

الفصللللل الثللللاني : فللللي التعللللدي علللللى الحقللللوق 
 والواجبات المدنية
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ـ كدل فعدل مدن  دينه أن يعدوا السدور  1  319

المدنيددة  عددن ممارسددة تقوقدده أو واجباتدده
يعاقب عليده بدالتب  مدن  دهر إلدع سدنة  
إىا اقترم بالتهديدد وال ددة أو بييدة وسديلة 
أ دددرا مدددن وسدددايل اإلكدددرا  الجسدددد  أو 

 المعنو . 
ـ إىا اقترم الجرم جماعة مسلتة مذلفة 2

من ثالثة أ  اص أو أكثدر كاندت العقوبدة 
التب  من ستة أ هر إلدع ثدالث سدنوات  

فالعقوبددة مددن وإىا وقددع الجددرم بددال سددال  
  هرين إلع سنتين.

 

  -234 المادة
ـ كل فعل من  ينه أن يعوا السور  عن ممارسدة 1

تقوقده أو واجباتدده المدنيددة يعاقددب عليدده بددالتب  مددن 
 ددهر إلددع سددنة  إىا اقتددرم بالتهديددد وال دددة أو بييددة 
وسدددديلة أ ددددرا مددددن وسددددايل اإلكددددرا  الجسددددد  أو 

 المعنو . 
الثدة ـ إىا اقترم الجرم جماعة مسلتة مذلفدة مدن ث2

أ دد اص أو أكثددر كانددت العقوبددة التددب  مددن سددتة 
أ هر إلع ثالث سنوات  وإىا وقدع الجدرم بدال سدال  

 فالعقوبة من  هرين إلع سنتين.
 

 .234أصبح رقمها 

إىا اقترم أتد ا فعدال المعيندة فدي المدادة   321
السابقة عمالا ل طة مدبرة يراد تنفيى ا في 
أرض الدولة كلها أو في متلة أو متدالت 

نها عوقب كدل مدن المجدرمين باالعتقدال م
 قت.ذالم
 

  -235 المادة
إىا اقتددرم أتددد ا فعددال المعينددة فددي المددادة السددابقة 
عمالا ل طة مدبرة يراد تنفيى ا في أرض الدولة كلها 
أو فددددي متلددددة أو متددددالت منهددددا عوقددددب كددددل مددددن 

 قت.ذالم سجنالمجرمين بال

 .235أصبح رقمها 

عدلت العقوبة الع السجن بدل -
 االعتقال.

أتدددد   ـددد مدددن تددداول التددديثير فدددي اقتدددرا1  321

السددوريين بقصددد إفسدداد نتيجددة االنت دداب 
العددددام. إمددددا بذ افتدددده مددددن ضددددرر يلتددددا 
ب  صه أو أسرته أو مركد   أو مالده  أو 
بالتعويض أو العطايا أو الوعدود أو بوعدد 
 دد ص اعتبدددار  أو جماعدددة مدددن الندددا  
بمنح إدارية يعاقب بالتب  مدن  دهر إلدع 

مايددة إلددع  مسددماية  سددنة وبالغرامددة مددن
 ليرة. 

ـدد ويسددتتا العقوبددة نفسددها مددن قبددل  ددى  2

 العطايا أو الوعود أو التمسها.
 

  -236 المادة
أتد السوريين بقصدد   ـ من تاول التيثير في اقترا1

إفساد نتيجة االنت داب العدام. إمدا بذ افتده مدن ضدرر 
يلتدددا ب  صددده أو أسدددرته أو مركددد   أو مالددده  أو 

أو بوعددد  دد ص  بددالتعويض أو العطايددا أو الوعددود
اعتبددار  أو جماعددة مددن النددا  بمددنح إداريددة يعاقددب 

 ة مسددمددن  ددهر إلددع سددنة وبالغرامددة مددن  بددالتب 
 ليرة. وع رين ألم ة إلع  مس الما  
ـد ويسدتتا العقوبددة نفسدها مدن قبددل  دى  العطايددا أو 2

 الوعود أو التمسها.
 

 .236أصبح رقمها  -

عدلت الغرامة الع من  مسة -
 . رين ألفاا الم الع  م  وعا  

كل موظم عام أو عامدل أو مسدت دم فدي   322
الدولدة اسددت دم سددلطته للتديثير فددي اقتددرا  
 أتد السوريين عوقب بالتجريد المدني. 

 

   -237 المادة
كددل موظددم عددام أو عامددل أو مسددت دم فددي الدولددة 
اسددت دم سددلطته للتدديثير فددي اقتددرا  أتددد السددوريين 

 عوقب بالتجريد المدني. 
 

 .237أصبح رقمها 

 دد ص غيددـَّر أو تدداول أن يغيددر ـدد كددل 1  323

بالغ  نتيجة انت داب عوقدب بدالتب  مدن 
  هرين إلع سنتين.

ـ إىا كان المجرم مكلفاا بجمدع ا صدوات 2

أو أوراا االقترا  أو تفظها أو فر  ا أو 
القيام بي  عمل آ در متعلدا بانت داب عدام 
عوقب بالتب  من سدتة أ دهر إلدع ثدالث 

 سنوات.
 

  -238 المادة
اول أن يغير بالغ  نتيجة ـ كل   ص غيـَّر أو ت1 

 انت اب عوقب بالتب  من  هرين إلع سنتين.
ـ إىا كان المجرم مكلفداا بجمدع ا صدوات أو أوراا 2

االقترا  أو تفظها أو فر  ا أو القيام بي  عمل آ ر 
متعلا بانت اب عدام عوقدب بدالتب  مدن سدتة أ دهر 

 إلع ثالث سنوات.
 

 .238أصبح رقمها 

ت اب في الجرايم التي ال تيثير إلبطال االن  324
 أثنايه أو بسببه. تقترم في

 

  -239 المادة
ال تدديثير إلبطددال االنت دداب فددي الجددرايم التددي تقتددرم 

 أثنايه أو بسببه. في
 

 .239أصبح رقمها 

الفصل الثالث : في الجمعيات غير  
 المشروعة

  الفصل الثالث : في الجمعيات غير المشروعة

  جمعيات األشرار -1 جمعيات األشرار -1 
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ـ إىا أقدم   صدان أو أكثدر علدع تديليم 1  325

جمعيددددة أو عقددددد اتفدددداا بقصددددد ارتكدددداب 
الجنايات علع الندا  أو ا مدوال يعداقبون 

قتدة  وال تدنقص  دى  ذبا  غال ال داقة الم
العقوبة عن السبع سدنوات إىا كاندت غايدة 

 المجرمين االعتداء علع تياة الغير.
ـدد غيددر أندده يعفددع مددن العقوبددة مددن بددا  2

جمعية أو االتفاا وأفضع بمدا لديده بيمر ال
 من المعلومات عن ساير المجرمين.

 

  -241 المادة
ـ إىا أقدم   صان أو أكثر علدع تديليم جمعيدة أو 1 

عقددد اتفدداا بقصددد ارتكدداب الجنايددات علددع النددا  أو 
قددت  وال تددنقص  ددى  ذالم سددجنا مددوال يعدداقبون بال

العقوبة عن السبع سدنوات إىا كاندت غايدة المجدرمين 
 ع تياة الغير.االعتداء عل

ـ غير أنه يعفع من العقوبة مدن بدا  بديمر الجمعيدة 2

أو االتفاا وأفضع بما لديه من المعلومات عن سداير 
 المجرمين.

 

 .241أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن -

ـ كل جماعة من ثالثة أ  اص أو أكثدر 1  326

يجوبددون الطددرا العامددة وا ريددام علددع 
ب المدارة  كل عصابات مسلتة بقصد سل

والتعددد  علددع ا  دد اص أو ا مددوال أو 
ارتكددددداب أ  عمدددددل آ دددددر مدددددن أعمدددددال 
اللصوصددددية يعدددداقبون با  ددددغال ال دددداقة 

 قتة مدة أقلها سبع سنوات.ذالم
ـ ويقضع عليهم با  غال ال اقة المذبدة 2

 إىا اقترفوا أتد ا فعال السابا ىكر ا.
ـدد ويتكددم باإلعدددام علددع مددن أقدددم مددنهم 3

اية علع القتل أو تاوله أو أن ل تنفيىاا للجن
بددددددالمجنع علدددددديهم التعددددددىيب وا عمددددددال 

 البربرية.
 
 

  -241 المادة
ـ كل جماعدة مدن ثالثدة أ د اص أو أكثدر يجوبدون 1

وا ريدددام علدددع  دددكل أ أو المددددن الطدددرا العامدددة
عصابات مسدلتة بقصدد سدلب المدارة والتعدد  علدع 
ا   اص أو ا موال أو ارتكاب أ  عمدل آ در مدن 

قت مدة أقلها ذالم لسجنيعاقبون باأعمال اللصوصية 
 سبع سنوات.

إىا اقترفددوا أتددد  المذبددد سددجنـدد ويقضددع علدديهم بال2

 ا فعال السابا ىكر ا.
ـ ويتكم باإلعدام علع من أقدم مدنهم تنفيدىاا للجنايدة 3

علع القتل أو تاوله أو أن ل بالمجنع عليهم التعدىيب 
 وا عمال البربرية.

 

 .241أصبح رقمها  -

 لعقوبة الع السجنعدلت ا -
 أضيفت عبارة "أو المدن أو"-

  الجمعيات السرية -2 الجمعيات السرية -2 

ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في 1  327

الواقدددع صدددفة الجمعيدددة إىا كدددان غرضدددها 
منافيدداا للقدددانون وكانددت تقدددوم بيعمالهدددا أو 

 ببعضها سراا. 
ـدددددد وتعددددددد سددددددرية كددددددىل  الجمعيددددددات 2

ي ثبدت أن غرضدها والجماعات نفسدها التد
منددام للقددانون ولددم تعلددم السددلطة  بعددد أن 
طلددددب إليهددددا ىلدددد   بينظمتهددددا ا ساسددددية 
وبيسماءأعضدددايها ووظدددايفهم وبموضدددو  
اجتماعاتهدددددا وبيدددددان أموالهدددددا ومصددددددر 
موارد ددددا أو أعطددددت عددددن  ددددى  ا مددددور 

 معلومات كاىبة أو ناقصة. 
 

  -242 المادة
ـد تعددد سددرية كددل جمعيددة أو جماعددة لهددا فددي الواقددع 1

معية إىا كان غرضها منافياا للقانون وكاندت صفة الج
 تقوم بيعمالها أو ببعضها سراا. 

ـدد وتعددد سددرية كددىل  الجمعيددات والجماعددات نفسددها 2

التدددي ثبدددت أن غرضدددها مندددام للقدددانون ولدددم تعلدددم 
السلطة  بعد أن طلب إليهدا ىلد   بينظمتهدا ا ساسدية 
وبيسماءأعضددايها ووظددايفهم وبموضددو  اجتماعاتهددا 

لها ومصدر موارد دا أو أعطدت عدن  دى  وبيان أموا
 ا مور معلومات كاىبة أو ناقصة. 

تطبا أتكام  دى  المدادة علدع كدل تنظديم يمدار   -3

قبدل  أو علنداا  سدراا  تتدت مسدمع ت بيداا  سياسياا  ن اطاا 
 .تر يصه أصوالا 

 

 .242أصبح رقمها 

ـددد تتدددل كدددل جمعيدددة سدددرية وتصدددادر 1  328

 أموالها.
هددا وظيفددة ـدد ويعاقددب مددن كددان متوليدداا في2

إدارية أو تنفيىيدة بدالتب  مدن سدتة أ دهر 
إلددددع سددددنتين وبالغرامددددة مددددن مايددددة إلددددع 
 مسدددماية ليدددرة  وأمدددا سددداير ا عضددداء 

 فيعاقبون بنصم العقوبتين.
 

  -243 المادة
 ـ تتل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.1

ـدد ويعاقددب مددن كددان متوليدداا فيهددا وظيفددة إداريددة أو 2

وبالغرامدة  تنفيىية بالتب  من ستة أ هر إلدع سدنتين
ليرة  وأما  وع رين ألم إلع  م  المآ مسة من 

 ساير ا عضاء فيعاقبون بنصم العقوبتين.
 

 .243أصبح رقمها  -

 عدلت الغرامة -

ـدد إىا اقتددرم عضددو فددي جمعيددة سددرية 1  329

  جريمددددة تنفيددددىاا لغددددرض  ددددى  الجمعيددددة
فالعضدددو الدددى  تضدددر االجتمدددا  الدددى  
 تقررت فيه الجريمة يعد مترضاا ويعاقب

 217بما فرضته المادة 

ـ والعضو الى  وجد في مكدان الجريمدة 2

تدددين اقترافهدددا يكدددون فدددي تكدددم المتدددد ل 
ويعاقب بعقوبدة التدد ل المنصدوص عنهدا 

 .219في المادة 

 

  -244 المادة
ـ إىا اقترم عضو في جمعيدة سدرية جريمدة تنفيدىاا 1

فالعضو الى  تضر االجتمدا    لغرض  ى  الجمعية
بمدا  مترضداا ويعاقدبالى  تقررت فيه الجريمة يعدد 

 . 141 ةفرضته الماد

ـدد والعضددو الددى  وجددد فددي مكددان الجريمددة تددين 2

اقترافهددا يكددون فددي تكددم المتددد ل ويعاقددب بعقوبددة 
 .142التد ل المنصوص عنها في المادة 

 

 .244أصبح رقمها  -
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الفصل الرابع : في جرائم االغتصاب  
 والتعدي على حرية العمل

االعتصلاب والتعلدي الفصل الرابع : فلي جلرائم 
 على حرية العمل

 

يسددتتا التجريددد المدددني الموظفددون الددىين   331
يربطهم بالدولة عقد عام إىا أقدموا متفقين 
علددع وقددم أعمددالهم أو اتفقددوا علددع وقفهددا 
أو علع تقديم استقالتهم في أتوال يتعرقدل 

 معها سير إتدا المصالح العامة.
 

  -245 المادة
ربطهم يسددتتا التجريددد المدددني الموظفددون الددىين يدد

بالدولة عقد عام إىا أقدموا متفقين علع وقم أعمالهم 
أو اتفقددوا علددع وقفهددا أو علددع تقددديم اسددتقالتهم فدددي 

 أتوال يتعرقل معها سير إتدا المصالح العامة.
 

 .245أصبح رقمها 

إىا توقم عن ال غل أتد أربداب ا عمدال   331
الم ددداريع أو المسدددت دمون أو  أو رذسددداء

علددع السددلطات  العملددة إمددا بقصددد الضددغط
العامة وإما اتتجاجداا علدع قدرار أو تددبير 
صادرين عنها عوقدب كدل مدن المجدرمين 
بدددالتب  أو باإلقامدددة الجبريدددة مددددة ثالثدددة 

 أ هر علع ا قل.
 

  -246 المادة
 أتد أربداب ا عمدال أو رذسداء عملإىا توقم عن ال

إمددددا بقصددددد  الالم دددداريع أو المسددددت دمون أو العمدددد
اتتجاجدداا علددع الضددغط علددع السددلطات العامددة وإمددا 

قدددرار أو تددددبير صدددادرين عنهدددا عوقدددب كدددل مدددن 
المجددرمين بددالتب  أو باإلقامددة الجبريددة مدددة ثالثددة 

 أ هر علع ا قل.

 .246أصبح رقمها  -

 أضيفت كلمة "العمال" عوضاا  -
 .عن "العملة"

من  وضعت كلمة العمل بدالا  -
 ال غل.

ـدد يعاقددب بددالتب  وبالغرامددة علددع كددل 1  332

كثدددر مدددن ع دددرين اغتصددداب يقدددوم بددده أ
  صدداا ويتبعدده ال ددرو  أو البدددء بالتنفيددى 

 بقصد توقيم: 
أ   ـ وسددايل النقددل بددين أنتدداء سددورية أو 

 بينها وبين البلدان ا  را.
ب  ـ المواصددددالت البريديددددة والبرقيددددة 

 والتلفونية.
ج  ـ إتددددا المصدددالح العامدددة الم تصدددة 

 بتو يع الماء والكهرباء.
لتد م إتددا ـ ويستوجب العقوبة نفسها م2

المصدالح السددابا ىكر ددا إىا أوقددم عملهددا 
 دون سبب م رو .

 ـ إىا اقترم الجدرم بيعمدال العندم علدع3

ا   اص أو ا  ياء أو بالتهديدد أو بغيدر 
 ىلددد  مدددن وسدددايل الت ويدددم أو بضدددروب
االتتيددال أو بمدد اعم كاىبددة مددن  ددينها أن 

فددي  تتدددث أثددراا فددي الددنف  أو بددالتجمهر
امة أو باتتالل أماكن السبل والساتات الع

العمل عوقب مرتكبو  ى  ا فعال بالتب  
 ستة أ هر علع ا قل.

 

  -247 المادة
وبالغرامدة سدتة أ دهر علدع ا قدل ـ يعاقب بالتب  1

تصاب يقوم به أكثر من ع درين   صداا ععلع كل ا
 ويتبعه ال رو  أو البدء بالتنفيى بقصد توقيم: 

بددين أ   ـ وسدايل النقدل بددين أنتداء سدورية أو بينهدا و
 البلدان ا  را.

 .وسايل االتصاالت علع م تلم أنواعهاب  ـ 
 تعلقدة بذنتداج وتو يدعج  ـ إتدا المصالح العامدة الم

 .والمواد التموينية ا ساسية الماء والكهرباء
ـ ويسدتوجب العقوبدة نفسدها ملتد م إتددا المصدالح 2

 السابا ىكر ا إىا أوقم عملها دون سبب م رو .
ا  د اص  م بيعمال العندم علدعـ إىا اقترم الجر3

أو ا  دددياء أو بالتهديدددد أو بغيدددر ىلددد  مدددن وسدددايل 
االتتيال أو بم اعم كاىبدة مدن  الت ويم أو بضروب

فددي   ددينها أن تتدددث أثددراا فددي الددنف  أو بددالتجمهر
السددبل والسدداتات العامددة أو بدداتتالل أمدداكن العمددل 

 علع ا قل. نةعوقب مرتكبو  ى  ا فعال بالتب  س
 

 .247بح رقمها أص -

 رفع التد ا دنع للتب  -
 عدل البند "ب" -
 عدل البند "ج" -
 

مددن تددىر  بذتدددا الوسددايل المددىكورة فددي   333
الفقددرة ا  يددرة مددن المددادة السددابقة فتمددل 
اآل ددرين أو تدداول تملهددم علددع أن يقفددوا 
عملهدددم باالتفددداا فيمدددا بيدددنهم أو ثبدددتهم أو 
تددداول أن يثبدددتهم فدددي وقدددم  دددىا العمدددل 

بالتب  سنة علدع ا كثدر وبغرامدة يعاقب 
 علع ماية ليرة. ال ت يد

 

  -248 المادة
مدددن تدددىر  بذتددددا الوسدددايل المدددىكورة فدددي الفقدددرة 
ا  يرة من المادة السدابقة فتمدل اآل درين أو تداول 

قفدوا عملهدم باالتفداا فيمدا بيدنهم أو وتملهم علع أن ي
ثبتهم أو تاول أن يثبتهم في وقم  دىا العمدل يعاقدب 

علدع  وبغرامة ال ت يدد لع ا قلأ هر عة تبالتب  س
 ليرة.الم آ مسة 

 

 .248أصبح رقمها  -

 العقوبة ددت  -

كدددل رب عمدددل أو ريدددي  م دددرو  وكدددل   334
مسدددت دم أو عامدددل رفدددض وأرجدددي تنفيدددى 
قرار التتكيم أو أ  قرار آ ر صادر عن 

عوقددب بددالتب  مددن  إتدددا متدداكم العمددل
  هرين إلع سنة.

  -249 المادة
دم أو كددل رب عمددل أو ريددي  م ددرو  وكددل مسددت 

عامل رفض وأرجي تنفيدى قدرار التتكديم أو أ  قدرار 
عوقدب بدالتب    آ ر صادر عن إتدا متاكم العمدل

 .الم ليرةآعلع ا كثر أو بالغرامة ع رة  سنة

 .249أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة -

الفصل الخامس: في تظاهرات  
 وتجمعات الشغب

الفصللللل الخللللامس: فللللي تظللللاهرات وتجمعللللات 
 الشغب

 

  ات الشغبتظاهر -1 ظاهرات الشغبت -1 
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مدددن كدددان فدددي اجتمدددا  لدددي  لددده طدددابع   335
االجتمدا  ال دداص سددواء مددن تيددث غايتدده 
أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الىين 
يتدديلم مددنهم أو مددن مكددان انعقدداد  أو كددان 
في مكان عام أو بمتل مبدا  للجمهدور أو 
معرض  نظار  فجهدر بصديا  أو أنا ديد 

رة مددن ال ددارات فددي ال ددغب أو أبددر   ددا
تاالت يضطرب معها ا من العام أو أقدم 
علع أية تظا رة  غب أ را بالتب  من 

  هر إلع سنة وبالغرامة ماية ليرة. 

  -251 المادة
من كان في اجتما  لي  له طدابع االجتمدا  ال داص 
سواء من تيدث غايتده أو غرضده أو عددد المددعوين 

كدان إليه أو الىين يتيلم منهم أو من مكان انعقاد  أو 
فدي مكددان عددام أو بمتددل مبددا  للجمهددور أو معددرض 
 نظددار  فجهددر بصدديا  أو أنا دديد ال ددغب أو أبددر  
 ارة من ال ارات في تاالت يضطرب معهدا ا مدن 
العام أو أقدم علع أية تظا رة  دغب أ درا بدالتب  

 ليرة.  ع رون ألممن  هر إلع سنة وبالغرامة 
 

 .251أصبح رقمها  -

ن  ريعدلت الغرامة الع ع -
 ألم ليرة

  تجمعات الشغب -2 تجمعات الشغب -1 

كل ت د أو موكب علع الطرا العامة أو   336
فدددي مكدددان مبدددا  للجمهدددور يعدددد تجمعددداا 
لل ددغب ويعاقددب عليدده بددالتب  مددن  ددهر 
إلع سنة: إىا تديلم مدن ثالثدة أ د اص أو 
أكثر بقصد اقترام جناية أو جنتدة وكدان 

 أتد م علع ا قل مسلتاا.
بعة أ دد اص علددع ا قددل إىا تدديلم مددن سدد

بقصدددد االتتجددداج علدددع قدددرار أو تددددبير 
السددلطات العامددة بقصددد الضددغط  ات دىتهما
 عليها. 

إىا أربددع عدددد ا  دد اص علددع الع ددرين 
وظهددددروا بمظهددددر مددددن  ددددينه أن يعكددددر 

 الطمينينة العامة.
 

  -251 المادة
كل ت د أو موكب علع الطرا العامدة أو فدي مكدان 

عليددده  مبدددا  للجمهدددور يعدددد تجمعددداا لل دددغب ويعاقدددب
تين وبالغرامدددة  دددهر إلدددع سدددنثالثدددة أبدددالتب  مدددن 

 : مسون ألم ليرة 
إىا تيلم مدن ثالثدة أ د اص أو أكثدر بقصدد اقتدرام 

 جناية أو جنتة وكان أتد م علع ا قل مسلتاا.
إىا تددديلم مدددن سدددبعة أ ددد اص علدددع ا قدددل بقصدددد 

السددلطات  االتتجدداج علددع قددرار أو تدددبير ات ددىتهما
 . العامة بقصد الضغط عليها

إىا أربددع عدددد ا  دد اص علددع الع ددرين وظهددروا 
 بمظهر من  ينه أن يعكر الطمينينة العامة.

 

 .251أصبح رقمها  -

أضيفت غرامة  مسون ألم  -
 ليرة

ـدد إىا تجمددع النددا  علددع  ددى  الصددورة 1  337

أنددددىر م بددددالتفرا أتددددد ممثلددددي السددددلطة 
 اإلدارية أو ضابط من الضابطة العدلية. 

لمفروضة آنفاا الدىين ـ يعفع من العقوبة ا2

ينصددرفون قبددل إنددىار السددلطة أو يمتثلددون 
فددددي التددددال إلنددددىار ا دون أن يسددددتعملوا 

 أسلتتهم أو يرتكبوا أية جنتة أ را. 
 

  -252 المادة
المىكورة في المادة ـ إىا تجمع النا  علع الصورة 1

أنىر م بالتفرا أتدد ممثلدي السدلطة اإلداريدة السابقة 
 أو ضابط من الضابطة العدلية. 

يعفع من العقوبة المفروضة آنفاا الىين ينصدرفون ـ 2

قبل إنىار السلطة أو يمتثلون في التال إلنىار ا دون 
 أن يستعملوا أسلتتهم أو يرتكبوا أية جنتة أ را. 

 

 .252أصبح رقمها 

ـدد إىا لددم يتفددرا المجتمعددون بغيددر القددوة 1  338

كانددت العقوبدددة التددب  مدددن  ددهرين إلدددع 
 سنتين. 

  عوقدب بدالتب  ـ ومدن اسدتعمل السدال2

 من سنة إلع ثالث سنوات فضدالا عدن أيدة
 عقوبة أ د قد يستتقها.

  -253 المادة
ـ إىا لم يتفرا المجتمعون بغير القوة كاندت العقوبدة 1

والغرامدة  مسدون   هر إلدع سدنتينستة أالتب  من 
 . ألفا
ـ ومن استعمل السال  عوقب بالتب  من سنة إلع 2

 أ  فضدالا عدنوالغرامدة  مسدون ألفدا ثالث سدنوات 
 عقوبة أ د قد يستتقها.

 

 .253أصبح رقمها 

  أحكام شاملة -2 أحكام شاملة -3 

يمكددن التكددم بددالمنع مددن التقددوا المدنيددة   339
وبمنددع اإلقامددة وبددالطرد مددن الددبالد وفاقدداا 

فدددددي الجدددددنح  88و 82و 65للمدددددواد الدددددـ 

 5إلددع  2المنصددوص عليهددا فددي الفصددول 
 من  ىا الباب.

 

  -254 المادة
المدنية وبمنع اإلقامدة  يمكن التكم بالمنع من التقوا

 فدي 55و 51و 33الـطرد من البالد وفاقاا للمواد وبال

مدن  5إلدع  2الجنح المنصدوص عليهدا فدي الفصدول 

  ىا الباب.
 

 .254أصبح رقمها  -

 

الباب الثالث: في الجرائم الواقعة  
 على االدارة العامة

الباب الثاللث: فلي الجلرائم الواقعلة عللى االدارة 
 العامة

 

  أحكام عامة ام عامةأحك 

يعدددد موظفددداا بدددالمعنع المقصدددود فدددي  دددىا   341
الباب كل موظم عام فدي السدل  اإلدار  
أو القضددددايي وكددددل ضددددابط مددددن ضددددباط 
السددلطة المدنيددة أو العسددكرية أو فددرد مددن 
أفراد ا وكل عامل أو مست دم فدي الدولدة 

 أو في إدارة عامة.

  -255 المادة
كدل بالمعنع المقصود فدي  دىا البداب  عامايعد موظفاا 

موظددم عددام فددي السددل  اإلدار  أو القضددايي وكددل 
ضددابط مددن ضددباط السددلطة المدنيددة أو العسددكرية أو 
فرد من أفراد ا وكل عامل أو مست دم في الدولة أو 

 في إدارة عامة.

 .255أصبح رقمها  -

 أضيفت كلمة " عاما" -
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الفصل األول : في الجرائم المخلة  
 بواجبات الوظيفة

لجلللرائم المخللللة بواجبلللات الفصلللل األول : فلللي ا
 الوظيفة

 

  الرشوة -1 الرشوة -1 

كل موظم وكل  د ص نددب إلدع  دمدة   341
عامددة سددواء باالنت دداب أو بددالتعيين  وكددل 
امرئ كلم بمهمة رسمية كالتكم وال بير 
والسددندي  الددتم  أو قبددل لنفسدده أو لغيددر  
 ديدة أو وعدداا أو أيددة منفعدة أ درا ليقددوم 

تدده عوقددب بعمددل  ددرعي مددن أعمددال وظيف
بالتب  من ثالثة أ هر إلع ثالث سدنوات 
وبغرامة أقلها ضعفا قيمدة مدا أ دى أو قبدل 

 به. 
 

  -256 المادة
وكل   ص ندب إلع  دمة عامة سواء   كل موظم

كلدم بمهمدة رسدمية  منباالنت اب أو بالتعيين  وكل 
التم  أو قبدل لنفسده أو لغيدر   ديدة أو وعدداا أو أيدة 

مدال وظيفتده منفعة أ را ليقوم بعمل  درعي مدن أع
عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات 

 وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أ ى أو قبل به. 
 

 .256أصبح رقمها  -

تىفت كلمات "كالتكم  -
وال بير والسندي " "وامرئ" 

 وأضيم "من"

ـدد كددل  دد ص مددن ا  دد اص السددابا 1  342

ىكر م التم  أو قبل لنفسه أو لغير   دية 
منفعة أ درا ليعمدل عمدالا  أو وعداا أو أية

منافيدداا لوظيفتدده أو يدددعي أندده دا ددل فددي 
وظيفته أو ليهمدل أو يدذ ر مدا كدان عملده 
واجبدددداا عليدددده عوقددددب با  ددددغال ال دددداقة 

قتدددة وبغرامدددة ال تدددنقص عدددن ثالثدددة ذالم
 أضعام قيمة ما أ ى أو قبل به.

ـدد يقضددع بالعقوبددة نفسددها علددع المتددامي 2

 إىا ارتكب  ى  ا فعال. 
 

   -257 المادة
كل   ص من ا   اص السدابا ىكدر م الدتم  ـ 1

أو قبددل لنفسدده أو لغيددر   ديددة أو وعددداا أو أيددة منفعددة 
أ را ليعمل عمالا منافياا لوظيفته أو يدعي أنه دا ل 
في وظيفتده أو ليهمدل أو يدذ ر مدا كدان عملده واجبداا 

وبغرامدة ال تدنقص عدن  سجن المذقتعليه عوقب بال
 به.ثالثة أضعام قيمة ما أ ى أو قبل 

ـ يقضدع بالعقوبدة نفسدها علدع المتدامي إىا ارتكدب 2

  ى  ا فعال. 
 

 .257أصبح رقمها  -

 السجنالع العقوبة  عدلت -

إن العقوبدددددات المنصدددددوص عليهدددددا فدددددي   343
تندددددددد ل أيضدددددددداا  342و 341المددددددددادتين 

 بالرا ي.
 

  -258 المادة
 256 إن العقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادتين

 تن ل أيضاا بالرا ي. 257و

 

 .258ها أصبح رقم -

 

يعفددع الرا ددي والمتددد ل مددن العقوبددة إىا   344
باتددا بددا مر للسددلطات ىات الصددالتية أو 
اعترفددددا بدددده قبددددل إتالددددة القضددددية علددددع 

 المتكمة.
 

  -259 المادة
ا أبلغددديعفدددع الرا دددي والمتدددد ل مدددن العقوبدددة إىا  -1

الددع قبددل إتالددة القضددية الم تصددة ا مددر للسددلطات 
 .القضاء

تددال ت فددض عقوبددة المرت ددي الددع النصددم فددي  -2

أبلددد  ا مدددر للسدددلطات الم تصدددة وسدددلمها المبدددال  و 
المنددافع المدددي وىة أو قيمتهدددا قبددل صددددور تكدددم فدددي 

 أسا  القضية.

 .259أصبح رقمها  -

 .عدلت الفقرة ا ولع -
 .أضيفت الفقرة الثانية -
 

ا  دد اص  مدن عددرض علددع  دد ص مددن  345
 دية أو أية  341الوارد ىكر م في المادة 

ها علع سبيل أجدر ب منفعة أ را أو وعد 
غيدر واجدب ليعمددل أو ال يعمدل عمدالا مددن 
أعمال وظيفته أو ليذ ر تنفيدى  عوقدب إىا 
لم يالا العدرض أو الوعدد قبدوالا بدالتب  
ثالثة أ هر علع ا قل وبغرامدة ال تدنقص 
عددن ضددعفي قيمددة ال دديء المعددروض أو 

 الموعود. 
 

  -261 المادة
ا  ددد اص الدددوارد  مدددن عدددرض علدددع  ددد ص مدددن

 دية أو أيدة منفعدة أ درا أو  256ىكر م في المادة 

بهدا علدع سدبيل أجدر غيدر واجدب ليعمدل أو ال  وعد 
يعمدددل عمدددالا مدددن أعمدددال وظيفتددده أو ليدددذ ر تنفيدددى  
عوقب إىا لم يدالا العدرض أو الوعدد قبدوالا بدالتب  
ثالثدددة أ دددهر علدددع ا قدددل وبغرامدددة ال تدددنقص عدددن 

 ضعفي قيمة ال يء المعروض أو الموعود. 
 

 .261أصبح رقمها  -

 

كدل  دد ص مددن ا  دد اص الم ددار إلدديهم   346
يقبددل بدديجر غيددر واجددب  341فددي المددادة 

عددن عمددل قددد سددبا إجددراذ  مددن أعمددال 
وظيفته أو مهمته يعاقب بالتب  من  هر 
إلع سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبدل 

 به. 

  -261 المادة
كدل  د ص مددن ا  د اص الم دار إلدديهم فدي المددادة 

يقبددل بدديجر غيددر واجددب عددن عمددل قددد سددبا  256

إجراذ  من أعمال وظيفته أو مهمتده يعاقدب بدالتب  
من  هر إلع سنة وبغرامة أقلها ضدعفا قيمدة مدا قبدل 

 به.
 

 .261أصبح رقمها  -
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  -262 المادة  
يعد في تكم الموظم العام في تطبيدا نصدوص  دىا 

 الفصل :
المسدددددددت دمون فدددددددي المصدددددددالح التكوميدددددددة أو -1

 الموضوعة تتت رقابة التكومة.
 االدارة المتلية.أعضاء مجل  ال عب أو  -2

المتكمددون أو ال بددراء أو المصددفون أو التددرا   -3

 القضاييون.
كل من كلم بمهمة رسمية لددا أ  مدن الجهدات  -4

 العامة.
أعضددددداء مجدددددال  ادارة ومدددددديرو ومسدددددت دمو -5

المذسسددددات وال ددددركات والجمعيددددات والمنظمددددات 
والمن خت اىا كاندت الدولدة أو اتددا الهييدات العامدة 

 ها. تسا م في مال
 

وأ ىت من  أضيفت  ى  المادة
 .262القانون المصر  برقم 

تبرير وضعها في المىكرة  -
 االيضاتية.

  -263 المادة  
يعد مدن قبيدل الوعدد أو الهديدة أو المنفعدة  كدل فايددة 
يتصددل عليهددا المرت ددي أيددا كددان اسددمها أو نوعهددا 

 وسواء أكانت  ى  الفايدة مادية أم غير مادية.
 

انون من الق أضيفت  ى  المادة
 .263المصر  برقم 

تبرير وضعها في المىكرة  -
 االيضاتية.

  -264 المادة  
كددل عامددل فددي القطددا  ال دداص  مسددت دما كددان أم 

وكل من ارتبط مع صداتب عمدل  أم مست اراا   بيراا 
بعقددد اسددت دام لقدداء أجددر  الددتم  أو قبددل لنفسدده أو 
لغيددر    ديددة أو وعدددا أو أ  منفعددة أ ددرا  لك ددم 

الع العمدل أو للقيدام بعمدل أسرار أو معلومات تسيء 
أو االمتندددا  عنددده بقصدددد التددداا الضدددرر المددداد  أو 
المعنو  بصاتب أو بصالح العمدل  يعاقدب بدالتب  
من  هرين الع سنتين والغرامة من  مسين ألفا الدع 

 مايتي ألم ليرة.
 وتن ل العقوبة نفسها بالرا ي.

أضيفت  ى  المادة من القانون 
 .264برقم  اللبناني

وضعها في المىكرة  تبرير -
 االيضاتية.

  صرف النفوذ - 2 صرف النفوذ -2 

مددن أ ددى أو الددتم  أجددراا غيددر واجددب أو   347
قبل الوعدد بده سدواء كدان لنفسده أو لغيدر  
بقصددد إنالددة اآل ددرين أو السددعي إلنددالتهم 
وظيفة أو عمالا أو مقاوالت أو م اريع أو 
أرباتددداا غير دددا أو منتددداا مدددن الدولدددة أو 

رات العامددة بقصددد التدديثير فددي إتدددا اإلدا
مسل  السلطات بيية طريقدة كاندت عوقدب 
بالتب  مدن  دهرين إلدع سدنتين وبغرامدة 

 أقلها ضعفا قيمة ما أ ى أو قبل به. 
 

  -265 المادة
من أ ى أو التم  أجراا غير واجب أو قبل الوعد  -1

به سواء كان لنفسه أو لغير  بقصد إنالة اآل درين أو 
أو مقدددداوالت أو  السددددعي إلنددددالتهم وظيفددددة أو عمددددالا 
مدددن  أو قرضدددا م دداريع أو أرباتددداا غير دددا أو منتددداا 

الدولددة أو إتدددا اإلدارات العامددة بقصددد التدديثير فددي 
مسل  السلطات بيية طريقة كانت عوقب بالتب  من 
 هرين إلع سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة مدا أ دى 

 أو قبل به. 
إىا اقتدددرم الفعدددل متدددام بتجدددة التصدددول علدددع  -2

ض أو تكددم أو  بيددر فددي قضددية عوقددب عطددم قددا
 .بالتب  من سنة إلع ثالث سنوات

 

 .265أصبح رقمها  -

 أضيفت كلمة "أو قرضا" -
كفقرة  348أضيفت المادة  -

ثانية بعد تىم كلمة "أو 
 سندي " وتىم الجملة ا  يرة

إىا اقتددرم الفعددل متددام بتجددة التصددول   348
علدع عطدم قداض أو تداكم أو سدندي  أو 

عوقدب بدالتب  مدن سدنة   بير في قضدية
إلدددع ثدددالث سدددنوات ومندددع مدددن ممارسدددة 

 مهنته مدا التياة.
 

 347أدمجت مع المادة  

  االختالس واستثمار الوظيفة -3 االختالس واستثمار الوظيفة -3 

كدددل موظدددم ا دددتل  مدددا وكدددل إليددده أمدددر   349
إدارته أو جبايته أو صيانته بتكم الوظيفة 

تدد من نقدود أو أ دياء أ درا للدولدة أو  
النا  عوقب بالتب  مدن سدنة إلدع ثدالث 
 سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رد .

 

  -266 المادة
كل موظم ا تل  ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته 
أو صديانته بتكدم الوظيفدة مدن نقدود أو أ دياء أ درا 
للدولدة أو  تدد الندا  عوقدب بدالتب  مدن سدنة إلدع 

 ثالث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رد .
 

 .266أصبح رقمها 
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إىا وقدددع اال دددتال  بدددد  كتابدددات غيدددر   351
صدددددتيتة فدددددي الفدددددواتير أو الددددددفاتر أو 
بتتريم أو إتالم التسابات وا وراا أو 
غير ا من الصكو . وعلع صورة عامدة 
بييددددة تيلددددة ترمددددي إلددددع منددددع اكت ددددام 
اال ددتال  قضددي بعقوبددة ا  ددغال ال دداقة 

قتة فضالا عدن الغرامدة التدي تفرضدها ذالم
 ادة السابقة. الم
 

  -267 المادة
إىا وقددع اال ددتال  بددد  كتابددات غيددر صددتيتة فددي 
الفدواتير أو الدددفاتر أو بتتريددم أو إتددالم التسددابات 
وا وراا أو غير ددا مددن الصددكو . وعلددع صددورة 
عامدة بييدة تيلدة ترمدي إلدع مندع اكت دام اال ددتال  

فضالا عن الغرامة التي  ذقتالم سجنقضي بعقوبة ال
  تفرضها المادة السابقة.

 

 .267رقمها  أصبح -

 السجنالع العقوبة عدلت  -

كل موظدم أكدر    صداا مدن ا  د اص   351
أو تملددده علدددع أداء أو الوعدددد بددديداء مدددا 
يعرم أنه غير واجب عليده أو ي يدد عمدا 
يجددب عليدده مددن الضددرايب والرسددوم ومددا 
سوا ىل  من العوايد يعاقب بالتب  سدنة 
علع ا قل وبغرامة أدنا ا ضدعفا قيمدة مدا 

 ب رد .يج
 

  -268 المادة
كل موظم أكر    صاا من ا   اص أو تملده  -1

علع أداء أو الوعد بديداء مدا يعدرم أنده غيدر واجدب 
عليه أو ي يد عما يجب عليه من الضرايب والرسوم 
وما سوا ىل  من العوايد يعاقدب بدالتب  سدنة علدع 

 ا قل وبغرامة أدنا ا ضعفا قيمة ما يجب رد .
ظم يمنح اعفاء من يعاقب بالعقوبة نفسها كل مو -2

والغرامات وسوا ا من العوايدد أوالرسوم أالضرايب 
 لقانون. علع نتو ال يجي   ا

 
 

 .268أصبح رقمها  -

كفقرة  352أضيفت المادة ( -

  ثانية

يعاقددب بالعقوبددة نفسددها كددل موظددم يمددنح   352
اعفاء من الضرايب والرسدوم والغرامدات 
وسددوا ا مددن العوايددد مددن غيددر أن يجيدد  

 ل . القانون ى
 

 
 

 351أدمجت مع المادة 

ـدد مددن وكددل إليدده بيددع أو  ددراء أو إدارة 1  353

أمدددوال منقولدددة أو غيدددر منقولدددة لتسددداب 
الدولدددة أو لتسددداب إدارة عامدددة فددداقترم 
غ دداا مددا فددي أتددد  ددى  ا عمددال أو  ددالم 
ا تكام التي تسدر  عليهدا امدا بجدر مغدنم 
ىاتددي أو مراعدداة لفريددا إضددراراا بددالفريا 

اا باإلدارة عوقب بالتب  اآل ر أو إضرار
سنتين علع ا قدل وبغرامدة ال تدنقص عدن 

 قيمة الضرر الناجم.
ـ  ىا فضالا عما يقضع به مدن عقوبدات 2

 الر وة.
 

  -269 المادة
ـ من وكل إليه بيع أو  راء أو إدارة أموال منقولدة 1

أو غير منقولدة لتسداب الدولدة فداقترم غ داا مدا فدي 
ر  عليها أتد  ى  ا عمال أو  الم ا تكام التي تس

امدددا بجدددر مغدددنم ىاتدددي أو مراعددداة لفريدددا إضدددراراا 
بالفريا اآل در أو إضدراراا بداإلدارة عوقدب بدالتب  
سدددنتين علدددع ا قدددل وبغرامدددة ال تدددنقص عدددن قيمدددة 

 الضرر الناجم.
 ـ  ىا فضالا عما يقضع به من عقوبات الر وة.2

 

 .269أصبح رقمها  -

تىفت عبارة "أو لتساب  -
 .ادارة عامة"

ظددم تصددل علددع منفعددة   صددية كددل مو  354
مددن إتدددا معددامالت اإلدارة التددي ينتمددي 
إليهدا سددواء فعدل ىلدد  مبا درة أو علددع يددد 
 دد ص مسددتعار أو بدداللجوء إلددع صددكو  

عوقددب بددالتب  مددن سددتة أ ددهر  صددورية
 إلع سنتين وبغرامة أقلها ماية ليرة.

 

  -271 المادة
كل موظدم تصدل علدع منفعدة   صدية مدن إتددا 

ليهددا سددواء فعددل ىلدد  معددامالت اإلدارة التددي ينتمددي إ
مبا رة أو علدع يدد  د ص مسدتعار أو بداللجوء إلدع 

عوقب بالتب  مدن سدتة أ دهر إلدع  صكو  صورية
 ليرة. المآ مسة سنتين وبغرامة أقلها 

 

 .271أصبح رقمها  -

 .عدلت الغرامة -

تفددددرض عقوبددددات المددددادة السددددابقة علددددع   355
القضدددداة وجبدددداة المددددال وممثلددددي اإلدارة 

رطة وسداير متدولي وضباط الدر  أو ال 
السلطة العامة الىين يجدر  علديهم معدا  
الدولددة إىا أقدددموا جهدداراا أو بدداللجوء إلددع 
صددددكو  صددددورية مبا ددددرة أو علددددع يددددد 
  ص مستعار علع االتجار فدي المنطقدة 
التدددي يمارسدددون فيهدددا السدددلطة بدددالتبوب 
والمدددواد الغىاييدددة وسددداير التاجدددات ىات 

 كهم. الضرورة ا ولية غير ما أنتجته أمال
 

  -271 المادة
تفددرض عقوبددات المددادة السددابقة علددع القضدداة وجبدداة 

وساير متولي  إلدارة وضباط ال رطةالمال وممثلي ا
السلطة العامة الدىين يجدر  علديهم معدا  الدولدة إىا 
أقددددموا جهددداراا أو بددداللجوء إلدددع صدددكو  صدددورية 
مبا رة أو علع يد   ص مستعار علع االتجدار فدي 

سلطة بالتبوب والمواد المنطقة التي يمارسون فيها ال
الغىايية وساير التاجات ىات الضرورة ا ولية غيدر 

 ما أنتجته أمالكهم. 
 

 .271أصبح رقمها  -

 تىفت عبارة "الدر  أو" -
 



78 
 

ـدد ي فددض نصددم العقوبددات المنصددوص 1  356

إىا  352إلددع  349عليهددا فددي المددواد الددـ 

كان الضرر التاصدل والنفدع الدى  تو دا  
وض عدددددن المجدددددرم   يددددددين أو إىا عددددد

الضددرر تعويضدداا تامدداا قبددل إتالددة القضددية 
 علع المتكمة.

ـ وإىا تصل الرد أو التعويض في أثنداء 2

المتاكمة وقبل أ  تكدم فدي ا سدا  ولدو 
 غير مبرم  فض من العقوبة ربعها.

 

  -272 المادة
يعفع من العقوبات المنصدوص عليهدا فدي المدواد  -1

كل من بدادر مدن المسدا مين فدي  268الع  266من 

دا المترض بابال  السلطات القضدايية أو الجريمة ع
 االدارية بالجريمة وقبل اكت افها.

ـدد ي فددض نصددم العقوبددات المنصددوص عليهددا فددي 2

إىا كدان الضدرر  ال ار اليها في الفقرة السابقةالمواد 
التاصددل والنفددع الددى  تو ددا  المجددرم   يدددين أو إىا 
عوض عن الضرر تعويضاا تامداا قبدل إتالدة القضدية 

 تكمة.علع الم
ـ وإىا تصل الرد أو التعويض في أثناء المتاكمدة  3

وقبل أ  تكم في ا سا  ولو غير مبرم  فض مدن 
 العقوبة ربعها.

 .273أصبح رقمها  -

 .أضيفت الفقرة ا ولع -
 

  التعدي على الحرية -3 التعدي على الحرية -4 

كددل موظددم أوقددم أو تددب    صدداا فددي   357
نون غيددر التدداالت التددي يددنص عليهددا القددا

 قتة. ذيعاقب با  غال ال اقة الم
 

  -273 المادة
كل موظم أوقم أو تب    صاا في غير التاالت 

 قت. ذالم سجنالتي ينص عليها القانون يعاقب بال
 

 .273أصبح رقمها  -

 .السجنالع العقوبة  تولت -

إن مدددير  وتددرا  السددجون أو المعا ددد   358
التيديبية أو اإلصالتيات وكل من اضطلع 

لمدددددوظفين إىا قبلدددددوا بصدددددالتياتهم مدددددن ا
  صدددداا دون مددددىكرة قضددددايية أو قددددرار 
قضددايي أو اسددتبقو  إلددع أبعددد مددن ا جددل 
المتددددد يعددداقبون بدددالتب  مدددن سدددنة إلدددع 

 ثالث سنوات.
 

  -274 المادة
إن مدير  وتدرا  السدجون أو المعا دد التيديبيدة أو 
اإلصدددالتيات وكدددل مدددن اضدددطلع بصدددالتياتهم مدددن 

أو  المددوظفين إىا قبلددوا   صدداا دون مددىكرة قضددايية
قرار قضايي أو استبقو  إلع أبعد مدن ا جدل المتددد 

 يعاقبون بالتب  من سنة إلع ثالث سنوات.

 .274أصبح رقمها  -

 

ـدد إن ا  دد اص السددابا ىكددر م وبوجدده 1  359

عددام جميددع ضددباط القددوة العامددة وأفراد ددا 
وجميددددددع المددددددوظفين اإلداريددددددين الددددددىين 
يرفضدددون أو يدددذ رون إتضدددار  ددد ص 

لقاضدددددي ى  موقدددددم أو سدددددجين أمدددددام ا
الصالتية الى  يطلب إليهم ىلد  يعداقبون 

 إلع سنة. بالتب  من  هر
ـ ومن لم يمتثل فوراا لما يطلبده القاضدي 2

مددن إبددرا  سددجل السددجن وجميددع سددجالت 
ملتقدددون بهدددا  مأمكندددة التوقيدددم التدددي  ددد
 يعاقبون بالعقوبة نفسها.

 

  -275 المادة
ـ إن ا  د اص السدابا ىكدر م وبوجده عدام جميدع 1

ة وأفراد دددا وجميدددع المدددوظفين ضدددباط القدددوة العامددد
اإلداريددددين الددددىين يرفضددددون أو يددددذ رون إتضددددار 

أو سدددجين أمدددام أو مقبدددوض عليدده  موموقددد  دد ص
القاضددددي ى  الصددددالتية الددددى  يطلددددب إلدددديهم ىلدددد  

 إلع سنة. يعاقبون بالتب  من  هر
ـ ومن لم يمتثل فوراا لما يطلبده القاضدي مدن إبدرا  2

 مالتي  سجل السجن وجميع سجالت أمكنة التوقيم 
 ملتقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

 

 .275أصبح رقمها  -

أبدلت كلمة "موقوم" عوضا  -
 عن "موقم"

أضيفت عبارة أو مقبوض  -
 عليه الع الفقرة ا ولع.

ـ كل موظم يدد ل بصدفة كونده موظفداا 1  361

ملتقددات المند ل فددي  مند ل أتددد الندا  أو
غيددر التدداالت التددي يددنص عليهددا القددانون 

راعددداة ا صددددول التدددي يفرضددددها ودون م
يعاقب بالتب  من ثالثة أ دهر إلدع ثدالث 

 سنوات.
ـ  وال تنقص العقوبة عن سدتة أ دهر إىا 2

رافددا العمددل تتددر  المكددان أو أ  عمددل 
 تتكمي آ ر أتا  الفاعل.

  -276 المادة
ـ كل موظم يد ل بصفة كونده موظفداا مند ل أتدد 1

ملتقددات المندد ل فددي غيددر التدداالت التددي  النددا  أو
القددانون ودون مراعدداة ا صددول التددي  يددنص عليهددا

يفرضها يعاقدب بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع ثدالث 
 سنوات.

ـ وال تنقص العقوبة عن ستة أ هر إىا رافا العمل 2

 تتر  المكان أو أ  عمل تتكمي آ ر أتا  الفاعل.
 

 .276أصبح رقمها  -

اساءة استعمال السلطة واإلخالل  -5 

 بواجبات الوظيفة

تعمال السللللطة واإلخلللالل بواجبلللات اسلللاءة اسللل -5

 الوظيفة
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ـد كددل موظددم يسددتعمل سددلطته أو نفددوى  1  361

مبا درة أو غيددر مبا ددرة ليعددوا أو يددذ ر 
تطبيدددددا القدددددوانين أو ا نظمدددددة وجبايدددددة 
الرسدددددوم أو الضدددددرايب أو تنفيدددددى قدددددرار 
قضددددايي أو مددددىكرة قضددددايية أو أ  أمددددر 
صادر عن السلطة ىات الصالتية يعاقدب 

 أ هر إلع سنتين. بالتب  من ثالثة 
ـددد إىا لدددم يكدددن ال ددد ص الدددى  اسدددتعمل 2

سلطته أو نفدوى  موظفداا عامداا فدال تتجداو  
 العقوبة السنة. 

 

  -277 المادة
بصددورة ـدد كددل موظددم يسددتعمل سددلطته أو نفددوى  1

مبا دددرة أو غيدددر مبا دددرة ليعدددوا أو يدددذ ر تطبيدددا 
القوانين أو ا نظمة وجباية الرسدوم أو الضدرايب أو 

كرة قضددايية أو أ  أمدددر تنفيددى قدددرار قضددايي أو مدددى
صددادر عددن السددلطة ىات الصددالتية يعاقددب بددالتب  

 من ثالثة أ هر إلع سنتين. 
ـ إىا لم يكن ال  ص الى  استعمل سلطته أو نفوى  2

 موظفاا عاماا فال تتجاو  العقوبة السنة. 
 

 .277أصبح رقمها  -

 .أضيفت كلمة "بصورة" -

ـدد يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة 1  362

مددة مايددة ليددرة كددل موظددم تددض وبالغرا
علدددددع اال دراء با وضدددددا  القوميدددددة أو 
بقوانين الدولة أو أ اد بىكر أعمدال تندافي 

  ى  القوانين أو ا وضا .
ـدد يطبددا  ددىا الددنص أيضدداا علددع رجددال 2

الدددين وعلددع أفددراد  ييددة التعلدديم العددام أو 
 ال اص.

 

  -278 المادة
ـ يعاقب بالتب  من  دهر إلدع سدنة وبالغرامدة مدن 1

كدل موظدم الع ع رين ألم ليدرة ليرة  المآ مسة 
تددض علددع اال دراء با وضددا  القوميددة أو بقددوانين 
الدولددة أو أ دداد بددىكر أعمددال تنددافي  ددى  القددوانين أو 

 ا وضا .
العداملين فدي علع رجال الددين و ـ يطبا  ىا النص2

 وت دددد العقوبددة وفقدداا  التعلدديم العددام أو ال دداصقطددا  
 .164للمادة 

 

 .278أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -
أعيدت صياغة الفقرة الثانية  -

 مع بعض التعديل.

ـددددد إىا ارتكدددددب الموظدددددم دون سدددددبب 1  363

م ددرو  إ مدداالا فددي القيددام بوظيفتدده أو لددم 
ينفددى ا وامددر القانونيددة الصددادرة إليدده عددن 
رييسدددده عوقددددب بالغرامددددة مددددن  مسددددة 

 وع رون إلع ماية ليرة.
ـ إىا نجم عن  ىا الفعل ضدرر بمصدالح 2

دولددة عوقددب المجددرم بددالتب  مددن  ددهر ال
 إلع سنة. 

 

  -279 المادة
ـدد إىا ارتكددب الموظددم دون سددبب م ددرو  إ مدداالا 1

فدددي القيدددام بوظيفتددده أو لدددم ينفدددى ا وامدددر القانونيدددة 
 ألفدين يه عن رييسده عوقدب بالغرامدة مدن الصادرة إل

 ليرة. المآ مسة إلع 
ـدد إىا نجددم عددن  ددىا الفعددل ضددرر بمصددالح الدولددة 2

عدن  فضالا  ب  من  هر إلع سنةعوقب المجرم بالت
 . الغرامة

 

 .279أصبح رقمها  -

في الفقرة   ددت الغرامة -
وأضيفت الغرامة الع ا ولع 

 الفقرة الثانية.

يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة كددل   364
ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكدل 
قايد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلدب 

قضددايية أو قددانوني صددادر عددن السددلطة ال
 اإلدارية.

  -281 المادة
يعاقب بالتب  من  هر إلع سنة كدل ضدابط أو فدرد 
مددن أفددراد القددوة العامددة وكددل قايددد موقددع أو فصدديلة 
امتنددع عددن تلبيددة طلددب قددانوني صددادر عددن السددلطة 

 .القضايية أو اإلدارية
 

 .281أصبح رقمها  -
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364 

 مكرر

يعاقب بالتب  من ثالث سنوات الع  -أ
تقل عن الراتب  م  سنوات وبغرامة ال 

ال هر  مع التعويضات لمدة سنة كاملة 
كل من تر  عمله أو انقطع عنه من 
العاملين في الو ارات أو االدارات أو 
المذسسات أو الهييات العامة أو البلديات 
أو المذسسات البلدية أو أ  من جهات 
القطا  العام أو الم تر  قبل صدور 

جع الص  القاضي بقبول استقالته من المر
الم تص وكىل  من اعتبر من  ذالء 
بتكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه 

 عنه مدة  مسة ع ر يوما.
يعاقب بنف  العقوبة كل من نكل عن  -ب

أداء الت امه بال دمة في الجهات المبينة 
في الفقرة )أ  من  ى  المادة سواء أكان 
االلت ام نتيجة لإليفاد ببعثة أو منتة أو 

ية وتصادر أمواله المنقولة اجا ة دراس
 وغير المنقولة.

في كل ا توال يترم الم مولون  -ج
بيتكام  ى  المادة من تقوقهم لدا الدولة 
ويل مون باإلضافة الع ىل  بجميع 
ا ضرار الناجمة عن تر  العمل أو 

 االنقطا  عنه.
ال تطبا ا سباب الم ففة التقديرية  -د

ب تكم علع الجرايم المعاقب عليها بموج
 ى  المادة كما ال تطبا عليها أتكام وقم 

 168التنفيى المنصوص عليه في المادة 

 وما يليها من قانون العقوبات.
يعفع من العقوبة ولمرة واتدة من عاد  - 

الع ال دمة أو وضع نفسه تتت تصرم 
الدولة  الل ثالثة أ هر من تاريا 

 تتري  الدعوا العامة بتقه.
الم الفة وعلع  تلغع كافة النصوص -و

 72ا  ص ما يتعارض من المادتين 
لعام  91من قانون العمل رقم  81و

 وتعديالته مع أتكام  ى  المادة. 1959

 

  -281 المادة
يعاقب بالتب  من سنة الع ثالث سنوات وبغرامة  -أ

ال تقل عن الراتب ال هر  مع التعويضات لمدة سنة 
كاملة كل من تر  عمله أو انقطع عنده مدن العداملين 

الو ارات أو االدارات أو المذسسات أو الهييدات في 
العامددة أو البلددديات أو المذسسددات البلديددة أو أ  مددن 
جهات القطا  العام أو الم دتر  قبدل صددور الصد  
القاضي بقبول استقالته من المرجع الم دتص وكدىل  
من اعتبر من  ذالء بتكم المستقيل لتركده العمدل أو 

 .انقطاعه عنه مدة  مسة ع ر يوما
يعاقددب بددالتب  مددن ثددالث سددنوات الددع  مدد   -ب

سنوات وبغرامة ال تقل عن ضعفي الراتب ال دهر  
مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من نكل عن أداء 
الت امه بال دمة في الجهات المبينة في الفقرة )أ  من 
 ى  المادة سواء أكان االلت ام نتيجة لإليفداد ببعثدة أو 

 منتة أو اجا ة دراسية.
فددي كددل ا تددوال يتددرم الم ددمولون بيتكددام  ددى   -ج

المادة من تقوقهم لدا الدولة ويل مون باإلضافة الع 
ىلدد  بجميددع ا ضددرار الناجمددة عددن تددر  العمددل أو 

 االنقطا  عنه.
مددن عدداد الددع  ولمددرة واتدددةيعفددع مددن العقوبددة  -د

 ال دمة أو وضع نفسه تتت تصرم الدولة. 

 .281أصبح رقمها  -
 .الفقرة ا ولع  ففت عقوبة -
 . ددت عقوبة الفقرة الثانية -
 و و. تىفت الفقرة د -
 "  "عدلت الفقرة-
  

كل موظم غيدر الدىين ىكدرتهم المدادة الدـ   365
ع ل أو كفت يد  وكل   ص ندب  296

إلددع  دمددة عامددة باالنت ابددات أو بددالتعيين 
وانتهددت مدتدده يعاقددب بددالتب  مددن ثالثددة 
 أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات إىا مضددع فددي

 ممارسة وظيفته  الفاا للقانون.
 

  -282 المادة
عد ل  213 كل موظم غير الىين ىكرتهم المدادة ال

أو كفددت يددد  وكددل  دد ص ندددب إلددع  دمددة عامددة 
باالنت ابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقدب بدالتب  
مددن ثالثددة أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات إىا مضددع فددي 

 ممارسة وظيفته  الفاا للقانون.
 

 .282 أصبح رقمها -

 

موظم أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه  كل  366
أو لغير  أو بقصدد اإلضدرار بدالغير علدع 
فعددل ينددافي واجبددات مهنتدده ولددم يعددين لدده 
عقاب  داص فدي القدانون يعاقدب بدالتب  
من  هر إلع ثالث سنوات إىا مضدع فدي 
ممارسة وظيفته  الفداا للقدانون وبالغرامدة 

 من  مسة وع رون إلع ماية ليرة. 
 

  -283 المادة
بقصد جلب المنفعدة لنفسده أو لغيدر  كل موظم أقدم 

أو بقصد اإلضدرار بدالغير علدع فعدل يندافي واجبدات 
مهنته ولم يعين لده عقداب  داص فدي القدانون يعاقدب 

وبغرامددة مددن بددالتب  مددن  ددهر إلددع ثددالث سددنوات 
إىا مضددددع فددددي الم ليددددرة آ مسددددماية الددددع  مسددددة 

 ممارسة وظيفته  الفاا للقانون. 
 

 .283أصبح رقمها  -

 لغرامة ددت ا -

 



81 
 

فددي مددا  ددال التدداالت التددي يفددرض فيهددا   367
القانون عقوبات  اصة عدن الجدرايم التدي 
يرتكبها الموظفون فذن الىين يقدمون منهم 
بصددفتهم المددىكورة أو بذسدداءتهم اسددتعمال 
السلطة أو النفوى المسدتمدين مدن وظدايفهم 
علع ارتكاب أية جريمة كانت  مترضين 

توجبون كانوا أو م تركين أو متد لين يسد
العقوبددات الم دددددة التدددي تفرضدددها المدددادة 

 .247الـ

  -284 المادة
فدددي مدددا  دددال التددداالت التدددي يفدددرض فيهدددا القدددانون 
عقوبات  اصة عن الجرايم التي يرتكبهدا الموظفدون 
فددددذن الددددىين يقدددددمون مددددنهم بصددددفتهم المددددىكورة أو 
بذسدداءتهم اسددتعمال السددلطة أو النفددوى المسددتمدين مددن 

اندت  مترضدين وظايفهم علع ارتكاب أيدة جريمدة ك
كانوا أو م تركين أو متدد لين يسدتوجبون العقوبدات 

 .164 الم ددة التي تفرضها المادة ال

 

 .274أصبح رقمها  -

 

  أحكام شاملة أحكام شاملة 

يمكدددن للقاضدددي عندددد قضدددايه فدددي إتددددا   368
 دىا الفصددل  الجدنح المنصدوص عليهدا فدي

 أن يتكم بالمنع من التقوا المدنية. 
 

  -285 المادة
د قضددددايه فددددي إتدددددا الجددددنح يمكددددن للقاضددددي عندددد
 ىا الفصل أن يتكم بالمنع من  المنصوص عليها في

 التقوا المدنية
 

 .285أصبح رقمها  -

الفصل الثاني : في الجرائم الواقعة  
 على السلطة العامة

الفصلللل الثللللاني : فلللي الجللللرائم الواقعلللة علللللى 
 السلطة العامة

 

  التمرد -1 التمرد -1 

نم موظفاا يعمدل ـ من  اجم أو قاوم بالع1  369

علع تطبيا القوانين أو ا نظمدة أو جبايدة 
الرسوم والضرايب أو تنفيى قرار قضدايي 

عدن  أو مىكرة قضدايية أو أ  أمدر صدادر
السددلطة ىات الصدددالتية عوقدددب بالسدددجن 
سنتين علع ا قل إىا كان مسلتا وبالسجن 
من ستة أ دهر إلدع سدنتين إىا كدان أعد ل 

 من السال .
ة إىا كددان الفدداعلون ـدد وتضدداعم العقوبدد2

 اثنين فيكثر. 
 

  -286 المادة
ـدد مددن  دداجم أو قدداوم بددالعنم موظفدداا يعمددل علددع 1

تطبيدددددا القدددددوانين أو ا نظمدددددة أو جبايدددددة الرسدددددوم 
والضرايب أو تنفيى قرار قضدايي أو مدىكرة قضدايية 

عن السلطة ىات الصالتية عوقب  أو أ  أمر صادر
من ستة أ هر إلع سنتين إىا كان أعد ل مدن  تب بال

فددال تددنقص العقوبددة عددن   و إىا كددان مسددلتا   السددال
 سنتين. التب 

 ـ وتضاعم العقوبة إىا كان الفاعلون اثنين فيكثر. 2

 

 .286أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع التب . -
  فضت العقوبة. -

كددل مقاومددة فعليددة كانددت أم سددلبية توقددم   371
عمددالا م ددروعاا يقددوم بدده أتددد ا  دد اص 

لسابقة يعاقب عليهدا الىين وصفتهم المادة ا
بددددالتب  مددددن  ددددهر إلددددع سددددتة أ ددددهر 

 وبالغرامة تتع ماية ليرة.

  -287 المادة
سدددلبية توقدددم عمدددالا  وكدددل مقاومدددة فعليدددة كاندددت أ

م ددروعاا يقددوم بدده أتددد ا  دد اص الددىين وصددفتهم 
المادة السابقة يعاقب عليها بالتب  من  هر إلع ستة 

 أ هر وبالغرامة.

 .287أصبح رقمها  -

 ع مفتوتةعدلت الغرامة لتبق -

  أعمال الشدة -2 أعمال الشدة -2 

ـدد مددن ضددرب موظفدداا أو عاملدده بددالعنم 1  371

وال دة في أثناء ممارسدته الوظيفدة أو فدي 
معرض ممارسته إيا ا يعاقب بالتب  من 

 ستة أ هر إلع سنتين.
ـددد وإىا وقدددع الفعدددل علدددع قددداض كاندددت 2

 العقوبة من سنة إلع ثالث سنوات. 
 

  -288 المادة
املده بدالعنم وال ددة فدي ـ مدن ضدرب موظفداا أو ع1

أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إيا ا 
 يعاقب بالتب  من ستة أ هر إلع سنتين.

ـ وإىا وقع الفعل علع قاض كانت العقوبة مدن سدنة 2

 إلع ثالث سنوات. 
 

 .288أصبح رقمها  -

ـد ت دددد العقوبدات المفروضددة فدي المددادة 1  372

مددادة السددابقة علددع النتددو الددى  رسددمته ال
 إىا اقترفددت أعمددال العنددم عمددداا أو 247

اقترفها أكثر من واتد أو نجم عنها جرا  
 أو مرض.

ـ إىا كاندت أعمدال العندم مدن ال طدورة 2

بتيث تستوجب عقوبة أ دد مدن العقوبدات 
التددي نصددت عليهددا المددادة السددابقة رفعددت 
العقوبددة التددي اسددتتقها الفاعددل مددن جددراء 

 . 247ىل  وفاقاا للمادة الـ 

  -289 المادة
ـ ت دد العقوبات المفروضة في المادة السابقة علدع 1

إىا اقترفددت أعمددال  164 النتددو الددى  رسددمته المددادة

أكثر مدن واتدد أو نجدم عنهدا  من قبل العنم عمداا أو
 مرض. أو رض أوجر  

ـددد إىا كاندددت أعمدددال العندددم مدددن ال طدددورة بتيدددث 2

تستوجب عقوبة أ د من العقوبات التي نصدت عليهدا 
رفعت العقوبة التي استتقها الفاعل من  المادة السابقة

  .164جراء ىل  وفاقاا للمادة الـ 

 

 .289أصبح رقمها  -

عادة صياغة الفقرة ا ولع ا -
 .مع اضافة عبارة "أو رض"

 

  التحقير -3 التحقير -3 
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ـد التتقيددر بددالكالم والتركددات أو التهديددد 1  373

الددى  يوجدده إلددع موظددم فددي أثندداء قيامدده 
معدددرض قيامددده بهدددا أو  بالوظيفدددة أو فدددي

يبلغدده بددذرادة الفاعددل. والتتقيددر بكتابددة أو 
م ابرة برقية أو  رسم لم يجعال علنيين أو

تلفونيددة إىا وجددده إلدددع موظدددم فدددي أثنددداء 
قيامه بوظيفتده أو فدي معدرض قيامده بهدا. 
يعاقب عليه بالتب  مدة ال ت يد علع ستة 

 أ هر.
ـددددد إىا كدددددان الموظدددددم المتقدددددر ممدددددن 2

العامة كانت العقوبة من يمارسون السلطة 
  هرين إلع سنة.

ـ وإىا وقع التتقيدر بدالكالم أو التركدات 3

أو التهديد علدع قداض فدي منصدة القضداء 
كانت العقوبة التدب  مدن سدتة أ دهر إلدع 

 سنتين.
 

  -291 المادة
ـ التتقير بالكالم والتركات أو التهديدد الدى  يوجده 1

إلع موظم في أثناء قيامه بالوظيفدة أو فدي معدرض 
ا أو يبلغه بذرادة الفاعدل. والتتقيدر بكتابدة أو قيامه به

م ابرة برقية أو تلفونية إىا  رسم لم يجعال علنيين أو
وجدده إلددع موظددم فددي أثندداء قيامدده بوظيفتدده أو فددي 
معرض قيامه بها. يعاقب عليه بدالتب  مددة ال ت يدد 

 علع ستة أ هر.
ـ إىا كان الموظم المتقدر ممدن يمارسدون السدلطة 2

 عقوبة من  هرين إلع سنة.العامة كانت ال
ـ وإىا وقع التتقيدر بدالكالم أو التركدات أو التهديدد 3

علع قاض في منصة القضداء كاندت العقوبدة التدب  
 من ستة أ هر إلع سنتين.

 

 .291أصبح رقمها  -

ـ من تقر ريي  الدولدة عوقدب بدالتب  1  374

 من ستة أ هر إلع سنتين. 
ـ وتفرض العقوبة نفسدها علدع مدن تقدر 2

م أو ال ددعار الددوطني عالنيددة بذتدددا العلدد
 .218الوسايل المىكورة في المادة الـ 

 

  -291 المادة
ـ مدن تقدر ريدي  الدولدة عوقدب بدالتب  مدن سدتة 1

 أ هر إلع سنتين. 
ـدد وتفددرض العقوبددة نفسددها علددع مددن تقددر العلددم أو 2

ال عار الوطني عالنية بذتدا الوسايل المىكورة فدي 
 .133المادة الـ

 .291أصبح رقمها  -

 

  في الذم والقدح -4 في الذم والقدح -4 

ـ الىم  و نسبة أمر إلع   ص ولدو فدي 1  375

معرض ال   أو االستفهام ينال من  رفه 
 أو كرامته.

ـددد وكدددل لفظدددة ا دراء أو سدددباب وكدددل 2

تعبيددر أو رسددم ي ددفان عددن التتقيددر يعددد 
قدتاا إىا لم ينطو علع نسبة أمر ما. وىل  

ي التدد 373 تكددام المددادة  دون التعددرض

 تتضمن تعريم التتقير. 
 

  -292 المادة
ـ الىم  و نسدبة أمدر إلدع  د ص ولدو فدي معدرض 1

 ال   أو االستفهام ينال من  رفه أو كرامته.
ـ وكل لفظة ا دراء أو سدباب وكدل تعبيدر أو رسدم 2

ي فان عن التتقير يعد قددتاا إىا لدم ينطدو علدع نسدبة 
 291 تكددام المددادة  أمددر مددا. وىلدد  دون التعددرض

 يم التتقير. التي تتضمن تعر
 

 .292أصبح رقمها  -

 

الىم بذتدا الوسايل المعينة فدي المدادة الدـ   376
 يعاقب عليه: 218

سددنوات إىا  بددالتب  مددن سددنة إلددع ثددالث 
وقع علع ريي  الدولة. بالتب  سنة علع 
ا كثددر إىا وجدده إلددع المتدداكم أو الهييددات 
المنظمة أو الجي  أو اإلدارات العامة  أو 

يمارسدون السدلطة  وجه إلع موظدم ممدن
 العامة من اجل وظيفته أو صفته.

بددددالتب  ثالثددددة أ ددددهر علددددع ا كثددددر أو 
ماية ليددرة إىا وقددع علددع أ   مسددبغرامددة 

 وظيفته أو صفته. موظم آ ر بسبب
 

  -293 المادة
 133الدددىم بذتددددا الوسدددايل المعيندددة فدددي المدددادة الدددـ 

 يعاقب عليه:
سدنوات إىا وقدع علدع  بالتب  من سنة إلدع ثدالث - 

ة. بالتب  سنة علع ا كثر إىا وجده إلدع ريي  الدول
المتدداكم أو الهييددات المنظمددة أو الجددي  أو اإلدارات 
العامة  أو وجه إلع موظدم ممدن يمارسدون السدلطة 

 العامة من اجل وظيفته أو صفته.
ة ع درة بالتب  ثالثة أ هر علع ا كثدر أو بغرامد -
 إىا وقدددع علدددع أ  موظدددم آ دددر بسدددبب ليدددرة المآ

 ه.وظيفته أو صفت
 

 .293أصح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

في ما  ال الىم الواقع علدع ريدي  الدولدة   377
يبرأ الظنين إىا كان موضو  الىم عمالا ىا 

 عالقة بالوظيفة وثبتت صتته. 
 

  -294 المادة
في ما  ال الىم الواقع علع ريي  الدولة يبرأ الظنين 
إىا كان موضو  الىم عمالا ىا عالقة بالوظيفة وثبتت 

 صتته. 
 

 .294أصبح رقمها  -
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القددد  بذتدددا الوسددايل المبينددة فددي المددادة   378
 :  يعاقب عليه 218

بالتب  مدن  دهر إلدع سدنة إىا وقدع علدع 
ريددي  الدولددة. بددالتب  سددتة أ ددهر علددع 
ا كثددر إىا وجدده إلددع المتدداكم أو الهييددات 
المنظمة أو الجي  أو اإلدارات العامة  أو 
وجه إلع موظدم ممدن يمارسدون السدلطة 

 مة من أجل وظيفته أو صفته. العا
بالغرامددددة مدددددن  مسدددددة وع دددددرين إلدددددع 

ماية ليدددرة أو بددالتب  التكددددير  إىا  مسدد
وقدددع علدددع أ  موظدددم آ دددر مدددن أجدددل 

 وظيفته أوصفته.
 

  -295 المادة
يعاقدب  133القد  بذتدا الوسايل المبينة فدي المدادة 

 :  عليه
إىا وقددع علددع  تين ددهر إلددع سددنسددتة أبددالتب  مددن 
 ريي  الدولة.

إىا وجده إلدع المتداكم أو  الدع سدنةهر  دمن بالتب  
الهييددات المنظمددة أو الجددي  أو اإلدارات العامددة  أو 
وجه إلع موظم ممن يمارسدون السدلطة العامدة مدن 

 أجل وظيفته أو صفته. 
ليرة أو بالتب  التكدير  الم آتتع  مسة بالغرامة 

إىا وقدددع علدددع أ  موظدددم آ دددر مدددن أجدددل وظيفتددده 
 أوصفته.

 

 .295أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة. -
 

للمتاكم أن تقضي بن ر كل تكم بجريمدة   379
 ىم أو قد .

 

  -296 المادة
 للمتاكم أن تقضي بن ر كل تكم بجريمة ىم أو قد .

 .296أصبح رقمها  -

  تمزيق االعالنات الرسمية -5 تمزيق االعالنات الرسمية -5 

ـدد مددن مدد ا إعالندداا رسددمياا أو ن عدده أو 1  381

ماية  مسة أتلفه وإن ج يياا عوقب بالغرام
 ليرة.

ـ وإىا ارتكدب الفعدل ا دراء بالسدلطة أو 2

أعمالهددا كددان عقابدده  اتتجاجدداا علددع أتددد
 التب  مدة ال تتجاو  الثالثة أ هر.

 

  -297 المادة
ـدد مددن مدد ا إعالندداا رسددمياا أو ن عدده أو أتلفدده وإن 1

 ليرة.الم آتتع  مسة بالغرامة ج يياا عوقب 
اا ـدد وإىا ارتكددب الفعددل ا دراء بالسددلطة أو اتتجاجدد2

أعمالهدا كدان عقابده التدب  مددة ال تتجداو   علع أتد
 الثالثة أ هر

 .297أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

  انتحال الصفات أو الوظائف -6 انتحال الصفات أو الوظائف -6 

مددن أقدددم عالنيددة ودون تددا علددع ارتددداء   381
   رسددمي أو تمددل وسددام أو  ددارة مددن 
أ يددددداء أو أوسددددددمة أو  ددددددارات الدولددددددة 

ورية أو دولددة أجنبيددة أو ارتدددا ثوبدداا السدد
ي ص به القانون السور  فيدة مدن الندا  
عوقب بالتب  ستة أ هر علدع ا كثدر أو 

 ماية ليرة. مسبغرامة ال ت يد علع 
 

  -298 المادة
من أقدم عالنية ودون تدا علدع ارتدداء    رسدمي 
أو تمدددل وسدددام أو  دددارة مدددن أ يددداء أو أوسدددمة أو 

يددة أو ارتدددا  ددارات الدولددة السددورية أو دولددة أجنب
ثوباا ي ص به القانون السور  فية من النا  عوقدب 
بددالتب  سددتة أ ددهر علددع ا كثددر أو بغرامددة ال ت يددد 

 ليرة. المآ ة مسعلع 
 

 .298أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

عامة عسكرية  ـ من ظهر منتتالا وظيفة1  382

أو مدنيدددة أو مدددار  صدددالتياتها عوقدددب 
 بالتب  من  هرين إلع سنتين.

ـ وإىا كان الفاعل مرتدياا في أثناء العمل 2

 يددداا أو  دددارة  اصدددين بدددالموظفين فدددال 
 ينقص عن ستة أ هر.

ـدددد وإىا اقتددددرن الفعددددل بجريمددددة أ ددددرا 3

رفعددت عقوبتهددا وفاقدداا  تكددام المددادة الددـ 
247. 

 

  -299 المادة
عامدة عسدكرية أو مدنيدة  ـ من ظهر منتتالا وظيفدة1

  هرثالثة أ أو مار  صالتياتها عوقب بالتب  من
 إلع سنتين.

اا أو ـدد وإىا كددان الفاعددل مرتدددياا فددي أثندداء العمددل  يدد2

العقوبددة عددن نقص تدد ددارة  اصددين بددالموظفين فددال 
 ستة أ هر.التب  

ـ وإىا اقترن الفعل بجريمدة أ درا رفعدت عقوبتهدا 3

 .164وفاقاا  تكام المادة الـ 

 .299أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة في الفقرة  -
 ا ولع.

 ياغة الفقرة الثانية.عدلت ص -
 

مددن  اول دون تددا مهنددة  اضددعة لنظددام   383
قددانوني عوقددب بددالتب  سددتة أ ددهر علددع 

ي ألفددماية إلددع  مسددا كثددر وبغرامددة مددن 
 ليرة.
 

  -311 المادة
مدددن  اول دون تدددا مهندددة  اضدددعة لنظدددام قدددانوني 

 ال عوقب بدالتب  سدتة أ دهر علدع ا كثدر وبغرامدة
 ليرة. تقل عن  م  وع رين ألم

 

 .311أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

 يمكددن ن ددر التكددم فددي الجددنح المنصددوص  384
 .383و 382و 381عليها في المواد 

 

  -311 المادة
عليهددا فددي  يمكددن ن ددر التكددم فددي الجددنح المنصددوص

 .311و 299و 298 المواد

 .311أصبح رقمها  -

 

فك األختام ونزع األوراق أو الوثائق  -7 

 الرسمية

  لرسميةفك األختام ونزع األوراق أو الوثائق ا -7
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ـددد مدددن أقددددم قصدددداا علدددع فددد  ا  تدددام 1  385

الموضددوعة بدديمر السددلطة العامددة عوقددب 
 بالتب  من  هر إلع سنة.

ـددد وإىا لجدددي إلدددع أعمدددال العندددم علدددع 2

 ا   اص فمن سنة إلع ثالث سنوات.
 

  -312 المادة
ـ من أقدم قصداا علع ف  ا  تام الموضدوعة بديمر 1

 السلطة العامة عوقب بالتب  من  هر إلع سنة.
إىا لجي إلع أعمال العندم علدع ا  د اص فمدن ـ و2

 سنة إلع ثالث سنوات.
 

 .312أصبح رقمها  -

ـ من أ ى أو ن   أو أتلم إتالفداا تامداا أو 1  386

ج ييدداا أوراقدداا أو وثددايا أودعددت  دد اين 
المتفوظددددددات أو دواويددددددن المتددددددداكم أو 
المسددتودعات العامددة وسددلمت إلددع وديدددع 
 عام بصفته  ى   عوقب بالتب  مدن سدنة

 إلع ثالث سنوات.
ـ وإىا اقترم الفعل بواسطة فد  ا  تدام 2

أو ال لدددع أو التسدددلا أو بواسدددطة أعمدددال 
العندددم علدددع ا  ددد اص كاندددت العقوبدددة 

 قتة.ذا  غال ال اقة الم
 

  -313 المادة
ـدد مددن أ ددى أو ندد   أو أتلددم إتالفدداا تامدداا أو ج ييدداا 1

أوراقددداا أو وثدددايا أودعدددت  ددد اين المتفوظدددات أو 
المستودعات العامدة وسدلمت إلدع دواوين المتاكم أو 

وديع عام بصفته  ى   عوقدب بدالتب  مدن سدنة إلدع 
 ثالث سنوات.

ـ وإىا اقتدرم الفعدل بواسدطة فد  ا  تدام أو ال لدع 2

أو التسلا أو بواسطة أعمال العنم علدع ا  د اص 
 قت.ذالم سجنالكانت العقوبة 

بمدا ا ددتملت  قتينالسداب فقدرتينيسدتتا عقوبدات ال -3

وارا مدددن أتدددرا أو أتلدددم وإن ج ييددداا عليددده مدددن فددد
سددجالت أو مسددودات أو أصددول الصددكو  ال اصددة 

 بالسلطة العامة.
 

 .313أصبح رقمها  -

عدلت عقوبة الفقرة الثانية الع  -
 السجن.

 387أدمجت معها المادة  -

 كفقرة ثالثة.

يستتا عقوبات المادة السابقة بما ا تملت   387
عليه من فدوارا مدن أتدرا أو أتلدم وإن 
ج ييددداا سدددجالت أو مسدددودات أو أصدددول 

 الصكو  ال اصة بالسلطة العامة.
 

 386أدمجت مع المادة  

الباب الرابع: في الجرائم المخلة  
 باإلدارة القضائية

البلللاب الرابلللع: فلللي الجلللرائم المخللللة بلللاإلدارة 
 القضائية

 

الفصل األول : في الجرائم المخلة  
 بسير القضاء

المخلللللة بسللللير  الفصللللل األول : فللللي الجللللرائم
 القضاء

 

  كتم الجنايات والجنح  -1 كتم الجنايات والجنح -1 

كدل سددور  علددم بجنايددة علددع أمددن الدولددة   388
بهددا السددلطة العامددة فددي التددال  ينبدد ولددم 

عوقب بالتب  من سنة إلع ثالث سدنوات 
 وبالمنع من التقوا المدنية. 

 

  -314 المادة
 ينبد كل سور  علم بجناية علع أمن الدولة ولدم  -1

السلطة العامة في التال عوقب بالتب  من سدنة  بها
 إلع ثالث سنوات وبالمنع من التقوا المدنية. 

التدب  مدن اىا تعلا ا مر بجنتدة كاندت العقوبدة  -2

 الع سنة. ثالثة أ هر
 

 .314أصبح رقمها  -

 أضيفت الفقرة الثانية. -

ـ كل موظم مكلم البتث عدن الجدرايم 1  389

ا  بدار عدن مالتقتها في مدل أو أرجدي  أو
جريمة اتصلت بعلمه عوقدب بدالتب  مدن 
 ددددهر إلددددع ثددددالث سددددنوات وبالغرامددددة 

 ماية ليرة.  مس
ـددد كدددل موظدددم أ مدددل أو أرجدددي إعدددالم 2

السددددلطة ىات الصددددالتية عددددن جنايددددة أو 
جنتة عدرم بهدا أثنداء قيامده بالوظيفدة أو 
فددي معددرض قيامدده بهددا عوقددب بالغرامددة 

 المتددة أعال .
مالتقدة الجريمدة ـ وىل  كله ما لدم تكدن 3

 التي لم ي بر بها موقوفة علع  كوا أتد
 النا . 

 

  -315 المادة
 ـددد كدددل موظدددم مكلدددم البتدددث عدددن الجدددرايم أو1

مالتقتها في مل أو أرجي ا  بار عن جريمة اتصلت 
بعلمدده عوقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع ثددالث سددنوات 

 ليرة.  الممة ع رة ا  وبالغرا
ـدد كددل موظددم أ مددل أو أرجددي إعددالم السددلطة ىات 2

التية عن جناية أو جنتة عرم بها أثنداء قيامده الص
بالوظيفة أو فدي معدرض قيامده بهدا عوقدب بالغرامدة 

 المتددة أعال .
ـدد وىلدد  كلدده مددا لددم تكددن مالتقددة الجريمددة التددي لددم 3

 النا .  ي بر بها موقوفة علع  كوا أتد
 

 .315أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

مددددن قددددام تددددال م اولتدددده إتدددددا المهددددن   391
ية بذسعام   ص يبددو أنده وقعدت الصت

عليه جناية أو جنتة تجو  مالتقتهدا دون 
السدددلطة بهدددا عوقدددب  ينبددد  دددكوا ولدددم 

بالغرامدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددادة 
 السابقة.

  -316 المادة
من قام تال م اولته إتدا المهدن الصدتية بذسدعام 
  ص يبدو أنده وقعدت عليده جنايدة أو جنتدة تجدو  

ة بهددا عوقددب السددلط ينبدد مالتقتهددا دون  ددكوا ولددم 
 بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

 .316أصبح رقمها  -



85 
 

  انتزاع االقرار والمعلومات -2 انتزاع االقرار والمعلومات -2 

ـ من سدام   صداا ضدروباا مدن ال ددة ال 1  391

يجي  ددا القددانون رغبددة مندده فددي التصددول 
علع اقرار عن جريمة أو علدع معلومدات 

من ثالثة أ هر إلع  ب ينها عوقب بالتب 
 ثالث سنوات. 

ـدد وإىا أفضددت أعمددال العنددم عليدده إلددع 2

كددددان أدنددددع العقدددداب   مددددرض أو جددددرا 
 التب  سنة.

  -317 المادة
ـدد مددن سددام   صدداا ضددروباا مددن ال دددة ال يجي  ددا 1

القددانون رغبددة مندده فددي التصددول علددع اقددرار عددن 
جريمة أو علع معلومات ب ينها عوقدب بدالتب  مدن 

 ت. ثالثة أ هر إلع ثالث سنوا
ـدد وإىا أفضددت أعمددال العنددم عليدده إلددع مددرض أو 2

 التب  سنة.فال تنقص العقوبة عن   جرا 
 

 .317أصبح رقمها  -

 عدلت صياغة الفقرة الثانية. -
أضيفت عبارة "يعرم أنها لم  -

 تقترم".

  اختالق الجرائم واالفتراء -3 اختالق الجرائم واالفتراء -3 

طة يجدب من أ بر السلطة القضايية أو سل  392
  السلطة القضدايية عدن جريمدة عليها إبال

لددم تقتددرم ومددن كددان سددبباا فددي مبا ددرة 
تتقيددا تمهيددد  أو قضددايي با تالقدده أدلددة 
ماديددة علددع جريمددة كهددى  عوقددب بددالتب  
مدددة ال تتجدداو  السددتة أ ددهر وبغرامددة ال 

ماية ليدددرة أو بذتددددا  مسدددت يدددد علدددع ال
 العقوبتين. 

 

  -318 المادة
سددلطة يجددب عليهددا مددن أ بددر السددلطة القضددايية أو 

أنهددا لددم يعددرم إبددال  السددلطة القضددايية عددن جريمددة 
تقترم ومن كان سبباا في مبا رة تتقيدا تمهيدد  أو 
قضايي با تالقه أدلة مادية علع جريمة كهى  عوقب 
بالتب  مدة ال تتجاو  الستة أ هر وبغرامدة ال ت يدد 

 أو بذتدا العقوبتين.  ليرة لفيا علع 
 

 .318أصبح رقمها  -

 عدلت الغرامة. -

ـ مدن قددم  دكاية أو إ بداراا إلدع السدلطة 1  393

القضايية أو إلع سلطة يجدب عليهدا إبدال  
السددلطة القضددايية فعدد ا إلددع أتددد النددا  
جنتددة أو م الفددة يعددرم برايتدده منهددا أو 
ا تلددا عليدده أدلددة ماديددة علددع وقددو  مثددل 
 ىا الجدرم عوقدب بدالتب  مدن  دهر إلدع 

 ثالث سنوات. 
لفعددل المعدد و يذلددم جنايددة ـدد وإىا كددان ا2

قتددة ذعوقدب المفتدر  با  دغال ال داقة الم
 ع ر سنوات علع ا كثر.

ـ وإىا أفضع االفتراء إلع تكم باإلعددام 3

أو بعقوبددددة مذبدددددة فددددال تددددنقص عقوبددددة 
ا  غال ال اقة عن ع در سدنوات ويمكدن 

 إبالغها إلع  م  ع رة سنة.
 

  -319 المادة
ايية أو ـ من قدم  كاية أو إ باراا إلع السدلطة القضد1

إلع سلطة يجب عليهدا إبدال  السدلطة القضدايية فعد ا 
إلع أتد الندا  جنتدة أو م الفدة يعدرم برايتده منهدا 
أو ا تلا عليه أدلة مادية علع وقو  مثل  ىا الجدرم 

 عوقب بالتب  من  هر إلع ثالث سنوات. 
ـددد وإىا كدددان الفعدددل المعددد و يذلدددم جنايدددة عوقدددب 2

 علع ا كثر. قت ع ر سنواتذالم سجنالمفتر  بال
ـ وإىا أفضع االفتراء إلع تكدم باإلعددام أو بعقوبدة 3

 .تعن ع ر سنوا سجنمذبدة فال تنقص عقوبة ال
 

 .319أصبح رقمها  -

عدلت عقوبة الفقرتين الثانية  -
 والثالثة الع السجن.

تىم الج ء ا  ير من الفقرة  -
 الثالثة.

إىا رجددع المفتددر  عددن افترايدده قبددل أيددة   394
فت العقوبات المنصوص عليها مالتقة  ف

فدي المدادتين السدابقتين وفاقداا لمدا جداء فدي 
 . 241المادة الـ 

  -311 المادة
إىا رجع المفتر  عن افترايه قبل أية مالتقدة  ففدت 
العقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادتين السددابقتين 

 .155الـ  وفاقاا لما جاء في المادة

 .311أصبح رقمها  -

 

  ية الكاذبةالهو -4 الهوية الكاذبة -4 

مدن استسددما  قدداض أو ضدابط مددن ضددباط   395
ال رطة العدلية أو أتد رجالها فىكر اسماا 

ع إفادة كاىبة عدن لأو صفة ليست له أو أد
متل إقامته أو سكنه عوقدب بدالتب  سدتة 
أ ددهر علددع ا كثددر أو بغرامددة ال تتجدداو  

 ماية ليرة. مسال
 

  -311 المادة
مددن استسددما  قدداض أو ضددابط مددن ضددباط ال ددرطة 

ة أو أتد رجالها فىكر اسدماا أو صدفة ليسدت لده العدلي
ذفادة كاىبة عن متل إقامته أو سكنه عوقب بع لأو أد

بالتب  ستة أ هر علع ا كثر أو بغرامة ال تتجداو  
 ليرة. ألفي
 

 .311أصبح رقمها  -

 عدلت الغرامة. -
وضعت عبارة "أدلع بافادة"  -

 بدالا من "أدا افادة".

تقيا قضايي أو من انتتل اسم غير  في ت  396
متاكمة قضايية عوقب بالتب  مدن ثالثدة 

 أ هر إلع ثالث سنوات. 
 

  -312 المادة
من انتتل اسم غيدر  فدي تتقيدا قضدايي أو متاكمدة 
قضددايية عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع ثددالث 

 سنوات

 .312أصبح رقمها  -

  شهادة الزور -5 شهادة الزور -5 

ال دددا د الدددى  يبدددد  عدددىراا كاىبددداا يعاقدددب   397
تب  ثالثددة أ ددهر علددع ا كثددر فضددالا بددال

عن الغرامة التدي يقضدع بهدا عليده بسدبب 
 ت لفه عن التضور.

 

  -313 المادة
ال ا د الى  يبد  عدىراا كاىبداا يعاقدب بدالتب  ثالثدة 
أ هر علع ا كثر فضالا عن الغرامة التي يقضع بها 

 عليه بسبب ت لفه عن التضور.
 

 .313أصبح رقمها 
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و قضداء ـ من  هد أمام سدلطة قضدايية أ1  398

عسكر  أو إدار  فج م بالباطل أو أنكدر 
التا أو كدتم بعدض أو كدل مدا يعرفده مدن 
وقددايع القضددية التددي يسدديل عنهددا عوقددب 
بددددالتب  مددددن ثالثددددة أ ددددهر إلددددع ثددددالث 

 سنوات.
ـدد وإىا أديددت  ددهادة الدد ور أثندداء تتقيددا 2

جنايي أو متاكمة جنايية قضدي با  دغال 
 ال اقة ع ر سنوات علع ا كثر.

نجدددم عدددن ال دددهادة الكاىبدددة تكدددم ـددد إىا 3

باإلعددددام أو بعقوبددددة مذبدددددة فددددال تددددنقص 
ا  غال ال اقة عن ع در سدنوات ويمكدن 

إبالغهددددددا إلددددددع  مدددددد  ع ددددددرة سددددددنة.             
ـدد وإىا كددان المجددرم قددد اسددتمع دون أن 4

 يتلم اليمين  فض نصم العقوبة. 
 

  -314 المادة
ة قضايية فج م بالباطل أو أنكدر جهـ من  هد أمام 1

تم بعدددض أو كدددل مدددا يعرفددده مدددن وقدددايع التدددا أو كددد
القضددية التددي يسدديل عنهددا عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة 

 أ هر إلع ثالث سنوات.
ـدد وإىا أديددت  ددهادة الدد ور أثندداء تتقيددا جنددايي أو 2

ع در سدنوات  سجن المذقتمتاكمة جنايية قضي بال
 علع ا كثر.

ـدد إىا نجددم عددن ال ددهادة الكاىبددة تكددم باإلعدددام أو 3

عددن ع در سددنوات  سدجن تددنقص البعقوبدة مذبدددة فدال
 ويمكن إبالغها إلع  م  ع رة سنة.

ـ وإىا كان المجرم قد استمع دون أن يتلدم اليمدين 4

  فض نصم العقوبة. 
 

 .314أصبح رقمها  -

 السجن الع ت العقوبةعدل -
وضعت كلمة "جهة" عوضا  -

 من الفقرة ا ولع. عن "سلطة"
تىفت عبارة " أو قضاء  -

من الفقرة  عسكر  أو ادار "
 ا ولع.

 : يعفع من العقوبة  399
ـدد ال ددا د الددى  أدا ال ددهادة فددي أثندداء 1

تتقيا ج ايي إىا رجع عن اإلفادة الكاىبة 
 قبل أن ي تم التتقيا ويقدم بتقه إ بار. 

ـ ال ا د الدى   دهد فدي أيدة متاكمدة إىا 2

رجددع عددن قولدده قبددل أ  تكددم فددي أسددا  
 الدعوا ولو غير مبرم.

 

  -315 المادة
 : وبةيعفع من العق

ـ ال ا د الى  أدا ال هادة في أثناء تتقيدا ج ايدي 1

إىا رجددع عددن اإلفددادة الكاىبددة قبددل أن ي ددتم التتقيددا 
 ويقدم بتقه إ بار. 

ـ ال ا د الدى   دهد فدي أيدة متاكمدة إىا رجدع عدن 2

 قوله قبل أ  تكم في أسا  الدعوا ولو غير مبرم.
 

 .315أصبح رقمها  -

 : ـ كىل  يعفع من العقوبة1  411

آ  ـ ال ددا د الددى  يتعددرض تتمدداا إىا قددال  
التقيقة ل طر جسيم له مسا  بالترية أو 
ال ددرم أو يعددرض لهددىا ال طددر و وجددة 
ولددو طالقدداا أو أتددد أصددوله أو فروعدده أو 
أ وته أو أ واته أو أصهار  من الدرجات 

 نفسها.
ب  ـ ال  ص الى  أفضدع أمدام القاضدي 
باسددددمه وكنيتدددده وصددددفته ولددددم يكددددن مددددن 

اسدددتماعه ك دددا د أو كدددان مدددن الواجدددب 
الواجب أن ينبده إلدع أن لده أن يمتندع عدن 

 أداء ال هادة إىا  اء.
ضت  دهادة الد ور   صداا 2 ـ أما إىا عرَّ

آ ددر لمالتقددة قانونيددة أو لتكددم  فضددت 
 العقوبة من النصم إلع الثلثين.

 

  -316 المادة
 : ـ كىل  يعفع من العقوبة1

آ  ـ ال ددا د الددى  يتعددرض تتمدداا إىا قددال التقيقددة  
أو النف    ل طر جسيم له مسا  بالترية أو ال رم

أو يعدرض لهدىا ال طدر و وجدة ولدو طالقداا  أو المال
أو أتددد أصددوله أو فروعددده أو أ وتدده أو أ واتددده أو 

 أصهار  من الدرجات نفسها.
ب  ـ ال دد ص الددى  أفضددع أمددام القاضددي باسددمه 
وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب اسدتماعه ك دا د 

اجب أن ينبه إلدع أن لده أن يمتندع عدن أو كان من الو
 أداء ال هادة إىا  اء.

ضدددت  دددهادة الددد ور   صددداا آ دددر 2 ـددد أمدددا إىا عرَّ

لمالتقة قانونية أو لتكم  فضت العقوبة من النصم 
 إلع الثلثين.

 

 .316أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة "أو النف  أو  -
 الع الفقرة ا ولع. المال "

الدى  ي فض نصم العقوبة عن ال  ص   411
أديت  هادة ال ور بتتريض منده إىا كدان 
ال ددا د يعرضدده تتمدداا لددو قددال التقيقددة أو 
يعدرض أتدد أقربايده ل طدر جسديم كالدى  
 أوضتته الفقرة ا ولع من المادة السابقة.

 

  -317 المادة
ي فددض نصددم العقوبددة عددن ال دد ص الددى  أديددت 
 هادة ال ور بتتريض منه إىا كدان ال دا د يعرضده 

يعدرض أتدد أقربايده ل طدر  تتماا لدو قدال التقيقدة أو
جسددديم كالدددى  أوضدددتته الفقدددرة ا ولدددع مدددن المدددادة 

 السابقة.
 

 .317أصبح رقمها  -

  التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة -6 التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة -6 
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ـ إن ال بير الى  تعينه السلطة القضدايية 1  412

ويجددد م بددديمر مندددام للتقيقدددة أو يذولددده 
ح علددع علمدده بتقيقتدده تدديويالا غيددر صددتي

يعاقددب بددالتب  ثالثددة أ ددهر علددع ا قددل 
ماية ليددرة   مسددوبغرامددة ال تددنقص عددن 

ويمندددع فضدددالا عدددن ىلددد  أن يكدددون أبدددداا 
  بيراا. 

ـدد  ويقضددع با  ددغال ال دداقة إىا كانددت 2

 مهمة ال بير تتعلا بقضية جنايية.
 

  -318 المادة
ـدد إن ال بيددر الددى  تعيندده السددلطة القضددايية ويجدد م 1

قيقة أو يذوله تيويالا غير صتيح علع بيمر منام للت
علمه بتقيقته يعاقب بالتب  ثالثة أ دهر علدع ا قدل 

ليددرة    مدد  وع درين ألددموبغرامدة ال تددنقص عدن 
 ويمنع فضالا عن ىل  أن يكون أبداا  بيراا. 

إىا كاندت مهمدة ال بيدر  سدجن المذقدتـ ويقضع بال2

 تتعلا بقضية جنايية.
ا ا دتملت عليده مدن بمد لسدابقةعقوبات اليتعرض ل -3

الفددوارا المتددرجم الددى  يتددرجم قصددداا ترجمددة غيددر 
 صتيتة في قضية قضايية.

ـ ويقضع عليه فضالا عن ىل  بدالمنع مدن م اولدة  4

 .الترجمة أبداا 
 . 315تطبا علع ال بير والترجمان أتكام المادة  -5

 

 .318أصبح رقمها  -

عدلت الغرامة في الفقرة  -
 ا ولع.

الع السجن في  عدلت العقوبة -
 الفقرة الثانية.

 413أدمجت معها المادتان  -

 .414و

 

ـدد يتعددرض لعقوبددات المددادة السددابقة بمددا 1  413

ا تملت عليه مدن الفدوارا المتدرجم الدى  
يتددرجم قصددداا ترجمددة غيددر صددتيتة فددي 

 قضية قضايية.
ـدد ويقضددع عليدده فضددالا عددن ىلدد  بددالمنع 2

 من م اولة الترجمة أبداا. 
 

 412دة أدمجت مع الما 

تطبدددا علدددع ال بيدددر والترجمدددان أتكدددام   414
 . 399المادة 

 

 
  
 

 412أدمجت مع المادة 

  اليمين الكاذبة -7 اليمين الكاذبة -7 

ـ من تلم اليمين الكاىبة في مادة مدنيدة 1  415

عوقب بالتب  من سدتة أ دهر إلدع ثدالث 
 ماية ليرة. مسسنوات وبالغرامة 

ه ـ ويعفع من العقاب إىا رجدع عدن يميند2

قبدددل أن يبدددت فدددي الددددعوا التدددي كاندددت 
 موضو  اليمين بتكم ولو غير مبرم.

 

  -319 المادة
ـدد مددن تلددم اليمددين الكاىبددة فددي مددادة مدنيددة عوقددب 1

بالتب  من ستة أ هر إلدع ثدالث سدنوات وبالغرامدة 
 ليرة.  م  وع رين ألم

ـ ويعفع من العقاب إىا رجع عن يمينه قبل أن يبت 2

بتكدم ولددو فدي الدددعوا التدي كانددت موضدو  اليمددين 
 .غير مبرم

 .319أصبح رقمها  -

في الفقرة  عدلت الغرامة -
 ا ولع.

التصرف باألشياء المبرزة أمام  -8 

 القضاء

  التصرف باألشياء المبرزة أمام القضاء -8

ـ مدن تصدرم بوثيقدة أو ب ديء آ در أو 1  416

أ فدددا  أو أتلفددده أو  دددو ه بعدددد أن أبدددر   
ماية  مسددللقضدداء  عوقددب بالغرامددة مددن 

 ليرة. ألفييرة إلع ل
الددنص إىا كانددت الوثيقددة  ـدد ويطبددا  ددىا2

وال يء المبر  قد تر  علع أن يقدم لدا 
 كل طلب.

 

  -321 المادة
ـدد مددن تصددرم بوثيقددة أو ب دديء آ ددر أو أ فددا  أو 1

أتلفه أو  و ه بعد أن أبر   للقضاء  عوقب بغرامدة 
 ليرة. المآال تقل عن ع رة 

ء الدددنص إىا كاندددت الوثيقدددة وال دددي ـددد ويطبدددا  دددىا2

 المبر  قد تر  علع أن يقدم لدا كل طلب.
 

 .321أصبح رقمها  -

في الفقرة   ددت الغرامة -
 ا ولع.

الحصانة القضائية واألعمال التي  -9 

 تعرقل سير العدالة

الحصللانة القضللائية واألعمللال التللي تعرقللل سللير  -9

 العدالة

 

ال تترتدددب أيدددة دعدددوا ىم أو قدددد  علدددع   417
فظ أو تبر  أمدام ال طب والكتابات التي تل

المتدداكم عددن نيددة تسددنة وفددي تدددود تددا 
 الدفا  القانوني.

 

  -321 المادة
ال تترتددددب أيددددة دعددددوا ىم أو قددددد  علددددع ال طددددب 
والكتابات التدي تلفدظ أو تبدر  أمدام المتداكم عدن نيدة 

 تسنة وفي تدود تا الدفا  القانوني.
 

 .321أصبح رقمها  -
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مددن وجددد فددي مكدددان يجددر  فيدده تتقيدددا   418
 راج الصادر عن قضايي و الم أمر اإل

القاضددي الددى  يدددير الجلسددة  أوقددم بدديمر 
القاضددي وتكددم عليدده بددالتب  التكدددير  
أربعددداا وع دددرين سددداعة فضدددالا عمدددا قدددد 
يتعددرض لدده مددن عقوبددات أ ددد تن لهددا بدده 
 المتكمة ىات الصالتية عند االقتضاء.

 

  -322 المادة
من وجد في مكان يجر  فيه تتقيا قضايي و دالم 

الدددى  يددددير  أمدددر اإل دددراج الصدددادر عدددن القاضدددي
الجلسددة  أوقددم بدديمر القاضددي وتكددم عليدده بددالتب  

وبالغرامدة التدي ال  التكدير  أربعداا وع درين سداعة 
الم ليرة أو بذتدا  اتين العقدوبتين آتقل عن  مسة 

فضالا عما قد يتعرض له من عقوبات أ د تن لها بده 
 المتكمة ىات الصالتية عند االقتضاء.

 

 .322أصبح رقمها  -
وأضيفت غرامة ال عدلت -

 عبارة "أو بذتدا العقوبتين"

مددددن اسددددتعطم قاضددددياا  كتابددددة كددددان أو   419
م افهة  لمصلتة أتد المتداعين أو ضد   
عوقدددب بدددالتب  مدددن أسدددبو  إلدددع  دددهر 

أو بذتدا  داتين  ماية ليرة مسوبالغرامة 
 . العقوبتين

 

  -323 المادة
  لمصدلتة كان أو م افهةا    كتابةا من استعطم قاض  

 دهر  تتدع   عوقدب بدالتب  عين أو ضددأتد المتدا
 . أو باتدا  اتين العقوبتين وبالغرامة

 

 .323أصبح رقمها  -

وألغي التد  أطلقت الغرامة -
وأضيم ت يير  ا دنع للتب 

 .العقوبتين

  ما يحظر نشره -11 ما يحظر نشره -11 

ـد يعاقدب بالغرامددة مدن  مسدة وع ددرين 1  411

 إلع ماية ليرة من ين ر:
التتقيددا الجنددايي أو آ ـ وثيقددة مددن وثددايا 

 الجنتي قبل تالوتها في جلسة علنية.
 ب ـ مىاكرات المتاكم.

 ـ متاكمات الجلسات السرية. ج
 د ـ المتاكمات في دعوا النسب.

 ددـ ـ المتاكمددات فددي دعدداوا الطددالا أو 
 الهجر.

 و ـ كل متاكمة منعت المتاكم ن ر ا.
ـدددد ال تطبددددا النصددددوص السددددابقة علددددع 2

تسددن نيددة بغيددر ا تكددام المن ددورة عددن 
 واسطة اإلعالنات أو ا لوا .

 

  -324 المادة
 من ين ر:التكديرية  ـ يعاقب بالغرامة1

آ ـ وثيقة من وثايا التتقيا الجندايي أو الجنتدي قبدل 
 تالوتها في جلسة علنية.
 ب ـ مىاكرات المتاكم.

 ـ متاكمات الجلسات السرية. ج
 د ـ المتاكمات في دعوا النسب.

 طالا أو الهجر. ـ ـ المتاكمات في دعاوا ال
 و ـ كل متاكمة منعت المتاكم ن ر ا.

ـدددد ال تطبددددا النصددددوص السددددابقة علددددع ا تكددددام 2

المن ورة عن تسدن نيدة بغيدر واسدطة اإلعالندات أو 
 ا لوا .

 

 .324أصبح رقمها  -

تددت الغرامة بالغرامة  -
 التكديرية

علددع ا كثددر  يعاقددب بددالتب  سددتة أ ددهر  411
ة أو بذتددا وبغرامة ال تتجاو  الماية ليدر

 اتين العقوبتين مدن يقددمون عالنيدة علدع 
فتح اكتتابدات أو اإلعدالن عنهدا للتعدويض 
عمددددا قضددددت بدددده متكمددددة ج اييددددة مددددن 

 غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
 

  -325 المادة
علددع ا كثددر وبغرامددة ال  يعاقددب بددالتب  سددتة أ ددهر

ليرة أو بذتدا  داتين العقدوبتين  المآع رة تتجاو  
اكتتابدات أو اإلعدالن عنهدا عالنية علع فدتح  ممن يقد

للتعويض عما قضت به متكمة ج ايية من غرامات 
 أو رسوم أو عطل وضرر.

 

 .325أصبح رقمها  -

 ددت الغرامة وعدلت كلمة  -
 "يقدمون" الع "يقدم"

الفصل الثاني: في ما يعترض نفاذ  
 القرارات القضائية

الفصللل الثللاني: فللي مللا يعتللرض نفللاذ القللرارات 
 القضائية

 

الجرائم التي تمس قوة القرارات  -1 

 القضائية

  الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية -1

ـ إن التار  القضايي الى  يقددم قصدداا 1  412

علع إلتداا الضدرر أو التصدرم بكدل أو 
بعض ما أذتمدن عليده مدن ا  دياء يعاقدب 
بالتب  من  هرين إلع سدنتين وبالغرامدة 

 ماية ليرة. مس
بالغرامة فقط إىا تضدرر ـ ويقضع عليه 2

 ال يء بذ ماله.
ـدددد وكددددل  دددد ص آ ددددر ملدددد  ا  ددددياء 3

الموضددوعة تتددت يددد القضدداء  أو يدددعي 
ملكيتها  ويقدم قصداا علع أ ى ا أو ألتدا 
الضددرر بهددا  أو ي بددعء مددا أ ددى منهددا أو 
تصدددرم بددده و دددو عدددالم بددديمر  يعاقدددب 
بدددالتب  مدددن  دددهر إلدددع سدددنة وبالغرامدددة 

 ماية ليرة. مس
 

  -326 المادة
ار  القضايي الى  يقدم قصداا علع إلتاا ـ إن الت1

الضدرر أو التصدرم بكدل أو بعدض مدا أذتمدن عليدده 
مدن ا  ددياء يعاقدب بددالتب  مدن  ددهرين إلدع سددنتين 

 ليرة. المآع رة وبالغرامة 
ـدد ويقضددع عليدده بالغرامددة فقددط إىا تضددرر ال دديء 2

 بذ ماله.
ـ وكل   ص آ ر مل  ا  دياء الموضدوعة تتدت 3

ي ملكيتهددا  ويقدددم قصددداا علددع يددد القضدداء  أو يدددع
أ ى ا أو ألتا الضرر بها  أو ي بدعء مدا أ دى منهدا 
أو تصرم بده و دو عدالم بديمر  يعاقدب بدالتب  مدن 

 ليرة. المآ مسة  هر إلع سنة وبالغرامة 
 

 .326أصبح رقمها  -

في الفقرتين   ددت الغرامة -
 ا ولع والثالثة.
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ـدد يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة 1  413

 ليرة: ألفيماية إلع  مسمة من وبالغرا
آ ـ من وضع يدد  علدع عقدار أ درج منده. 

التدددي ات دددى ا  ـ مدددن  دددالم التددددابير ب
 القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.

ـ وإىا اقترن الفعدل بدالعنم كدان التدب  2

 من ستة أ هر إلع سنتين. 
 

  -327 المادة
ـ يعاقب بالتب  من  دهر إلدع سدنة وبالغرامدة مدن 1

 ليرة: المآ ةع رإلع  المآ مسة 
 آ ـ من وضع يد  علع عقار أ رج منه.

التي ات ى ا القاضدي صديانة  ب ـ من  الم التدابير 
 للملكية أو وضع اليد.

ـدد وإىا اقتددرن الفعددل بددالعنم كددان التددب  مددن سددتة 2

 أ هر إلع سنتين. 
 

 .327أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -

ـ مدن أ فدع أو مد ا ولدو ج ييداا إعالنداا 1  414

ىاا لتكم باإلداندة عوقدب بالغرامدة علا تنفي
 ماية ليرة. مس

ـ وإىا كان المتكوم عليه بعقوبة إلصداا 2

التكم قد اقترم  و نفسه الجدرم المدىكور 
آنفاا أو كان مترضداا عليده أو متدد الا فيده 
اسددتتا فضددالا عددن الغرامددة التددب  تتددع 

 ستة أ هر.
 

  -328 المادة
ـ من أ فع أو مد ا ولدو ج ييداا إعالنداا علدا تنفيدىاا 1

 ليرة. المآ ة مستكم باإلدانة عوقب بالغرامة ل
ـ وإىا كان المتكوم عليده بعقوبدة إلصداا التكدم قدد 2

اقترم  و نفسه الجرم المىكور آنفاا أو كان مترضاا 
عليددده أو متدددد الا فيددده اسدددتتا فضدددالا عدددن الغرامدددة 

 التب  تتع ستة أ هر.
 

 .328أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -

  فرار السجناء -2 فرار السجناء -2 

  
 
 
 
 
 

   -329 المادة
اقدب بدالتب  مدن من قبض عليه قانونا فهدرب يع -1

 هرين الع سنة وبالغرامة من  مسين ألم الع ماية 
 م ليرةأل
ثدددالث سدددنوات ويعاقدددب بدددالتب  مدددن سدددنة الدددع  -2

ألددم ليددرة اىا كددان  والغرامددة مددن مايددة الددع مددايتي
 الهرب مصتوبا بالقوة أو بجريمة أ را.

 

 .329رقمها  أضيفت وأصبح -

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  -331 المادة
إىا  رب المتكوم عليه ت اد مدن الثلدث إلدع النصدم 

قتة قضع بها علع وجه مبرم مدن أجدل ذكل عقوبة م
جناية أو جنتة إال في التداالت التدي  صدها القدانون 

 بنص.
 

بعد نقل  331أصبح رقمها 

 .59قديم  المادة 
 
 
 

415   
ـددد مدددن أتدددا  الفدددرار أو سدددهله ل ددد ص 1

وفاقاا للقانون عن جنتة أو  أوقم أو سجن
م الفددة عوقددب بددالتب  سددتة أ ددهر علددع 

 ا كثر.
ـ وإىا كان الفار قدد أوقدم أو سدجن مدن 2

أجددل جنايددة يعاقددب عليهددا بعقوبددة جناييددة 
موقتة تكم علع المجرم بالتب  مدن سدنة 

 إلع ثالث سنوات.
ـ وإىا كانت عقوبة الجنايدة أ دد تعدرض 3

إلع سبع المجرم لم غال ال اقة من ثالث 
 .سنوات

 

  -331 المادة
 ـ من أتا  الفرار أو سهله ل  ص أوقدم أو سدجن1

وفاقدداا للقددانون عددن جنتددة أو م الفددة  أو قددبض عليدده
 عوقب بالتب  ستة أ هر علع ا كثر.

أو سدجن أو قدبض عليده ـ وإىا كان الفار قدد أوقدم 2

قتددة ذمددن أجددل جنايددة يعاقددب عليهددا بعقوبددة جناييددة م
إلدددع ثدددالث  تكدددم علدددع المجدددرم بدددالتب  مدددن سدددنة

 سنوات.
ـدد وإىا كانددت عقوبددة الجنايددة أ ددد تعددرض المجددرم 3

 .من ثالث إلع سبع سنوات سجن المذقتلل
 

 .331أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة "أو قبض  -
الع الفقرتين ا ولع  عليه"
 .والثانية

أصبتت العقوبة السجن  -
 المذقت.
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ـددد مدددن كدددان مولجددداا بتراسدددة أو سدددوا 1  416

ار أو سددهله يعاقددب السددجين فيتددا  لدده الفددر
بدددالتب  مدددن ثالثدددة أ دددهر إلدددع  ثدددالث 
سددنوات فددي التالددة ا ولددع المددىكورة فددي 
المادة السابقة  وبا  غال ال اقة من ثالث 
إلدددع سدددبع سددددنوات فدددي التالدددة الثانيددددة  
وبا  غال ال داقة مدن  مد  سدنوات إلدع 

  م  ع رة سنة في التالة الثالثة.
بسدددددبب إ مدددددال  ـددددد إىا تصدددددل الفدددددرار2

ر  أو السدايا كاندت عقوبتده التدب  التا
مدددن  دددهر إلدددع سدددنة فدددي التالدددة ا ولدددع 
المىكورة آنفاا  والتب  من ستة أ هر إلع 
سددنتين فددي التالددة الثانيددة  ومددن سددنة إلددع 

 ثالث سنوات في التالة الثالثة.
 

  -332 المادة
ـ من كان مولجاا بتراسة أو سوا السجين فيتا  له 1

 دهر إلدع  الفرار أو سهله يعاقب بدالتب  مدن ثالثدة أ
ثالث سنوات في التالة ا ولدع المدىكورة فدي المدادة 

من ثالث إلع سبع سنوات  سجن المذقتالسابقة  وبال
مدددن  مددد   لسدددجن المذقدددتفدددي التالدددة الثانيدددة  وبا

 سنوات إلع  م  ع رة سنة في التالة الثالثة.
بسبب إ مال التار  أو السايا  ـ إىا تصل الفرار2

إلدع سدنة فدي التالدة كانت عقوبتده التدب  مدن  دهر 
ا ولدع المدىكورة آنفداا  والتدب  مدن سدتة أ دهر إلدع 
سنتين في التالة الثانية  ومن سنة إلع ثالث سدنوات 

 في التالة الثالثة.

 .332أصبح رقمها  -

السجن  عدلت العقوبة الع -
 في الفقرة ا ولع. المذقت

ـدد مدددن وكدددل إلددديهم تراسدددة السدددجناء أو 1  417

لفدرار م بيسدلتة سوقهم وأمددو م تسدهيالا 
يهم علدددع ارتكابددده تأو بدددخالت سدددوا ا تدددذا

 بواسطة الكسر أو العنم يعاقبون عن  ىا
قتددة ال ذالفعددل وتددد  با  ددغال ال دداقة الم

 أقل من  م  سنوات.
ـدد وكددل  دد ص غيددر م أقدددم علددع  ددىا 2

 قتة.ذالفعل يعاقب با  غال ال اقة الم
 

  -333 المادة
ـددد مدددن وكدددل إلددديهم تراسدددة السدددجناء أو سدددوقهم 1

أو أ دياء أدوات  م تسهيالا لفرار م بيسلتة أو وأمدو
علدددع ارتكابددده بواسددطة الكسدددر أو العندددم  تسدداعد م

قدت  مد  ذالم سجنالفعل وتد  بال يعاقبون عن  ىا
 .علع ا قل سنوات

ـ وكل   ص غير م أقددم علدع  دىا الفعدل يعاقدب 2

 قت.ذالم لسجنبا
 

 .333رقمها  أصبح -

 .ت العقوبة السجن المذقتعدل -
 ت صياغة الفقرة ا ولع.عدل-

ت فددض نصددم العقوبددة إىا أمددن المجددرم   418
القددبض علددع الفددار أو تملدده علددع تسددليم 
نفسه  الل ثالثة أ هر من فرار  دون أن 
يكددون قددد ارتكددب جريمددة أ ددرا توصددم 

 بالجناية أو الجنتة. 
 

  -334 المادة
ت فض نصم العقوبة إىا أمدن المجدرم القدبض علدع 

ثالثة أ هر من  الفار أو تمله علع تسليم نفسه  الل
فدددرار  دون أن يكدددون قدددد ارتكدددب جريمدددة أ دددرا 

 توصم بالجناية أو الجنتة. 

 .334أصبح رقمها  -

الفصل الثالث: في استيفاء الحق  
 تحكما

 الفصل الثالث: استيفاء الحق بالذات
 

تىفت كلمة تتكما وأضيفت 
 كلمة بالىات

 ألغي  ىا البند  منع استيفاء الحق بالذات -1 

 قدددم اسددتيفاء لتقده بالددىات و ددو قددادرمدن أ  419
علدددع مراجعدددة السدددلطة ىات الصددددالتية 
بالتال علع ن   مال في تيدا ة الغيدر أو 
استعمال العنم با  ياء فيضر بها عوقب 

 ماية ليرة. مسبغرامة ال تتجاو  ال
 

  -335 المادة
علددع  مددن أقدددم اسددتيفاء لتقدده بالددىات و ددو قددادر -1

   مراجعددة السددلطة ىات الصددالتية بالتددال علددع ندد
مددال فددي تيددا ة الغيددر أو اسددتعمال العنددم با  ددياء 

 المآ ة مسددفيضددر بهددا عوقددب بغرامددة ال تتجدداو  ال
 ليرة.

بواسطة العنم علع ا   اص  الفعل إىا اقترموـ 2

أو باللجوء إلع إكرا  معنو   عوقب الفاعل بالتب  
 مسددة سددتة أ ددهر علددع ا كثددر فضددالا عددن الغرامددة 

 .الم ليرةآ
ه التب  من ثالثة أ هر إلدع سدنتين ـ وتكون عقوبت3

إىا اسدددتعمل العندددم أو اإلكدددرا  ك ددد ص مسدددلح أو 
جماعدة مدن ثالثدة أ د اص أو أكثدر ولدو كدانوا غيدر 

 مسلتين.
تتوقددم المالتقددة علددع  ددكوا الفريددا المتضددرر  -4

إىا لم تقترن الجنتة المىكورة بجريمدة أ درا تجدو  
 مالتقتها بال  كوا.

 
 

 .335أصبح رقمها  -

 .ت الغرامة دد -
 421أدمجت معها المادتان  -

 .421و
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ـدد إىا اقتددرم الفعددل المددىكور فددي المددادة 1  421

السابقة بواسطة العنم علع ا   اص أو 
باللجوء إلع إكرا  معنو   عوقب الفاعدل 
بالتب  ستة أ هر علع ا كثر فضالا عن 

 الغرامة المتددة أعال .
ـ وتكون عقوبته التب  من ثالثة أ هر  2

نتين إىا اسددتعمل العنددم أو اإلكددرا  إلددع سدد
ك دددد ص مسددددلح أو جماعددددة مددددن ثالثددددة 
 أ  اص أو أكثر ولو كانوا غير مسلتين.

 

 
 

 
 .419أدمجت مع المادة  -

تتوقدددم المالتقدددة علدددع  دددكوا الفريدددا   421
المتضرر إىا لدم تقتدرن الجنتدة المدىكورة 
بجريمددددة أ ددددرا تجددددو  مالتقتهددددا بددددال 

  كوا.

 
 

 .419أدمجت مع المادة 

 تىفت  المبارزة -2 

 عقوبة المبار ة من  هر إلع سنة.  422
 

 تىفت 

كدددل دعدددوة إلدددع المبدددار ة وإن رفضدددت    423
ماية ليددرة إلددع  مسددعقوبتهددا الغرامددة مددن 

 . ألفي ليرة
 

 تىفت 

يعاقدددب بالعقوبدددة نفسدددها مدددن أ دددان آ دددر   424
عالنية أو استهدفه لال دراء العام  نده لدم 
يتتدددد امدددرءاا للمبدددار ة أو لدددم  يلدددب مدددن 

 تتدا . 
 

 تىفت 

إىا أفضددت المبددار ة إلددع المددوت أو إلددع   425
تعطيدددل دايدددم  كاندددت العقوبدددة فدددي التالدددة 
ا ولدددع االعتقدددال مدددن ثدددالث إلدددع سدددبع 
سددنوات  وفددي التالددة الثانيددة التددب  مددن 

 سنة إلع ثالث سنوات. 
 

 تىفت 

يعفع من العقوبة الطبيب أو الجرا  الدى    426
 أسعم المتبار ين.

 تىفت 

امس : في الجرائم المخلة الباب الخ 
 بالثقة العامة

البلللاب الخلللامس : فلللي الجلللرائم المخللللة بالثقلللة 
 العامة

 

الفصل األول: في تقليد خاتم الدولة  
والعالمات الرسمية والعملة و األسناد 

 المالية العامة

الفصل األول: في تقليلد خلاتم الدوللة والعالملات 
 ةالرسمية والعملة و األسناد المالية العام

 

  تقليد خاتم الدولة والعالمات الرسمية -1 تقليد خاتم الدولة والعالمات الرسمية -1 

ـ مدن قلدد  داتم الدولدة السدورية أو  داتم 1  427

 دولة أجنبية أو استعمل ال اتم المقلدد و دو
علدددع بيندددة مدددن ا مدددر عوقدددب با  دددغال 

 ال اقة سبع سنوات علع ا قل.
ـددد مدددن اسدددتعمل دون تدددا  ددداتم الدولدددة 2

السدددورية أو قلدددد دمغدددة  اتمهدددا أو دمغدددة 
 اتم دولة أجنبية أ را عوقدب با  دغال 

 قتة.ذال اقة الم
ـددد ويسدددتتا المجدددرم فدددي كلتدددا التدددالتين 3

 ليرة. مايةغرامة ال تنقص عن  مس
 

  -336 المادة
ـ من قلد  اتم الدولة السورية أو  اتم دولدة أجنبيدة 1

علددع بينددة مددن ا مددر  أو اسددتعمل ال دداتم المقلددد و ددو
 سبع سنوات علع ا قل. لسجن المذقتاعوقب ب

ـ من استعمل دون تا  اتم الدولة السورية أو قلدد 2

دمغدددة  اتمهدددا أو دمغدددة  ددداتم دولدددة أجنبيدددة أ دددرا 
 قت.ذالم سجنعوقب بال

ـدد ويسددتتا المجدددرم فددي كلتدددا التددالتين غرامدددة ال 3

 ليرة. ن ألميتنقص عن  مس
 

 .336رقمها  أصبح -

السجن الع ت العقوبة عدل -
 مذقت و ددت الغرامةال
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ـدد مددن قلددد  اتمدداا أو ميسددماا أو عالمددة أو 1  428

مطرقة  اصة بذدارة عامة سدورية كاندت 
 أو أجنبية أو قلد دمغة تل  ا دوات.

 ـ ومن استعمل لغرض غير م رو  أية2

عالمددة مددن العالمددات الرسددمية المددىكورة 
فددددي الفقددددرة السددددابقة صددددتيتة كانددددت أو 

لدددع مددد ورة. عوقدددب بدددالتب  مدددن سدددنة إ
ماية إلع  مسثالث سنوات وبالغرامة من 

 ليرة.  ألفي
 

  -337 المادة
ـدد مددن قلددد  اتمدداا أو ميسددماا أو عالمددة أو مطرقددة 1

 اصدة بددذدارة عامددة سددورية كانددت أو أجنبيددة أو قلددد 
بالتب  من سنة الع ثالث  عوقب دمغة تل  ا دوات

 .سنوات والغرامة  م  وع رون ألم ليرة
عالمة من  ـ ومن استعمل لغرض غير م رو  أية2

العالمدددات الرسدددمية المدددىكورة فدددي الفقدددرة السدددابقة 
 ةتصتيتة كانت أو مد ورة. عوقدب بدالتب  مدن سد

 ليرة. الم آع رة وبالغرامة  تينإلع سن أ هر
 

 .337أصبح رقمها  -

 وضعت عقوبة للفقرة ا ولع -
  ففت عقوبة الفقرة الثانية -
  

مدددن اقتدددرم التقليدددد المعاقدددب عليددده فدددي   429
السددابقتين يعفددع مددن العقدداب إىا المددادتين 

أتلم المدادة الجرميدة قبدل أ  اسدتعمال أو 
 مالتقة.

  -338 المادة
مددددن اقتددددرم التقليددددد المعاقددددب عليدددده فددددي المددددادتين 
السابقتين يعفع مدن العقداب إىا أتلدم المدادة الجرميدة 

 قبل أ  استعمال أو مالتقة.

 .338أصبح رقمها  -

  عملة واألسناد العامةتزوير ال -2 تزوير العملة واألسناد العامة -2 

مدددن قلدددد عملدددة ى بيدددة أو فضدددية متداولدددة   431
عرفدداا فددي سددورية أو فددي دولددة  قانوندداا أو

أ ددرا بقصددد ترويجهددا أو ا ددتر  و ددو 
علع بينة من ا مر بذصدار العملة المقلدة 
أو بترويجهدددددا أو بذد الهدددددا إلدددددع الدددددبالد 
السدددورية أو بدددالد دولدددة أجنبيدددة عوقدددب 

تدنقص عدن  مد   با  غال ال اقة مدة ال
سدددنوات وبغرامدددة تبلددد  مدددايتين و مسدددين 

 ليرة علع ا قل.
 

  -339 المادة
 متداولددة قانوندداا أو مددن قلددد عملددة ى بيددة أو فضددية -1

عرفاا في سورية أو في دولة أ درا بقصدد ترويجهدا 
أو ا تر  و و علع بيندة مدن ا مدر بذصددار العملدة 
المقلدة أو بترويجهدا أو بذد الهدا إلدع الدبالد السدورية 

مدددة ال تددنقص  سددجنالد دولددة أجنبيددة عوقددب بالأو بدد
 ال تددنقص عددن ضددعفيعددن  مدد  سددنوات وبغرامددة 

 .العملة الم ورة أو المقلدة القيمة المبينة علع  ى 
مددن قلددد أوراا نقددد أو نفسددها  ويعاقددب بالعقوبددة -2

ر أو راا مصارم سورية كاندت أو أجنبيدة أو أو  و 
م في قيمة  دى  ا وراا النقديدةت ويجهدا بقصدد تر ر 

 أو ا تر  بذصدار ا أو بترويجها.
 

 .339أصبح رقمها  -

 .معها 433أدمجت المادة  -

 

إىا كانت إتدا الجرايم المنصوص عليها   431
في المادة السابقة تتعلا بعملة معدنية غير 
الددى ب والفضددة كانددت العقوبددة ا  دددغال 
ال اقة الموقتة والغرامة من ماية ليرة إلع 

 ألم ليرة.
 

  -341 المادة
انددت إتدددا الجددرايم المنصددوص عليهددا فددي إىا ك -1

المدددادة السدددابقة تتعلدددا بعملدددة معدنيدددة غيدددر الدددى ب 
 قت والغرامة.ذالم سجنوالفضة كانت العقوبة ال

يعاقددب بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادة  -2

السابقة من أقدم  بقصدد تدرويج عملدة متداولدة قانونداا 
ييفها أو عرفاا في سورية أو في دولة أجنبية  علع ت 

إما بذنقاص و نها أو بطاليها بطالء يتو م معده أنهدا 
أكثدددر قيمدددة أو ا دددتر  و دددو علدددع بيندددة مدددن ا مدددر 
بذصدددددار عملددددة م يفددددة علددددع  ددددى  الصددددورة  أو 
بترويجها أو بذد الها إلع البالد السورية أو إلع بدالد 

 دولة أجنبية.
ر أسدناداا كدالتي عقوبات نفسها ويعاقب بال  -3 مدن  و 

  أو ا ددتر  و ددو عددالم بددا مر بذصدددار ىكددرت آنفدداا 
أوراا م يفدددة أو بترويجهدددا أو بذد الهدددا إلدددع الدددبالد 

 السورية أو إلع بالد دولة أ را. 
 

 .341أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن. -
-432أدمجت معها المادتان  -

434 

يعاقددب بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي   432
يج المدددادة السدددابقة مدددن أقددددم  بقصدددد تدددرو

عملة متداولدة قانونداا أو عرفداا فدي سدورية 
أو فدددي دولدددة أجنبيدددة  علدددع ت ييفهدددا إمدددا 
بذنقدداص و نهددا أو بطاليهددا بطددالء يتددو م 
معه أنها أكثر قيمدة أو ا دتر  و دو علدع 
بينة من ا مر بذصددار عملدة م يفدة علدع 
 ددى  الصدددورة  أو بترويجهدددا أو بذد الهدددا 
 إلدددع الدددبالد السدددورية أو إلدددع بدددالد دولدددة

 أجنبية.
 

 .431أدمجت مع المادة  - 
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مدددن قلدددد أوراا نقدددد أو أوراا مصدددارم   433
ر أو »سدددددورية كاندددددت أو أجنبيدددددة  أو  و 

م فدددي قيمدددة  دددى  ا وراا النقديدددة « تدددر 
بقصددد ترويجهددا أو ا ددتر  بذصدددار ا أو 
بترويجهددا عوقددب بالعقوبددات المنصددوص 

 .431عليها في المادة 

 

 .431أدمجت مع المادة  - 

ر  434 أسدددناداا كدددالتي ىكدددرت آنفددداا  أو  مدددن  و 
ا تر  و دو عدالم بدا مر بذصددار أوراا 
م يفة أو بترويجها أو بذد الها إلدع الدبالد 
السورية أو إلع بدالد دولدة أ درا عوقدب 
بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادة 

421 . 

 

 .431أدمجت مع المادة  - 

يعاقدددب بدددالتب  والغرامدددة مدددن صدددنع أو   435
االتجدددار أو روج عدددرض أو نقدددل بقصدددد 

قطعاا معدنية مقلداا بها عملة متداولة قانوناا 
أو عرفددداا فدددي سدددورية أو بدددالد أ دددرا أو 
أوراقاا مطبوعة قد يقع التبدا  بينهدا وبدين 
الددددددورا النقددددددد  أو أوراا المصددددددارم 

 الوطنية أو ا جنبية.
 

  -341 المادة
يعاقب بالتب  والغرامة من صنع أو عرض أو نقدل 

معدنيدة مقلدداا بهدا عملدة بقصد االتجار أو روج قطعاا 
متداولة قانوناا أو عرفاا في سورية أو بدالد أ درا أو 
أوراقدداا مطبوعددة قددد يقددع التبددا  بينهددا وبددين الددورا 

 النقد  أو أوراا المصارم الوطنية أو ا جنبية.
 
 

 .341رقمها  أصبح -

من قبض عن نية تسدنة قطعداا مدن العملدة   436
دة أو أوراقاا نقدية أو أوراا مصدارم مقلد

أو م يفددددة أو مدددد ورة وروجهددددا بعددددد أن 
تتقددا عيوبهددا عوقددب بغرامددة ال تتجدداو  

 الماية ليرة.
 

  -342 المادة
مددن قددبض عددن نيددة تسددنة قطعدداا مددن العملددة أو  -1

أوراقدداا نقديددة أو أوراا مصددارم مقلدددة أو م يفددة أو 
 م ورة وروجها بعد أن تتقا عيوبها عوقب بغرامة

 .ال تتجاو  ع رة االم ليرة
بة نفسها من أعاد التعامل و و عالم يستتا العقو -2

أوراقداا نقديدة أو أوراا مصدارم أو  با مر عملدة أو
 أسناداا لممر بطل التعامل بها.

 

 .342أصبح رقمها  -

 .437أدمجت معها المادة  -

يسددتتا العقوبددة نفسددها مددن أعدداد التعامددل   437
أوراقاا نقديدة أو  و و عالم با مر عملة أو

لممدددر بطدددل  أوراا مصدددارم أو أسدددناداا 
 التعامل بها.

 

 .336أدمجت مع المادة  - 

ـدد مددن صددنع آالت أو أدوات معدددة لتقليددد 1  438

أو ت ييم أو ت وير العملة أو أوراا النقد 
أو سدددندات المصدددارم أو تصدددل عليهدددا 
بقصد استعمالها علدع وجده غيدر م درو  

قتة وبالغرامة ذعوقب با  غال ال اقة الم
 ماية ليرة علع ا قل.

ن اقتندددع تلددد  اآلالت أو ا دوات ـددد ومددد2

علددع علمدده بيمر ددا عوقددب  بددالتب  سددنة 
 علع ا قل.

 

  -343 المادة
مددن صددنع آالت أو أدوات معدددة لتقليددد أو ت ييددم  -1

أو ت ويدددددددر العملدددددددة أو أوراا النقدددددددد أو سدددددددندات 
المصددارم أو تصددل عليهددا بقصددد اسددتعمالها علددع 

قت وبالغرامة ذالم سجنوجه غير م رو  عوقب بال
 رة علع ا قل.لي ع رة االم

ـدد ومددن اقتنددع تلدد  اآلالت أو ا دوات علددع علمدده 2

 بيمر ا عوقب  بالتب  سنة علع ا قل.
عليهدا فدي  يعاقب بالعقوبات الجناييدة المنصدوص -3

مددن وجددد تدداي اا آالت أو أدوات معدددة  فقددرة ا ولددعال
لصنع العملة أو الدورا النقدد  أو أوراا المصدارم 

  .واستعملها علع وجه غير م رو
 
 

 .343أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن. -
 .439أدمجت معها المادة  -

 يعاقدددب بالعقوبدددات الجناييدددة المنصدددوص  439
عليهددا فددي المددادة السددابقة مددن وجددد تدداي اا 
آالت أو أدوات معدددددة لصددددنع العملددددة أو 
الددددددورا النقددددددد  أو أوراا المصددددددارم 

 واستعملها علع وجه غير م رو .

 .438 أدمجت مع المادة 

 تىفت عبارة "وأوراا التمغة" تزوير الطوابع -3 تزوير الطوابع وأوراق التمغة -3 
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ر أوراا التمغدة أو الطوابدع   441 من قلد أو  و 
ا ميريددة وطوابددع اإليصدداالت أو طوابددع 
البريددد بقصددد اسددتعمالها علددع وجدده غيددر 

بيمر دددا م دددرو  أو روجهدددا علدددع علمددده 
 قتدددة تتدددعذعوقدددب با  دددغال ال ددداقة الم

 مددد  سدددنوات وبغرامدددة أقلهدددا  مسدددون 
 ليرة.
 

  -344 المادة
ر بقصدد  الطوابع علع ا تالم أنواعها من قلد أو  و 

اسددتعمالها علددع وجدده غيددر م ددرو  أو روجهددا علددع 
تددع  مدد  ت قددتذالم سددجنعلمدده بيمر ددا عوقددب بال
 ليرة. المع رة ا  سنوات وبغرامة أقلها 

 

 .344أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع السجن  -
 رامة.و ددت الغ

تىفت عبارة "أوراا التمغة  -
أو الطوابع البريدية أو طوابع 
االيصاالت أو طوابع البريد" 

وأضيفت عبارة "علع ا تالم 
 أنواعها".

يعاقب بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع سدنة   441
وبالغرامددة مايددة ليددرة مددن اسددتعمل و ددو 
عددددالم بددددا مر أتددددد الطوابددددع المقلدددددة أو 

 عماله.الم ورة  أو طابعاا سبا است

   -345 المادة
يعاقب بالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع سدنة وبالغرامدة 

ليرة من استعمل و و عدالم بدا مر أتدد  الم مسة ا  
 الطوابع المقلدة أو الم ورة  أو طابعاا سبا استعماله.

 .345أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

   -346 المادة  
مددن أبددع قبددول النقددود الوطنيددة بالقيمددة المتددددة لهددا 

 .غرامةوبال هر علع ا كثرستة أ يعاقب بالتب  
 
 

أضيفت  ى  المادة وأصبح  -
 .346رقمها 

  أحكام شاملة أحكام شاملة 

ـد يعفدع مدن العقوبدة مدن ا دتر  بذتدددا 1  442

الجنايات المنصوص عليها في المواد مدن 
وأنبي السلطة بهدى  الجنايدة  441إلع  431

 قبل إتمامها.
ـدد أمددا المدددعع عليدده الددى  يتدديح القددبض  2

بددددء المالتقدددات  علدددع سددداير  ولدددو بعدددد
المجرمين أو علدع الدىين يعدرم م تبدي م 

عقوبته فقط علدع نتدو مدا نصدت  فت فض
 .241عليه المادة 

 

   -347 المادة
ـدد يعفددع مددن العقوبددة مددن ا ددتر  بذتدددا الجنايددات 1

 345إلددع  339المنصددوص عليهددا فددي المددواد مددن 

 وأنبي السلطة بهى  الجناية قبل إتمامها.
يتيح القبض  ولدو بعدد بددء  ـ أما المدعع عليه الى 2

المالتقدددات  علدددع سددداير المجدددرمين أو علدددع الدددىين 
عقوبتده فقدط علددع نتدو مددا  يعدرم م تبدي م فددت فض

 .155نصت عليه المادة 

 .347أصبح رقمها  -

 

  الفصل الثاني : في التزوير الفصل الثاني : في التزوير 

الت ويددر  ددو تتريددم مفتعددل للتقيقددة فددي   443
التدي يدراد إثباتهدا بصد   الوقايع والبيانات

أو م طوط يتتج بهما يمكن أن ينجم عنه 
 ضرر ماد  أو معنو  أو اجتماعي.

 

  -348 المادة
الت ويدددر  دددو تتريدددم مفتعدددل للتقيقدددة فدددي الوقدددايع 

م طدوط يتدتج والبيانات التي يدراد إثباتهدا بصد  أو 
ضدرر مداد  أو معندو  أو  يمكن أن يدنجم عندهبهما 

 اجتماعي.
 

 .348أصبح رقمها  -

بة مرتكب الت ويدر نفسدها مدن ب بعقويعاق  444
 ل الم ور و و عالم بيمر .استعم

 

  -349 المادة
ل بددة مرتكددب الت ويددر نفسددها مددن اسددتعميعاقددب بعقو

 الم ور و و عالم بيمر .
 

 .349أصبح رقمها  -

  في التزوير الجنائي -1 في التزوير الجنائي -1 

ـ يعاقب با  غال ال داقة المذقتدة  مد  1  445

م الدى  يرتكدب سنوات علع ا قل الموظ
 ت ويراا مادياا في أثناء قيامه بالوظيفة: 

إمددا بذسدداءته اسددتعمال إمضدداء أو  دداتم أو 
بصددمة إصددبع  وإجمدداالا بتوقيعدده إمضدداء 
مدد وراا  وإمددا بصددنع صدد  أو م طددوط. 
وإمددا بمددا يرتكبدده مددن تددىم أو إضددافة أو 

 تغيير في مضمون ص  أو م طوط.
ـ وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إىا 2

كان السند الم ور من السندات التي يعمل 
 بها إلع أن يدعع ت وير ا.

ـ تطبا أتكام  ى  المادة في تال إتالم 3

 السند إتالفاا كلياا أو ج يياا. 
 

  -351 المادة
المذقت  م  سنوات علدع ا قدل  سجنـ يعاقب بال1

الموظم الى  يرتكدب ت ويدراا ماديداا فدي أثنداء قيامده 
 بالوظيفة: 

إمضددداء أو  ددداتم أو بصدددمة  إمدددا بذسددداءته اسدددتعمال
إصبع  وإجماالا بتوقيعه إمضاء م وراا  وإمدا بصدنع 
صدد  أو م طددوط. وإمددا بمددا يرتكبدده مددن تددىم أو 

 إضافة أو تغيير في مضمون ص  أو م طوط.
ـ وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إىا كان السند 2

المدد ور مددن السددندات التددي يعمددل بهددا إلددع أن يدددعع 
 ت وير ا.

كددام  ددى  المددادة فددي تددال إتددالم السددند ـدد تطبددا أت3

 إتالفاا كلياا أو ج يياا. 
 

 .351رقمها  أصبح -

السجن  الع ت العقوبةعدل -
 .المذقت
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يعاقددب بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي   446
المددادة السددابقة مددع مددا ا ددتملت عليدده مددن 
فدددوارا الموظدددم الدددى  يدددنظم سدددنداا مدددن 
ا تصاصه فيتدث ت ويهاا فدي موضدوعه 

إمدا بذسداءته اسدتعمال إمضداء  أو ظروفه.
 علع بياض أذتمن عليه. 

أو بتدويندده مقدداوالت أو أقددواالا غيددر التددي 
 صدرت عن المتعاقدين أو التي أملو ا.

أو بذثباته وقايع كاىبة علع أنهدا صدتيتة  
علدددع أنهدددا  أو وقدددايع غيدددر معتدددرم بهدددا

معترم بها  أو بتتريفه أية واقعة أ درا 
لددع وجدده غيددر بذغفالدده أمددراا أو إيددراد  ع

 صتيح.
 

   -351 المادة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 
مع ما ا تملت عليه من فوارا الموظدم الدى  يدنظم 
سنداا من ا تصاصه فيتدث ت ويهاا في موضوعه أو 

 :ظروفه
إمددا بذسدداءته اسددتعمال إمضدداء علددع بيدداض أذتمدددن 

 عليه. 
 أو بتدوينه مقاالت أو أقدواالا غيدر التدي صددرت عدن

 المتعاقدين أو التي أملو ا.
أو بذثباته وقايع كاىبدة علدع أنهدا صدتيتة أو وقدايع  

علع أنهدا معتدرم بهدا  أو بتتريفده  غير معترم بها
أيدة واقعدة أ درا بذغفالده أمدراا أو إيدراد  علدع وجدده 

 غير صتيح.
 

 .351أصبح رقمها  -

ينددد ل من لدددة المدددوظفين العدددامين لتطبيدددا   447
وض إليدددده المددددواد السددددابقة كددددل مددددن فدددد

المصدادقة علددع صدتة سددند أو إمضدداء أو 
  اتم.
 

   -352 المادة
ين ل من لة الموظفين العامين لتطبيا المدواد السدابقة 
كددل مددن فددوض إليدده المصددادقة علددع صددتة سددند أو 

 إمضاء أو  اتم

 .352أصبح رقمها  -

 

يعاقددب سدداير ا  دد اص الددىين يرتكبددون   448
ت ويددددراا فددددي ا وراا الرسددددمية بذتدددددا 

فدددي المدددواد السدددابقة  الوسدددايل المدددىكورة
با  غال ال اقة المذقتة في التاالت التدي 

 ال ينص فيها القانون علع  الم ىل .
 

   -353 المادة
يعاقدب سداير ا  د اص الدىين يرتكبدون ت ويدراا فددي 
ا وراا الرسدددمية بذتددددا الوسدددايل المدددىكورة فدددي 

المذقدت فدي التداالت التدي ال  سدجنالمواد السابقة بال
 ىل .ينص فيها القانون علع  الم 

 

 .353رقمها  أصبح -

 .السجنالع ت العقوبة عدل -

تعدددد كدددا وراا الرسدددمية لتطبيدددا المدددادة   449
السددددابقة السددددندات للتامددددل أو السددددندات 
)االسمية  التي أجي  إصددار ا قانونداا فدي 
سورية أو في دولة أ درا وكدل السدندات 
الماليدددة سدددواء أكاندددت للتامدددل أو كاندددت 

 تتول بواسطة التظهير.
 

   -354 المادة
كددددا وراا الرسددددمية لتطبيددددا المددددادة السددددابقة تعددددد 

السددندات للتامددل أو السددندات )االسددمية  التددي أجيدد  
إصدار ا قانوناا في سورية أو في دولدة أ درا وكدل 
السندات المالية سواء أكانت للتامدل أو كاندت تتدول 

 بواسطة التظهير.
 

 .354أصبح رقمها  -

  ر السجالت والبيانات الرسميةتزوي -2 تزوير السجالت والبيانات الرسمية -2 

من وجب عليده قانونداا أن يمسد  سدجالت   451
 اضعة لمراقبة السلطة فدون فيهدا أمدوراا 
كاىبة أو أغفل تدوين أمدور صدتيتة فيهدا 
عوقددددب بددددالتب  مددددن  ددددهر إلددددع سددددنة 

ماية ليددرة علددع ا قددل إىا  مسددوبالغرامددة 
كددان الفعددل مددن  ددينه إيقددا  السددلطة فددي 

 الغلط. 
 

   -355 المادة
ليدده قانوندداا أن يمسدد  سددجالت  اضددعة مددن وجددب ع

لمراقبددة السددلطة فدددون فيهددا أمددوراا كاىبددة أو أغفددل 
سدتة تدوين أمور صدتيتة فيهدا عوقدب بدالتب  مدن 

ليدرة علدع   مسدون ألدموبالغرامة  تين هر إلع سنأ
 ا قل إىا كان الفعل من  ينه إيقا  السلطة في الغلط. 

 

 .355أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -

بالعقوبة نفسها من أبر  و دو عدالم  يعاقب  451
بددا مر وثيقددة مقلدددة أو مترفددة أو منظمددة 
علدددع وجددده ي دددالم التقيقدددة ومعددددة  ن 
تكدددون أساسددداا إمدددا لتسددداب الضدددرايب أو 
الرسوم أو غير ىل  من العوايدد المتوجبدة 
للدولدددة أو إلتددددا اإلدارات العامدددة وإمدددا 
للمراقبدددة القانونيدددة علدددع أعمدددال المجدددرم 

 مهنته. المتعلقة ب

   -356 المادة
يعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن أبددر  و ددو عددالم بددا مر 
وثيقة مقلددة أو مترفدة أو منظمدة علدع وجده ي دالم 
التقيقددددة ومعدددددة  ن تكددددون أساسدددداا إمددددا لتسدددداب 
الضددددرايب أو الرسددددوم أو غيددددر ىلدددد  مددددن العوايددددد 
المتوجبدددة للدولدددة أو إلتددددا اإلدارات العامدددة وإمدددا 

مجدددرم المتعلقدددة للمراقبدددة القانونيدددة علدددع أعمدددال ال
 بمهنته. 

 .356أصبح رقمها  -

  المصدقات الكاذبة -3 المصدقات الكاذبة -3 
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:  ـ يعاقب بالتب  مدن  دهر إلدع سدنتين1  452

من تصدل بدىكر  ويدة كاىبدة علدع جدوا  
سددفر أو ورقددة طريددا أو تددىكرة مددرور  
ومددن تصددل بانتتالدده اسددماا علددع ر صددة 
صدديد أو تمددل سددال  أو تددىكرة  ويددة أو 

نا دب أو وثيقدة نقدل أو نسد ة عددن تدىكرة 
 السجل العدلي  اصة بالغير. 

ـدد يعاقدددب بالعقوبدددة نفسددها مدددن اسدددتعمل 2

وثيقدة مددن الوثددايا المددىكورة آنفدداا أعطيددت 
 باسم غير اسمه أو بهوية غير  ويته. 

 

  -357 المادة
  دددهر إلدددع سدددنتينثالثدددة أـددد يعاقدددب بدددالتب  مدددن 1

 :والغرامة  مسون ألم 
   سددفر أومددن تصددل بددىكر  ويددة كاىبددة علددع جددوا

أو  هادة علمية سورية  ورقة طريا أو تىكرة مرور
  ومدن تصدل بانتتالده اسدماا علدع ر صدة أو أجنبية

صيد أو تمل سال  أو تىكرة  ويدة أو تدىكرة نا دب 
أو وثيقددة نقددل أو نسدد ة عددن السددجل العدددلي  اصددة 

 بالغير. 
ـدد يعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن اسددتعمل وثيقددة مددن 2

أعطيددت باسددم غيددر اسددمه أو  الوثددايا المددىكورة آنفدداا 
 بهوية غير  ويته. 

 

 .357أصبح رقمها  -

 ددت عقوبة التب  وأضيفت  -
 الغرامة

يعاقددب الموظددم الددى  يسددلم إتدددا تلدد    453
الوثدددايا علدددع علمددده بانتتدددال االسدددم أو 
 الهوية بالتب  من سنة إلع ثالث سنوات.

 

   -358 المادة
يعاقددب الموظددم الددى  يسددلم إتدددا تلدد  الوثددايا  -1

بانتتال االسم أو الهوية بالتب  مدن سدنة علع علمه 
  .والغرامة  مسون ألم ليرة إلع ثالث سنوات

وال تنقص العقوبة عن التدب  سدنة والغرامدة اىا  -2

وقع الت وير علع جوا  السفر أو البطاقدة ال  صدية 
 أو ال هادة العلمية.

 

 .358أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة -
 أضيفت الفقرة الثانية. -

رتكددددددب الت ويددددددر بدددددداال تالا أو مددددددن ا  454
التتريم في إتدا ا وراا الم دار إليهدا 

عوقددددب بددددالتب  مددددن  452فددددي المددددادة 

  هرين إلع سنتين.
 

   -359 المادة
من ارتكب الت وير باال تالا أو التتريم في إتدا 

عوقب بالتب   359ا وراا الم ار إليها في المادة 

والغرامددة  مسددون ألددم  إلددع سددنتين سددتة أ ددهرمددن 
 ليرة.

 .359بح رقمها أص -

 ددت العقوبة وأضيفت  -
 الغرامة

 

ـ من أقدم تال ممارسته وظيفة عامة أو 1  455

 دمة عامة أو مهنة طبية أو صتية علدع 
إعطاء مصدقة كاىبة معددة لكدي تقددم إلدع 
السلطة العامة أو من  دينها أن تجدر علدع 
الغيددر منفعددة غيددر م ددروعة أو أن تلتددا 

 الضرر بمصالح أتد النا .
تلدا بانتتالده اسدم أتدد ا  د اص ومن ا 

المىكورين و ور بواسطة التتريدم مثدل 
 دى  المصدددقة  عوقددب بدالتب  مددن  ددهر 

 إلع سنتين.
ـ وإىا كانت المصددقة الكاىبدة قدد أعددت 2

لكي تبدر  أمدام القضداء أو لتبدرر اإلعفداء 
مددن  دمددة عامددة فددال يددنقص التددب  عددن 

 ستة أ هر.
 

   -361 المادة
مددة أو  دمددة ـدد مددن أقدددم تددال ممارسددته وظيفددة عا1

عامة أو مهنة طبيدة أو صدتية علدع إعطداء مصددقة 
كاىبة معدة لكي تقدم إلع السلطة العامة أو من  دينها 
أن تجر علع الغير منفعة غير م روعة أو أن تلتدا 

 الضرر بمصالح أتد النا .
ومن ا تلا بانتتاله اسم أتدد ا  د اص المدىكورين 

عوقب  ور بواسطة التتريم مثل  ى  المصدقة   وأ
والغرامة  مسون   هر إلع سنتينثالثة أبالتب  من 
 .ألم ليرة

ـ وإىا كانت المصدقة الكاىبدة قدد أعددت لكدي تبدر  2

أمدام القضدداء أو لتبددرر اإلعفدداء مدن  دمددة عامددة فددال 
والغرامددة مايددة ألددم  يددنقص التددب  عددن سددتة أ ددهر

 .ليرة
 

 .361أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة وأضيفت  -
 الغرامة

راا التبليدددددددددد  التددددددددددي يترر ددددددددددا إن أو  456
المتضددددددرون وسدددددداير عمددددددال الدولددددددة 
واإلدارات العامددددددة وكددددددىل  المتاضددددددر 
والتقددارير التددي يترر ددا رجددال الضددابطة 
العدليدددة تنددد ل من لدددة المصددددقة لتطبيدددا 

 القانون الج ايي.
 

   -361 المادة
إن أوراا التبليدد  التددي يترر ددا المتضددرون وسدداير 
ر عمدددال الدولدددة واإلدارات العامدددة وكدددىل  المتاضددد

والتقارير التي يترر ا رجال الضابطة العدلية تن ل 
 .من لة المصدقة لتطبيا القانون الج ايي

 .361أصبح رقمها  -

ر 1  457 ـ من وضدع تتدت اسدم مسدتعار أو  وَّ

مصدقة تسن سلو  أو  هادة فقر عوقدب 
 بالتب  تتع ستة أ هر.

ـ وتكون العقوبدة مدن  دهر إلدع سدنة إىا 2

م أو وضدددعت ال دددهادة تتدددت اسدددم موظددد
تندددداول الت ويددددر مصدددددقة صددددادرة عددددن 

 موظم.
 

   -362 المادة
ر مصدددقة 1 ـدد مددن وضددع تتددت اسددم مسددتعار أو  وَّ

تسن سلو  أو  هادة فقر عوقب بالتب  تتدع سدتة 
 .الم ليرةآأو بالغرامة ع رة  أ هر

وبالغرامددة  ـدد وتكددون العقوبددة مددن  ددهر إلددع سددنة 2

إىا وضعت ال هادة تتدت  م  وع رون ألم ليرة 
اول الت ويدر مصددقة صدادرة عدن اسم موظدم أو تند

 موظم.

 .362أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة -

  انتحال الهوية -4 انتحال الهوية -4 
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مددن تقدددم إلددع سددلطة عامددة بهويددة كاىبددة   458
قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغير  أو بنيدة 
اإلضددددرار بتقددددوا أتددددد النددددا  عوقددددب 
بالتب  من  هرين إلع سنتين فضالا عما 

مدن العقوبدات الجناييدة فدي قد يتعرض لده 
 تال تواطيه مع موظم عام.

 

   -363 المادة
مددن تقدددم إلددع سددلطة عامددة بهويددة كاىبددة قصددد جلددب 
المنفعة لنفسه أو لغير  أو بنية اإلضرار بتقوا أتدد 
النا  عوقب بالتب  من  دهرين إلدع سدنتين فضدالا 
عما قدد يتعدرض لده مدن العقوبدات الجناييدة فدي تدال 

 تواطيه مع موظم عام.
 

 .363رقمها  أصبح -

 

تفددرض العقوبددة نفسددها علددع كددل  دد ص   459
يعرم عن علم منه في ا توال المىكورة 
آنفاا  وية أتد النا  الكاىبة أمام السلطات 

 .العامة

   -364 المادة
تفرض العقوبدة نفسدها علدع كدل  د ص يعدرم عدن 
علم منه في ا توال المىكورة آنفداا  ويدة أتدد الندا  

 .الكاىبة أمام السلطات العامة

 .364رقمها أصبح  -

  تزوير األوراق الخاصة -5 تزوير األوراق الخاصة -5 

461   
مدددن ارتكدددب الت ويدددر فدددي أوراا  اصدددة 
بذتدددا الوسددايل المتددددة فددي المددادتين الددـ 

عوقب بالتب  من سنة إلع  446و  445

ماية  مسدددثدددالث سدددنوات وبغرامدددة أقلهدددا 
 ليرة.
 

  -365 المادة
مددددن ارتكددددب الت ويددددر فددددي أوراا  اصددددة بذتدددددا 

عوقدب  351و 351تددة في المادتين الـ الوسايل الم

بددالتب  مددن سددنة إلددع ثددالث سددنوات وبغرامددة أقلهددا 
 ليرة.  مسون ألم

 

 .365أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

ـدد إىا أقددر المجددرم بالفعددل الجرمددي قبددل 1  461

 االستعمال والمالتقة أعفي من العقاب. 
ـ أما إىا تصل اإلقدرار عدن الجدرم بعدد 2

قبدددددل ال دددددكوا أو اسدددددتعمال المددددد ور و
المالتقددة فددت فض العقوبددة علددع نتددو مددا 

 .241جاء في المادة 

 

   -366 المادة
ـدد إىا أقددر المجددرم بالفعددل الجرمددي قبددل االسددتعمال 1

 والمالتقة أعفي من العقاب. 
ـدد أمددا إىا تصددل اإلقددرار عددن الجددرم بعددد اسددتعمال 2

الم ور وقبل ال دكوا أو المالتقدة فدت فض العقوبدة 
 .155 علع نتو ما جاء في المادة

 

 . 366أصبح رقمها  -

 

الباب السادس : في الجرائم التي  
 تمس الدين واألسرة

الباب السادس : فلي الجلرائم التلي تملس اللدين 
 واألسرة

 

الفصل األول : في الجنح التي تمس  
 الدين

  الفصل األول : في الجنح التي تمس الدين

  ما يمس الشعور الديني -1 ما يمس الشعور الديني -1 

من أقدم بذتدا الطرا المنصوص عليهدا   462
علدددع تتقيدددر ال دددعاير  218فدددي  المدددادة 

الدينية التدي تمدار  عالنيدة أو تدث علدع 
اال دراء بذتدددددا تلدددد  ال ددددعاير عوقددددب 

 بالتب  من  هرين إلع سنتين.
 

   -367 المادة
مددن أقدددم بذتدددا الطددرا المنصددوص عليهددا فددي   -1

  علع تتقير ال عاير الدينية التدي تمدار 133المادة 

عالنيددة أو تددث علددع اال دراء بذتدددا تلدد  ال ددعاير 
 عوقب بالتب  من  هرين إلع سنتين.

م اسم عاقب بالتب  من  هر الع سنة من تدَّ وي -2

 هللا عالنية.
 

 .367أصبح رقمها  -

من القانون  2أضيفت الفقرة  -

 اللبناني.
 

 يعاقب بالتب  من  هر إلع سنة:   463
بذتدددا  آ ـ مدن أتدددث ت وي داا عنددد القيدام

الطقو  أو باالتتفاالت أو الرسوم الدينية 
المتعلقة بتل  الطقدو  أو عرقلهدا بيعمدال 

 ال دة أو التهديد.
ب ـ من  دم أو تطم أو  دو  أو دند  أو 
نج  بناء م صصداا للعبدادة أو  دعاراا أو 
غيددر  ممددا يكرمدده أ ددل ديانددة أو فيددة مددن 

 النا .

   -368 المادة
ث يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة مددن أتددد -أ

ت وي اا عند القيام بذتدا الطقو  أو باالتتفاالت أو 
الرسددوم الدينيددة المتعلقددة بتلدد  الطقددو  أو عرقلهددا 

 بيعمال ال دة أو التهديد.
من  دم أو يعاقب بالتب  ستة أ هر علع ا قل ب ـ 

تطم أو  و  أو دن  أو نج  بناء م صصاا للعبادة 
يدة مدن أو  عاراا أو غير  مما يكرمده أ دل دياندة أو ف

 النا .

 .368أصبح رقمها  -

المادة الع فقرتين  تقسم -
 تسب العقوبة

التعدي على حرمة األموات والجلرائم  -2 

 المخلة بنظام دفنهم

التعللدي علللى حرمللة األمللوات والجللرائم المخلللة  -2

 بنظام دفنهم

 

مددن أتدددث ت وي دداا فددي المددختم أو تفددالت   464
يد الموتع أو عرقلها بيعمال ال دة أو التهد
 عوقب بالتب  من  هرين إلع سنة.

 

   -369 المادة
مددن أتدددث ت وي دداا فددي المددختم أو تفددالت المددوتع أو 
عرقلها بيعمال ال دة أو التهديدد عوقدب بدالتب  مدن 

 .والغرامة  هرين إلع سنة
 

 .369أصبح رقمها  -
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مددن سددرا أو أتلددم جثددة كلهددا أو بعضددها   465
عوقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة  وإىا 

 فدداء المددوت أو تصددلت السددرقة بقصددد إ
 الوالدة فمن  هرين إلع سنتين. 

 

  -371 المادة
أو أتلدددم جثدددة كلهدددا أو بعضدددها أو  دددو  مدددن سدددرا 

  وإىا تين دددهر إلدددع سدددنسدددتة أعوقدددب بدددالتب  مدددن 
تصلت السرقة بقصد إ فداء المدوت أو الدوالدة فمدن 

وات وبالغرامة التي ال تدنقص عدن سنثالث إلع  سنة
 .  م  وع رين ألم ليرة

 

 .371أصبح رقمها   -

 أضيفت عبارة  "أو  و " -
  ددت العقوبة -

 ألفدديماية إلددع  مسدديعاقددب بالغرامددة مددن   466
علع ستة أ هر  ليرة وبالتب  مدة ال ت يد

أو بذتددددا العقدددوبتين مدددن أقددددم لغدددرض 
علمي أو تعليمي دون موافقة من له التدا 
علددددع أ ددددى جثددددة أو ت ددددريتها أو علددددع 

 استعمالها بي  وجه آ ر.
 

   -371 المادة
 المآع ددرة إلددع الم آة سددم ن يعاقددب بالغرامددة مدد

علع ستة أ هر أو بذتدا  ليرة وبالتب  مدة ال ت يد
العقددوبتين مددن أقدددم لغددرض علمددي أو تعليمددي  دداتين 

تا علع أ دى جثدة أو ت دريتها دون موافقة من له ال
 استعمالها بي  وجه آ ر. أو
 

 .371أصبح رقمها   -

 .أضيفت كلمة " اتين" -
 . ددت الغرامة -
 ة "علع".تىفت كلم -

 يعاقب بالتب  من  هرين إلع سنتين:  467
ـ مدددن  تددد  أو دنددد  ترمدددة القبدددور أو  آ

أنصاب الموتع أو أقدم قصداا علع  ددمها 
 أو تتطيمها أو ت ويهها.

ب ـ من دن  أو  دم أو تطم أو  دو  أ  
 دددديء آ ددددر  ددددص ب ددددعاير المددددوتع أو 

 بصيانة المقابر أو ت يينها.
 

   -372 المادة
 :وبالغرامة  سنتينيعاقب بالتب  من  هرين إلع 

آـ من  ت  أو دن  ترمة القبور أو أنصداب المدوتع 
 أو أقدم قصداا علع  دمها أو تتطيمها أو ت ويهها.

ب ـ من دن  أو  دم أو تطم أو  و  أ   يء آ ر 
  ص ب عاير الموتع أو بصيانة المقابر أو ت يينها.

 

 .372أصبح رقمها  -

ـدد يعاقددب بددالتب  التكدددير  وبالغرامددة 1  468

مددن  مسددة وع ددرين إلددع مايددة ليددرة مددن 
يقدمون علع دفن ميت أو ترا جثدة دون 
مراعاة ا صول القانونية أو ي الفون بييدة 
صدورة كاندت القدوانين وا نظمدة المتعلقددة 

 بالدفن أو الترا.
ـ إىا وقدع الفعدل بقصدد إ فداء المدوت أو 2

الددوالدة كاندددت العقوبددة مدددن  ددهرين إلدددع 
 سنتين.

  -373 المادة
إلدع ألفين لتكدير  وبالغرامة من ـ يعاقب بالتب  ا1

علدع دفدن ميدت أو تدرا  ليرة مدن يقددمالم آة  مس
بييددة  اعدداة ا صددول القانونيددة أو ي ددالمجثددة دون مر

صددورة كانددت القددوانين وا نظمددة المتعلقددة بالدددفن أو 
 الترا.

ـدد إىا وقددع الفعددل بقصددد إ فدداء المددوت أو الددوالدة 2

امدة التدي وبالغر كانت العقوبة من  هرين إلع سنتين
 .الم ليرةال تنقص عن ع رة ا  

 

 .373أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -
وضعت كلمة ""يقدم" وكلمة  -

"ي الم" بدالا من كلمة 
 "يقدمون" و "ي الفون".

الفصل الثاني : في الجرائم التي  
 تمس األسرة

  الفصل الثاني : في الجرائم التي تمس األسرة

  الجرائم المتعلقة بالزواج -1 اجالجرائم المتعلقة بالزو -1 

إىا عقد أتد رجدال الددين  واج قاصدر لدم   469
يتم الثامنة ع رة من عمر  دون أن يددون 
فدددي العقدددد رضدددع مدددن لددده الواليدددة علدددع 
القاصر أو أن يستعاض عنه بذىن القاضي 
عوقدددب بالغرامدددة مدددن مايدددة إلدددع مدددايتين 

 و مسين ليرة.
 

   -374 المادة
لدم يدتم الثامندة إىا عقد أتد رجال الدين  واج قاصدر 

ع رة من عمر  دون أن يدون في العقدد رضدع مدن 
لدده الواليددة علددع القاصددر أو أن يسددتعاض عندده بددذىن 

ع درة إلع  المآ مسة القاضي عوقب بالغرامة من 
 ليرة. المآ

 .374أصبح رقمها  -
  ددت الغرامة -

يسددتتا العقوبددة نفسددها رجددل الدددين الددى    471
وسداير  يعقد  واجاا قبل أن يدتم اإلعالندات

المعددامالت التددي يددنص عليهددا القددانون أو 
ا توال ال  صية أو يتدولع  واج امدرأة 

 قبل انقضاء عدتها.
 

   -375 المادة
يستتا العقوبة نفسها رجدل الددين الدى  يعقدد  واجداا 
قبل أن يتم اإلعالنات وسداير المعدامالت التدي يدنص 
عليها القانون أو ا توال ال  صدية أو يتدولع  واج 

 عدتها. امرأة قبل انقضاء
 

 .375أصبح رقمها  -

ـدد مددن تدد وج بطريقددة  ددرعية مددع علمدده  1  471

ببطالن  واجه بسبب  واج سابا عوقدب 
 بالتب  من  هر إلع سنة.

ـدد ويسددتهدم للعقوبددة نفسددها رجددل الدددين 2

الى  يتولع عقد ال واج المىكور مع علمه 
 بالرابطة ال وجية السابقة. 

 

   -376 المادة
الن ـدد مددن تدد وج بطريقددة  ددرعية مددع علمدده بددبط1

 واجه بسبب  واج سابا عوقدب بدالتب  مدن  دهر 
 إلع سنة.

ـ ويستهدم للعقوبة نفسها رجدل الددين الدى  يتدولع 2

عقددد الدد واج المددىكور مددع علمدده بالرابطددة ال وجيددة 
 السابقة

 .376أصبح رقمها  -
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ين ل من لة رجدال الددين لتطبيدا ا تكدام   472
السدددابقة المتعاقددددون وممثلدددو م وال دددهود 

 ال واج بصفتهم  ى .الىين تضروا 
 

   -377 المادة
يندد ل من لددة رجددال الدددين لتطبيددا ا تكددام السددابقة 
المتعاقدددددون وممثلددددو م وال ددددهود الددددىين تضددددروا 

 ال واج بصفتهم  ى .
 

 .377أصبح رقمها  -

  آداب األسرةالجنح المخلة ب -2 آداب األسرةالجنح المخلة ب -2 

ـ تعاقب المرأة ال انية بالتب  من ثالثدة 1  473

 سنتين. أ هر إلع
ـدد ويقضددع بالعقوبددة نفسددها علددع  ددري  2

ال انية إىا كدان مت وجداا وإال فدالتب  مدن 
  هر إلع سنة.

ـدد فيمددا  ددال اإلقددرار القضددايي والجنتددة 3

الم ددهودة ال يقبددل مددن أدلددة الثبددوت علددع 
ال دددري  إال مدددا ن دددي منهدددا عدددن الرسدددايل 

 والوثايا ال طية التي كتبها.
 

   -378 المادة
 تكبده أ  مدن الد وجينندا الدى  يرال علدع عاقب يـ 1

 بالتب  من ثالثة أ هر إلع سنتين.
إىا  علددع  ددري  ال نددـدد ويقضددع بالعقوبددة نفسددها ع2

 كان مت وجاا وإال فالتب  من  هر إلع سنة.
الدد وجين بددالتب  مددن  ددهر الددع  يعاقددب أ  مددن -3

 .ات ى  ليلة جهاراا  ىاسنة إ
 

 .378أصبح رقمها  -

أضيفت صياغة جديدة للمادة  -
 .القانون اللبنانيأ ىت من 

ـدد يعاقددب الدد وج بددالتب  مددن  ددهر إلددع 1  474

سنة إىا ارتكب ال نا في البيت ال وجي أو 
 ات ى له  ليلة جهاراا في أ  مكان كان.

 ـ وتن ل العقوبة نفسها بالمرأة ال ري .2

 

بعد  473أدمجت مع المادة  - 

 تعديلها.

ـ ال يجو  مالتقة فعل ال نا إال ب دكوا 1  475

ى  صددفة المدددعي ال  صددي الدد وج وات ددا
وعنددددد عدددددم قيددددام ال وجيددددة فتتوقددددم »

المالتقددة علددع  ددكوا الددولي علددع عمددود 
«. النسب وات اى  صفة المدعي ال  صي

ـدددددد ال يالتددددددا المتددددددرض وال ددددددري  2

 والمتد ل إال وال وج معاا.
أو »ـدددد ال تقبددددل ال ددددكوا مددددن الدددد وج 3

 الى  تم ال نا برضا .« الولي
ثالثدة أ دهر ـ ال تقبل ال دكوا بانقضداء 4

علددع اليددوم الددى  اتصددل فيدده الجددرم بعلددم 
 «.أو الولي»ال وج 

ـدد إسددقاط التددا عددن الدد وج أو ال وجددة 5

يسددددقط دعددددوا التددددا العددددام والدددددعوا 
 ال  صية عن ساير المجرمين.

ـددد إىا رضدددي الرجدددل باسدددتينام التيددداة 6

 الم تركة تسقط ال كوا.
 

   -379 المادة
أتدددد ـددد ال يجدددو  مالتقدددة فعدددل ال ندددا إال ب دددكوا 1

 .وات اى  صفة المدعي ال  صي ينجوال 
متدددرض وال دددري  والمتددددد ل إال ـددد ال يالتدددا ال2

 معاا. انيوال 
 الى  تم ال نا برضا . ـ ال تقبل ال كوا من ال وج3

ـ ال تقبل ال كوا بانقضداء ثالثدة أ دهر علدع اليدوم 4

 .أو ال وجةالى  اتصل فيه الجرم بعلم ال وج 
سدقط دعدوا ـ إسقاط التا عن ال وج أو ال وجدة ي5

 التا العام والدعوا ال  صية عن ساير المجرمين.
 سقط ال كوا.يـ استينام التياة الم تركة 6

فيما  ال اإلقرار القضايي والجنتدة الم دهودة ال  -7

يقبل من أدلدة الثبدوت علدع ال دري  إال مدا ن دي منهدا 
  عن الرسايل والوثايا ال طية التي كتبها.

 

 .379أصبح رقمها  -

لع الفقرة ا ولع أضيم ا -
عبارة "أتد ال وجين" وتىفت 

 االفقرة ال اصة بالولي.
تىفت كلمة الولي و أضيفت  -

 .الرابعةال وجة الع الفقرة 
تىفت عبارة "اىا رضي  -

 في الفقرة السادسة. الرجل ب"
أضيفت الفقرة ا  يرة  -

 .473وأ ىت من المادة 

ـدددد السددددفا  بددددين ا صددددول والفددددرو   1  476

ا أو غيددر  درعيين  أو بددين  درعيين كدانو
ا  دددقاء وال دددقيقات وا  دددوة وا  دددوات 
 ب أو  م أو مددددن  ددددم بمن لددددة  ددددذالء 
جميعاا من ا صهرة  يعاقب عليه بدالتب  

 .«من سنة إلع ثالث سنوات»
ـدد إىا كددان  تددد المجددرمين علددع اآل ددر 2

فددددال تددددنقص »سددددلطة قانونيددددة أو فعليددددة 
 «. العقوبة عن سنتين

 من تا الوالية.ـ يمنع المجرم 3

 

   -381 المادة
ـ السفا  بين ا صول والفرو    درعيين كدانوا أو 1

غيددر  ددرعيين  أو بددين ا  ددقاء وال ددقيقات وا  ددوة 
وا  دددوات  ب أو  م أو مدددن  دددم بمن لدددة  دددذالء 

وا  دوال و ال داالت وا عمدام  من ا صدهرة جميعاا 
  يعاقددب عليدده بددالتب  مددن سددنة إلددع ثددالث والعمددات
 .سنوات

لع اآل ر سلطة قانونية ن  تد المجرمين عـ إىا كا2

 . أو فعلية فال تنقص العقوبة عن سنتين
 ـ يمنع المجرم من تا الوالية.3

 

 .381أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة ا  وال  -
وال االت وا عمام والعمات 

 .الع الفقرة ا ولع.

ـدد يالتددا السددفا  الموصددوم فددي المددادة 1  477

أو صدهر السابقة بناء علدع  دكوا قريدب 
 أتد المجرمين تتع الدرجة الرابعة.

ـدد وتبا ددر المالتقددة بددال  ددكوا إىا أدا 2

 ا مر إلع الفضيتة. 
 

  -381 المادة
ـ يالتا السفا  الموصوم في المدادة السدابقة بنداء 1

علددع  ددكوا قريددب أو صددهر أتددد المجددرمين تتددع 
 الدرجة الرابعة.

ـدد وتبا ددر المالتقددة بددال  ددكوا إىا أدا ا مددر إلددع 2

 الفضيتة.
  

 .381أصبح رقمها  -



111 
 

  الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته -3 الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته -3 

ـدد مددن  طددم أو  بددي ولددداا دون السددابعة 1  478

من عمر  أو بدل ولداا بدخ ر أو نسدب إلدع 
امددرأة ولددداا لددم تلددد   عوقددب بددالتب  مددن 

 ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات.
كددان  ـدد وال تددنقص العقوبددة عددن سددنة إىا2

الغدرض مددن الجريمدة  أو كانددت نتيجتهددا  
إ الددة أو تتريددم البينددة المتعلقددة بدديتوال 
الولد ال  صية أو تدوين أتوال   صدية 

 صورية في السجالت الرسمية.
 

  -382 المادة
ـ من  طم أو  بي ولداا دون السابعة من عمدر  أو 1

بدددل ولددداا بددخ ر أو نسددب إلددع امددرأة ولددداا لددم تلددد   
 ثالث سنوات. إلع سنةعوقب بالتب  من 

إىا كددان الغددرض  تينـدد وال تددنقص العقوبددة عددن سددن2

مددن الجريمددة  أو كانددت نتيجتهددا  إ الددة أو تتريددم 
البيندددة المتعلقدددة بددديتوال الولدددد ال  صدددية أو تددددوين 

 أتوال   صية صورية في السجالت الرسمية.
 

 .382أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة في الفقرتين -

 اء وكدتم  ويتدهمن أود  ولداا مديوا اللقطد  479
تال كونه مقيداا في سجالت النفدو  ولدداا 
 رعياا أو غير  رعي معترم به عوقدب 

 بالتب  من  هرين إلع سنتين. 
 

   -383 المادة
تدال كونده  من أود  ولداا ميوا اللقطاء وكدتم  ويتده

مقيدددداا فدددي سدددجالت النفدددو  ولدددداا  دددرعياا أو غيدددر 
 . سنة علع ا قل رعي معترم به عوقب بالتب  

 

 .383رقمها أصبح  -

  ددت العقوبة -

كددل عمددل غيددر ا عمددال التددي ىكددرت فددي   481
المواد السابقة يرمدي إلدع إ الدة وتتريدم 
البيندددددة المتعلقدددددة بددددديتوال أتدددددد الندددددا  

 ال  صية يعاقب عليه بالتب . 
 

   -384 المادة
كل عمل غير ا عمال التي ىكرت في المواد السابقة 
 يرمي إلع إ الة وتتريم البينة المتعلقة بيتوال أتدد

 النا  ال  صية يعاقب عليه بالتب . 
 

 .384أصبح رقمها  -

  التعدي على حق حراسة القاصر -4 التعدي على حق حراسة القاصر -4 

ـدد مددن  طددم أو أبعددد قاصددراا لددم يكمددل 1  481

الثامندددة ع دددرة مدددن عمدددر  ولدددو برضدددا  
بقصدددد ن عددده عدددن سدددلطة مدددن لددده عليددده 
الواليددة أو التراسددة عوقددب بددالتب  مددن 

لددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة سددتة أ ددهر إ
 ماية ليرة. مس

ـدد وإىا لددم يكدددن القاصددر قدددد أتددم الثانيدددة 2

ع رة من عمر  أو  طم أو أبعد بالتيلة 
أو القدددوة كاندددت العقوبدددة ا  دددغال ال ددداقة 

 قتة. ذالم
 

  -385 المادة
ـ من  طم أو أبعد قاصراا لم يكمل الثامندة ع درة 1

من عمر  ولو برضا  عن سلطة من له عليه الواليدة 
تراسة عوقب بالتب  من ستة أ هر إلع ثدالث أو ال

 ليرة. المآ مسة سنوات وبالغرامة 
ـدد وإىا لددم يكددن القاصددر قددد أتددم الثانيددة ع ددرة مددن 2

عمدددر  أو  طدددم أو أبعدددد بالتيلدددة أو القدددوة كاندددت 
 قت. ذالم سجنالعقوبة ال

 

 .385أصبح رقمها  -

 تىفت عبارة "بقصد ن عه" -
  ددت الغرامة -

 ددد ص آ دددر ال يمتثدددل  ا ب وا م وكدددل  482
أمددر القاضددي فيددرفض أو يددذ ر إتضددار 
قاصددر لددم يددتم الثامنددة ع ددرة مددن عمددر  
يعاقب بالتب  من ثالثة ا هر إلع سدنتين 

 ماية ليرة. مسوبالغرامة 
 

  -386 المادة
ا ب وا م وكل   ص آ در ال يمتثدل أمدر القاضدي 
 فيرفض أو يذ ر إتضار قاصر لم يتم الثامنة ع رة

 هر إلدع سدنتين أثالثة  من عمر  يعاقب بالتب  من
 ليرة.الم ا  ة  مسوبالغرامة 

 

 .386أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

ـ ت فض العقوبات المنصوص عليها في 1  483

المواد السدابقة بالمقددار المعدين فدي المدادة 
عددن المجدددرم إىا أرجددع القاصدددر أو  241

 قدمه قبل صدور أ  تكم.
 ـ ال يطبا  ىا النص في تالة التكرار.2

  -387 المادة
ت فددض العقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددواد  ـدد1

عدن المجدرم  155السابقة بالمقدار المعين في المدادة 

 إىا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أ  تكم.
 ـ ال يطبا  ىا النص في تالة التكرار.2

 

 .387أصبح رقمها  -

 

  تسييب الولد أو العاجز  -5 تسييب الولد أو العاجز -5 

ب ولدداا دون السدابعة ـ مدن طدر  أو سدي1  484

من عمر  أو أ   د ص آ در عداج  عدن 
تماية نفسه بسدبب تالدة جسددية أو نفسدية 
عوقب بالتب  من ثالثة أ دهر إلدع سدنة. 

ولد أو العاج  أو سديب فدي  ـ إىا طر  ال2

ر كان العقاب من سدنة إلدع ثدالث قفمكان 
 سنوات. 

 

  -388 المادة
ة مدن عمدر  عا درـ من طر  أو سديب ولدداا دون ال1

ص آ ددر عدداج  عددن تمايددة نفسدده بسددبب أو أ   دد 
تالة جسدية أو نفسية عوقب بالتب  من ثالثة أ هر 

 إلع سنة. 
ر فدقالعاج  أو سيب في  مكدان  ـ إىا طر  الولد أو2

 كان العقاب من سنة إلع ثالث سنوات. 
 

 .388أصبح رقمها  -

وضعت كلمة "العا رة"  -
 عوضا عن "السابعة"
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ه مرضاا أو إىا سببت الجريمة للمجنع علي  485
أىا أو أفضددت بدده إلددع المددوت أو ددى بهددا 

في تالة  191المجرم وفاقاا  تكام المادة 

مقفدر إىا  الطر  والتسييب في مكدان غيدر
لم يكدن قدد توقدع تلد  النتيجدة أو اعتقدد أن 

وأو ى بهدا وفاقداا  تكدام  بذمكانه اجتنابها.
فدي تالدة الطدر  أو التسدييب  188المادة 

توقددع النتيجددة وقبددل فددي مكددان مقفددر كلمددا 
 بالم اطر.

 

  -389 المادة
إىا سددببت الجريمددة للمجنددع عليدده مرضدداا أو أىا أو 
أفضت به إلع الموت أو ى بها المجرم وفاقاا  تكدام 

 في تالة الطر  والتسييب في مكان غير 121المادة 

مقفددر إىا لددم يكددن قددد توقددع تلدد  النتيجددة أو اعتقددد أن 
 119 ام المادةوأو ى بها وفاقاا  تك بذمكانه اجتنابها.

فددي تالددة الطددر  أو التسددييب فددي مكددان مقفددر كلمددا 
 .ةتوقع النتيجة وقبل بالم اطر

 

 .389أصبح رقمها  -

 

ـدد إىا كددان المجددرم أتددد أصددول الولددد أو 1  486

العددددداج  أو أتدددددد ا  ددددد اص المدددددولين 
تراسته أو مراقبته أو معالجتده أو تربيتده 
 ددت العقوبة علدع نتدو مدا نصدت عليده 

 247المادة 

ـ ال يطبا  دىا الدنص علدع الوالددة التدي 2

 أقدمت مترضة أو فاعلة أو متد لة علدع
 طر  مولود ا أو تسييبه صيانة ل رفها. 

 

  -391 المادة
ـدد إىا كددان المجددرم أتددد أصددول الولددد أو العدداج  أو 1

أتددددد ا  دددد اص المددددولين تراسددددته أو مراقبتدددده أو 
معالجته أو تربيته  ددت العقوبة علع نتو ما نصت 

 .164 عليه المادة

ـدد ال يطبددا  ددىا الددنص علددع الوالدددة التددي أقدددمت 2

طر  مولود دا أو  مترضة أو فاعلة أو متد لة علع
 تسييبه صيانة ل رفها. 

كددل مددن ت لددع أو تدداول الت لددي لفتددرة مذقتددة أو  -3

دايمدددة عدددن قاصدددر دون الثامندددة ع دددرة مدددن عمدددر  
 وبغرامدةالتب  من سنة الدع ثدالث سدنوات عوقب ب

ليرة. وتن ل العقوبة   رين ألمال تقل عن  م  وع
 ي  والمتد ل.ىاتها بال ر

 

 .391أصبح رقمها  -

 أضيفت الفقرة الثالثة. -
 

  اهمال واجبات األسرة -6 اهمال واجبات األسرة -6 

إن ا ب وا م اللدددىين يتركدددان فدددي تالدددة   487
اتتياج ولد ما ال رعي أو غيدر ال درعي 
أو ولددداا تبنيددا  سددواء رفضددا تنفيددى موجددب 
اإلعالدة الددى  يقددع علدع عاتقهمددا أو أ مددال 
التصول علع الوسدايل التدي تمكنهمدا مدن 
قضايه يعاقبان بالتب  مدع الت دغيل ثالثدة 
أ ددهر علدددع ا كثدددر وبغرامدددة ال تتجددداو  

 ماية ليرة. مسال
 

   -391 المادة
إن ا ب وا م اللىين يتركان في تالة اتتياج ولد ما 

رفضدا ال رعي أو غير ال رعي أو ولداا تبنيا  سواء 
تنفيى موجب اإلعالة الى  يقع علع عاتقهما أو أ مدال 
التصددول علددع الوسددايل التددي تمكنهمددا مددن قضددايه 
يعاقبان بالتب  ثالثة أ هر علدع ا كثدر وبغرامدة ال 

 ليرة. المآ ة مستتجاو  ال
 

 .391أصبح رقمها  -

 تىفت عبارة "مع الت غيل" -
  ددت الغرامة -

قدددوة ـدد مددن قضددي عليددده بتكددم اكتسددب 1  488

القضية المقضية بين يذد  إلدع  وجده أو 
 وجه السابا أو إلع أصوله أو فروعه أو 
إلدددع أ   ددد ص يجدددب عليددده إعالتددده أو 
تربيتدده ا قسدداط المعينددة فيبقددع  ددهرين ال 
يذديهددا فددي المتكمددة عوقددب بددالتب  مددع 
الت غيل من  هر إلع ستة أ هر وبغرامدة 

 توا   مقدار ما وجب عليه أداذ .
الصدادر عدن متكمدة أجنبيدة  ـ إن التكدم2

المقتدددرن بالصددديغة التنفيىيدددة فدددي سدددورية 
يكددددون فددددي تكددددم القددددرار الصددددادر عددددن 
 القاضي السور  لتطبيا الفقرة السابقة.

 

  -392 المادة
ـ من قضي عليه بتكم اكتسب قوة القضية المقضية 1

بين يذد  إلع  وجه أو  وجه السابا أو إلع أصوله 
أو  أو فروعدده أو إلددع أ   دد ص يجددب عليدده إعالتدده

تربيته ا قسداط المعيندة فيبقدع  دهرين ال يذديهدا فدي 
المتكمددة عوقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددتة أ ددهر 

 وبغرامة توا   مقدار ما وجب عليه أداذ .
ـدد إن التكددم الصددادر عددن متكمددة أجنبيددة المقتددرن 2

بالصيغة التنفيىية في سدورية يكدون فدي تكدم القدرار 
 ة السابقة.الصادر عن القاضي السور  لتطبيا الفقر

 

 .392أصبح رقمها  -

 تىفت عبارة "مع الت غيل" -
 

الباب السابع: في الجرائم المخلة  
 داب العامةباألخالق واآل

البلللاب السلللابع: فلللي الجلللرائم المخللللة بلللاألخالق 
 داب العامةواآل

 

الفصل األول: في االعتداء على  
 العرض

  الفصل األول: في االعتداء على العرض

  االغتصاب -1 اباالغتص -1 
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ـددد مدددن أكدددر  غيدددر  وجددده بدددالعنم أو 1  489

بالتهديدددد علدددع الجمدددا  عوقدددب با  دددغال 
 ال اقة  م  ع رة سنة علع ا قل.

ـ وال تنقص العقوبة عن إتدا وع رين 2

سنة إىا كان المعتدا عليه لم يتم ال امسدة 
 ع رة من عمر . 

 

  -393 المادة
ـدد مددن أكددر  غيددر  وجدده بددالعنم أو بالتهديددد علددع 1

 مد  ع درة سدنة علدع  سجن لمدةوقب بالالجما  ع
 ا قل.

 : إىاتكون العقوبة السجن المذبد ـ و2

 المعتدا عليه ال امسة ع رة من عمر .  لم يتم -أ
 وقع الجرم تتت تهديد السال . -ب
 

 .393رقمها  أصبح -

 السجنالع ت العقوبة عدل -
  فضت عقوبة الفقرة الثانية -

 وأضيفت تالة ثانية للت ديد.

اقدب با  دغال ال داقة تسدع سدنوات مدن يع  491
جدددامع   صددداا غيدددر  وجددده ال يسدددتطيع 
المقاومة بسبب نقص جسدد  أو نفسدي أو 
بسدددبب مدددا اسدددتعمل نتدددو  مدددن ضدددروب 

 ال دا .
 

  -394 المادة
من جامع   صاا غير  وجه ال يستطيع المقاومة  -1

بسدبب نقددص جسددد  أو نفسدي أو بسددبب مددا اسددتعمل 
ال امسدة أو قاصرا لدم يدتم  نتو  من ضروب ال دا 

 .ع رة يعاقب بالسجن ع ر سنوات
وال تنقص العقوبة عن  م  ع رة سنة إىا كان  -2

 الولد لم يتم الثانية ع رة من عمر .
 

 .394أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة الع ع ر  -
 سنوات بعد أن أصبتت السجن

مع  ى   491أدمجت المادة  -

المادة مع ت ديد عقوبة الفقرة 
 لها بالسجناا ولع منها واستبد

لددم يددتم ال امسددة »ـ مددن جددامع قاصددراا  1  491

عوقب با  غال ال اقة « ع رة من عمر 
 تسع سنوات.

ـ وال تنقص العقوبدة عدن  مد  ع درة  2

سنة إىا كان الولد لم يتم الثانية ع درة مدن 
 عمر .

 

 491أدمجت مع المادة  

ـ إىا جامع قاصراا متماا ال امسة ع درة  1  492

 ددرة مددن عمددر  أتددد وغيددر مددتم الثامنددة ع
أصوله  درعياا كدان أو كدان غيدر  درعي 
أو أتدددد أصدددهار  لجهدددة ا صدددول وكدددل 
 ددد ص مدددار  عليددده سدددلطة  دددرعية أو 
فعلية أو أتد  دم أولي  ا   اص عوقب 

 با  غال ل اقة تسع سنوات.
ـدددد ويقضددددع بالعقوبددددة نفسددددها إىا كددددان 2

المجرم موظفاا أورجدل ديدن أو كدان مددير 
الا فيددده فارتكدددب مكتدددب اسدددت دام أو عدددام

الفعدددددددل مسددددددديياا اسدددددددتعمال السدددددددلطة أو 
 التسهيالت التي يستمد ا من وظيفته.

 

  -395 المادة
ـ إىا جامع قاصراا متماا ال امسدة ع درة وغيدر مدتم 1

الثامنة ع رة من عمر  أتدد أصدوله  درعياا كدان أو 
كددان غيددر  ددرعي أو أتددد أصددهار  لجهددة ا صددول 
وكل   ص مار  عليه سدلطة  درعية أو فعليدة أو 

 ع ددر لسددجند  دددم أوليدد  ا  دد اص عوقددب باأتدد
 سنوات.

ـدد ويقضددع بالعقوبددة نفسددها إىا كددان المجددرم موظفدداا 2

أورجل ديدن أو كدان مددير مكتدب اسدت دام أو عدامالا 
فيدددده فارتكددددب الفعددددل مسدددديياا اسددددتعمال السددددلطة أو 

 التسهيالت التي يستمد ا من وظيفته.
 

 .395أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع السجن  -
ددت العقوبة الع ع ر و 

 سنوات. 

  الفحشاء -2 الفحشاء -2 

ـ من أكر  آ ر بالعنم أو بالتهديدد علدع 1  493

تتمل أو إجراء فعل منام للت مة عوقب 
با  غال ال داقة مددة ال تدنقص عدن اثنتدي 

 ع رة سنة.
 ةـدد ويكدددون التدددد ا دندددع للعقوبدددة ثمانيددد2

ع رة سدنة إىا كدان المعتددا عليده لدم يدتم 
 ع رة من عمر . ال امسة 

 

  -396 المادة
ـ من أكر  آ در بدالعنم أو بالتهديدد علدع تتمدل أو 1

مدددة ال  سددجنإجددراء فعددل منددام للت ددمة عوقددب بال
 تنقص عن اثنتي ع رة سنة.

ع رة سدنة إىا كدان  ةثماني عن لعقوبةال تنقص اـ و2

 المعتدا عليه لم يتم ال امسة ع رة من عمر . 
 

 .396رقمها  أصبح -

 السجنالع ت العقوبة عدل -
 أعيدت صياغة الفقرة الثانية -

يعاقب با  غال ال اقة تتع  م  ع رة   494
سددنة علددع ا كثددر مددن لجددي إلددع ضددروب 
التيلدددة أو اسدددتفاد مدددن علدددة امدددراء فدددي 
جسددد  أو نفسدده فارتكددب بدده فعددالا منافيدداا 

 للت مة أو تمله علع ارتكابه. 
 

  -397 المادة
 م  ع رة سنة علع ا كثر من  سجنيعاقب بال -1

روب التيلدة أو اسدتفاد مدن علدة امدراء لجي إلدع ضد
في جسد  أو نفسه فارتكب به فعالا منافيداا للت دمة أو 

 تمله علع ارتكابه.
مددن ارتكددب بقاصددر لددم يددتم ال امسددة ع ددرة مددن  -2

عمددر  فعددالا منافيدداا للت ددمة أو تملدده علددع ارتكابدده 
 سنوات. سجن ع رعوقب بال

 اثنتدي ع ددرة سددنة إىا لددم وال تدنقص العقوبددة عددن -3

 الثانية من عمر . ولديتم ال
  

 .397رقمها  أصبح -

 .السجنالع ت العقوبة عدل -
مع  ى   495أدمجت المادة  -

المادة بعد ت ديد عقوبة الفقرة 
 .ا ولع
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مددن ارتكددب بقاصددر لددم يددتم ال امسددة  -1  495

ع ددرة مددن عمددر  فعددالا منافيدداا للت ددمة أو 
تمله علع ارتكابه عوقب با  غال ال اقة 

 ات.تسع سنو
ـدد وال تددنقص العقوبددة عددن اثنتددي ع ددرة 2

 سنة إىا لم يتم الولد الثانية من عمر .
 

 494أدمجت مع المادة  

كددل  دد ص مددن ا  دد اص الموصددوفين   496
 يرتكددددب بقاصددددر بددددين 492فددددي المددددادة 

ال امسة ع رة والثامنة ع رة مدن عمدر  
فعالا منافياا للت مة أو يتمله علع ارتكابه 

مددة ال ت يدد علدع  يعاقب با  غال ال داقة
  م  ع رة سنة.

  -398 المادة
كددل  دد ص مددن ا  دد اص الموصددوفين فددي المددادة 

ال امسددة ع ددرة والثامنددة  يرتكددب بقاصددر بددين 395

ع رة من عمر  فعالا منافيداا للت دمة أو يتملده علدع 
سدنوات علدع  مد   سدجن المذقدتارتكابه يعاقب بال

 .ا قل

 .398رقمها  أصبح -

ت العقوبة السجن و ددت عدل -
 .قوبة برفع التد ا دنعالع
 

  أحكام شاملة أحكام شاملة 

ترفدددع العقوبدددات المنصدددوص عليهدددا فدددي   497
 495إلددع  493و  491إلددع  489المددواد 

إىا  247علددع النتددو الددى  ىكرتدده المددادة 

كان المجرم أتد ا  د اص الم دار إلديهم 
 .492في المادة 

 

  -399 المادة
 و 393ترفع العقوبات المنصوص عليها فدي المدواد 

علع النتو الى  ىكرتده المدادة  397 و 396و  394

إىا كددان المجددرم أتددد ا  دد اص الم ددار إلدديهم  164

 .395في المادة 

 

 .399أصبح رقمها  -

 247ـددد ت ددددد بمقتضدددع أتكدددام المدددادة 1  498

عقوبددات الجنايددات المنصددوص عليهددا فددي 
  ىا الفصل: 

إىا اقترفها   صان أو أكثر ا دتركوا فدي 
ا عليددده أو التغلدددب علدددع مقاومدددة المعتدددد
 تعاقبوا علع إجراء الفت  به.

إىا أصيب المعتددا عليده بمدرض   در  
أو بي  مدرض آ در أو أىا تسدبب عنهمدا 
تعطيل ت يد مدته عن ع رة أيام أو كانت 

 المعتدا عليها بكر في يلت بكارتها.
ـ إىا أدت إتدا الجنايات السابا ىكر دا 2

إلع موت المعتدا عليها ولدم يكدن الفاعدل 
 ى  النتيجة فال تنقص العقوبة عن  قد أراد

  م  ع رة سنة. 
 

   -411 المادة
عقوبددددات  164ـدددد ت دددددد بمقتضددددع أتكددددام المددددادة 1

 الجنايات المنصوص عليها في  ىا الفصل: 
إىا اقترفهددا   صددان أو أكثددر ا ددتركوا فددي التغلددب 
علددع مقاومددة المعتدددا عليدده أو تعدداقبوا علددع إجددراء 

 الفت  به.
 ددر  أو بددي  إىا أصدديب المعتدددا عليدده بمددرض   

مرض آ ر أو أىا تسدبب عنهمدا تعطيدل ت يدد مدتده 
في يلدت  اعن ع رة أيام أو كانت المعتدا عليها بكدر

 بكارتها.
ـ إىا أدت إتدا الجنايات السابا ىكر ا إلدع مدوت 2

المعتددا عليده ولددم يكدن الفاعدل قددد أراد  دى  النتيجددة 
 فال تنقص العقوبة عن  م  ع رة سنة. 

 

 .411أصبح رقمها  -

عدلت كلمة "عليها" الع  -
 "عليه" في الفقرة الثانية.

 

كددل موظددم راود عددن نفسددها  وجددة  -1  499

سددددجين أو موقددددوم أو  دددد ص  اضددددع 
لمراقبدددة سدددلطته أو راود إتددددا قريبدددات 
ىلدد  ال دد ص عوقددب بددالتب  مددن تسددعة 

 أ هر إلع ثالث سنوات. 
ـ وتن ل العقوبة نفسدها بدالموظم الدى   2

قريبدة  د ص يراود عن نفسها  وجدة أو 
 له قضية منوط فصلها به أو برذسايه.

ـ تضاعم العقوبة إىا نال المجرم إربده  3

 من إتدا النساء المىكورات آنفاا. 

  -411 المادة
كددل موظددم راود عددن نفسددها  وجددة سددجين أو  -1

موقددوم أو  دد ص  اضددع لمراقبددة سددلطته أو راود 
إتدددا قريبددات ىلدد  ال دد ص عوقددب بددالتب  مددن 

  تسعة أ هر إلع ثالث سنوات.
ـ وتن ل العقوبة نفسدها بدالموظم الدى  يدراود عدن 2

نفسها  وجة أو قريبة   ص له قضية منوط فصلها 
 به أو برذسايه.

ـ تضاعم العقوبة إىا نال المجدرم إربده مدن إتددا 3

 النساء المىكورات آنفاا. 

 .411أصبح رقمها  -

  الخطف -3 الخطف -3 

ـ من  طم بال دا  أو بدالعنم فتداة أو  1  511

أة بقصددد الدد واج عوقددب بددالتب  مددن امددر
 ثالث سنوات إلع تسع سنوات. 

ـ يتنداول العقداب ال درو  فدي  ارتكداب  2

  ى  الجريمة

  -412 المادة
ـ من  طم بال دا  أو بالعنم فتاة أو امرأة بقصد 1

ثددالث  دة ال تددنقص عددنالدد واج عوقددب بددالتب  مدد
  سنوات إلع تسع سنوات.

 ريمةلجاـ يتناول العقاب ال رو  في  ارتكاب  ى  2

 .412أصبح رقمها  -
 أعيدت صياغة الفقرة ا ولع -

بتىم العبارة ا  يرة ت ديدا 
 للعقوبة.

مدددددن  طدددددم بال ددددددا  أو العندددددم أتدددددد   511
ا  ددد اص  ىكدددراا كدددان أو أنثدددع  بقصدددد 
ارتكاب الفجور به عوقب با  غال ال اقة 

سنوات. وإىا ارتكدب الفعدل المدىكور  تسع
 فددال تددنقص العقوبددة عددن إتدددا وع ددرون

 سنة.
 

  -413 المادة
من  طم بال دا  أو العندم أتدد ا  د اص  ىكدراا 
كدددان أو أنثدددع  بقصدددد ارتكددداب الفجدددور بددده عوقدددب 

سددنوات. وإىا ارتكددب الفعددل تسددع  سددجن المذقددتبال
المددىكور فددال تددنقص العقوبددة عددن إتدددا وع ددرون 

 سنة.
 

 .413رقمها  أصبح -

 الع السجن.ت العقوبة عدل -
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الفعدل  تفرض العقوبات السابقة إىا ارتكب  512
دون  دددا  أو عنددم علددع قاصددر لددم يددتم 

 ال امسة ع رة من عمر .
 

  -414 المادة
تفرض العقوبات السابقة إىا ارتكب الفعل دون  دا  
أو عنددم علددع قاصددر لددم يددتم ال امسددة ع ددرة مددن 

 عمر .
 

 .414أصبح رقمها  -

ة المنصددوص فدديسددتفيد مددن ا سددباب الم ف  513
  المجدددرم الدددى  241عليهدددا فدددي المدددادة 

من تلقاء نفسه في  الل يرجع الم طوم 
ثمددداني وأربعدددين سددداعة إلدددع مكدددان أمدددين 
ويعيدد إليده تريتده دون أن يقدع عليده فعدل 
مندددام للتيددداء أو جريمدددة أ دددرا  جنتدددة 

 كانت أو جناية.

  -415 المادة
ة المنصددوص عليهددا فددي فددالم ف عددىاريسددتفيد مددن ا 

  المجرم الى  يرجع الم طوم من تلقاء 155المادة 

ساعة إلع مكان أمدين نفسه في  الل ثماني وأربعين 
ويعيد إليه تريته دون أن يقع عليه فعل منام للتياء 

 أو جريمة أ را  جنتة كانت أو جناية.
 

 .415أصبح رقمها  -

وضعت كلمة " ا عىار"  -
 عوضا عن "ا سباب"

االغواء والتهتك وخرق حرمة  -4 

 األماكن الخاصة بالنساء

خاصلة االغواء والتهتك وخرق حرمة األماكن ال -4

 بالنساء

 

ـدد مددن أغددوا فتدداة بوعددد الدد واج ففددض 1  514

بكارتهددددددا عوقددددددب  إىا كددددددان الفعددددددل ال 
يستوجب عقاباا أ د  بدالتب  تتدع  مد  
سنوات وبغرامة أقصا ا ثالثمايدة ليدرة أو 

 بذتدا العقوبتين.
ـدد فددي مددا  ددال اإلقددرار ال يقبددل مددن أدلددة 2

الثبوت علع المجرم إال مدا ن دي منهدا عدن 
 يا ا  را التي كتبها.الرسايل والوثا

 

  -416 المادة
ـددد مدددن أغدددوا فتددداة بوعدددد الددد واج ففدددض بكارتهدددا 1

عوقدددب  إىا كدددان الفعدددل ال يسدددتوجب عقابددداا أ دددد  
 م  سنوات وبغرامة أقصدا ا  من سنة العبالتب  
 ليرة. المآع رة 

ـ في ما  ال اإلقرار ال يقبل مدن أدلدة الثبدوت علدع 2

المجدددرم إال مدددا ن دددي منهدددا عدددن الرسدددايل والوثدددايا 
 ا  را التي كتبها.

 

 .416أصبح رقمها  -

رفع التد ا دنع لعقوبة  -
التب  و ددت الغرامة وألغي 

 ال يار بين العقوبتين.

من لم  أو داعب بصدورة منافيدة للتيداء   515
قاصراا لم يتم ال امسة ع درة مدن عمدر   
ىكراا كان أو أنثدع  أو فتداة أو امدرأة لهمدا 

ون من العمر أكثر من  م  ع رة سنة د
رضددا ما عوقددب بددالتب  مدددة ال تتجدداو  

 السنة ونصم.
 

  -417 المادة
من لم  أو داعب بصورة منافيدة للتيداء قاصدراا لدم 
يتم ال امسة ع رة من عمر   ىكراا كان أو أنثع  أو 
فتاة أو امرأة لهما من العمدر أكثدر مدن  مد  ع درة 
سددنة دون رضددا ما عوقددب بددالتب  مدددة ال تتجدداو  

 السنة ونصم.
 

 .417أصبح رقمها  -

مددن عددرض علددع قاصددر لددم يددتم ال امسددة   516
ع ددرة مددن عمددر  أو علددع فتدداة أو امددرأة 
لهما من العمر أكثر من  م  ع رة سنة 
عمددالا منافيدداا للتيدداء أو وجدده إلددع أتددد م 

ب  تكالمددداا م دددالا بالت دددمة عوقدددب بدددال
التكدددير  ثالثددة أيددام أو بغرامددة ال ت يددد 
علددع  مسددة وسددبعين ليددرة أو بددالعقوبتين 

 معاا. 
 

  -418 المادة
من عدرض علدع قاصدر لدم يدتم ال امسدة ع درة مدن 
عمر  أو علع فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثدر مدن 
 مدد  ع ددرة سددنة عمددالا منافيدداا للتيدداء أو وجدده إلددع 

ب  التكدير  تأتد م كالماا م الا بالت مة عوقب بال
ليدرة  المآثالثة أيام أو بغرامة ال ت يدد علدع  مسدة 

 أو بالعقوبتين معاا. 
 

 .418صبح رقمها أ -

 عدلت الغرامة -

كددل رجددل تنكددر بدد   امددرأة فددد ل مكاندداا   517
 اصدداا بالنسدداء أو متظددوراا د ولدده وقددت 
الفعل لغير النساء عوقب بدالتب  ال أكثدر 

 من سنة ونصم.

  -419 المادة
كل رجل تنكر ب   امرأة فد ل مكاناا  اصاا بالنساء 
أو متظوراا د ولده وقدت الفعدل لغيدر النسداء عوقدب 

 سنة ونصم. تتعبالتب  

 .419أصبح رقمها  -

 عدلت الصياغة. -

  أحكام شاملة أحكام شاملة 
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عقدددد  واج صدددتيح بدددين مرتكدددب  اإى -1  518

إتدددا الجنايددات الددواردة فددي  ددىا الفصددل 
وبين المعتدا عليها يستفيد مرتكدب الفعدل 
مدددن العدددىر الم فدددم وفدددا أتكدددام المدددادة 

/ علع أن ال تقل العقوبة عن التب  241/

 .سنتين
عدددداد إلددددع متاكمددددة الفاعددددل إىا انتهددددع وي

الددد واج إمدددا بطدددالا المدددرأة دون سدددبب 
م ددددددرو   أو بددددددالطالا المتكددددددوم بدددددده 
لمصدددلتة المعتددددا عليهدددا قبدددل انقضددداء 
 مددد  سدددنوات علدددع الددد واج  وتتتسدددب 

 ةالمدة التي نفى ا من العقوب
إىا عقدددد  واج صدددتيح بدددين مرتكدددب  -2

إتدا الجنح الواردة في  ىا الفصل وبدين 
ا عليها أوقفت المالتقة  وإىا تكدم المعتد

 .بالقضدددددددددية علدددددددددا تنفيدددددددددى العقوبدددددددددة
ويعدداد إلددع المالتقددة أو تنفيددى العقوبددة إىا 
انتهدددع الددد واج إمدددا بطدددالا المدددرأة دون 
سددبب م ددرو   أو بددالطالا المتكددوم بدده 
لمصلتة المعتدا عليها قبل انقضاء ثالث 
سنوات علع ال واج. وتتتسب المدة التدي 

 .نفى ا من العقوبة
 

  -411 المادة
ـددد إىا عقدددد  واج صدددتيح بدددين مرتكدددب الجدددرايم 1

الواردة في  ىا الفصدل وبدين المعتددا عليهدا أوقفدت 
تكددم بالقضدية علددا تنفيددى  المالتقدة  وإىا كددان صددر
 العقاب الى  فرض عليه.

إلدددع تنفيدددى العقوبدددة قبدددل  ـددد يعددداد إلدددع المالتقدددة أو2

انقضاء ثالث سدنوات علدع الجنتدة وانقضداء  مد  
نايددة إىا انتهددع الدد واج إمددا بطددالا سددنوات علددع الج

المددرأة دون سددبب م ددرو  أو بددالطالا المتكددوم بدده 
 لمصلتة المعتدا عليها.

 .411أصبح رقمها  -

بقيت دون تعديل بعد أن تمت  -
العودة الع النص السابا قبل 

لعام  1المرسوم الت ريعي 

2111 

 

الفصللل الثللاني : الحللض علللى الفجللور  
 العامة والتعرض لألخالق واالداب

الفصل الثاني : الحض عللى الفجلور والتعلرض 
 لألخالق واالداب العامة

 

  الحض على الفجور -1 الحض على الفجور -1 

ـ من اعتاد تض   ص أو أكثر  ىكدراا 1  519

كان أو أنثع  لم يتم التادية والع رين من 
عمددر   علددع الفجددور أو الفسدداد أو علددع 
ا تسدددهيلهما لددده أو مسددداعدته علدددع إتيانهمددد
عوقب بالتب  من ثالثة أ هر إلدع ثدالث 
سنوات وبغرامة مدن  مسدة وسدبعين إلدع 

 ستماية ليرة.
ـددد ويعاقدددب العقددداب نفسددده مدددن تعددداطع 2

 الدعارة السرية أو سهلها.
 

   -411 المادة
ـدد مددن اعتدداد تددض  دد ص أو أكثددر  ىكددراا كددان أو 1

أنثددع  لددم يددتم التاديددة والع ددرين مددن عمددر   علددع 
ما لدده أو مسدداعدته الفجددور أو الفسدداد أو علددع تسددهيله

علددع إتيانهمددا عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع 
 ة مسدإلدع  المع درة ا  ثالث سدنوات وبغرامدة مدن 

 ليرة. وع رين ألم
ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعداطع الددعارة السدرية 2

 أو سهلها.
 
 

 .411أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

يعاقب بدالتب  ثدالث سدنوات علدع ا قدل   511
عدن ثالثمايدة ليدرة مدن   تدنقصوبغرامة ال

أقدم إرضاء   واء الغيدر علدع إغدواء أو 
اجتدددىاب أوإبعددداد امدددرأة أو فتددداة لدددم تدددتم 
التاديددددة والع ددددرين مددددن عمر ددددا ولددددو 
برضددددا ا  أو امددددرأة أو فتدددداة تجدددداو ت 
التاديددة والع ددرين مددن العمددر باسددتعمال 
ال ددددا  أو العندددم أو التهديدددد أو صدددرم 

 ل اإلكرا .النفوى أو غير ىل  من وساي
 

   -412 المادة
يعاقب بالتب  ثالث سنوات علدع ا قدل وبغرامدة ال 

  واء  ليرة من أقدم إرضاءا  المع رة ا  عن  تنقص
الغير علع إغواء أو اجتىاب أوإبعاد امرأة أو فتاة لدم 
تتم التادية والع درين مدن عمر دا ولدو برضدا ا  أو 
امرأة أو فتاة تجاو ت التادية والع درين مدن العمدر 

ال ددددا  أو العندددم أو التهديدددد أو صدددرم  باسدددتعمال
 النفوى أو غير ىل  من وسايل اإلكرا .

 

 .412أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

يعاقددب بددالتب  مددن سددتة أ ددهر إلددع سددت   511
إلدع  سنوات وبالغرامة من  م  وسدبعين

سبعماية و مسين ليرة من أقدم باسدتعماله 
الوسايل المىكورة في المدادة السدابقة علدع 

اء   ص رغماا عنه ولو بسبب ديدن استبق
له عليه في مبيت الفجور أو إكرا ه علدع 

 تعاطي الدعارة.
 

  -413 المادة
يعاقددب بددالتب  مددن سددتة أ ددهر إلددع سددت سددنوات 

 ع ددرين ألددم ليددرةإلددع الم سددة ا  وبالغرامددة مددن  م
ليرة من أقدم باستعماله الوسايل المدىكورة فدي المدادة 

ب اا عنده ولدو بسدبالسابقة علع اسدتبقاء  د ص رغمد
لفجور أو إكرا ه علع تعداطي لدين له عليه في بيت 

 الدعارة.
 

 .413أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
وضعت عبارة "بيت للفجور"  -

 بدالا من "مبيت الفجور".
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من اعتداد أن يسدهل بقصدد الكسدب إغدواء   512
العامددة علددع ارتكدداب الفجددور مددع الغيددر 

الوسايل الم دار إليهدا  ومن استعمل إتدا
 218مددن المددادة  3و  2قددرتين الددـ فددي الف

السدددتجالب الندددا  إلدددع الفجدددور يعاقدددب 
بالتب  من ثالثة أ هر إلع ثالث سدنوات 

 وبالغرامة من ثالثين إلع ثالثماية ليرة.
 

  -414 المادة
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامدة علدع 
 ارتكددداب الفجدددور مدددع الغيدددر ومدددن اسدددتعمل إتددددا

مددن  3و  2الددـ الوسددايل الم ددار إليهددا فددي الفقددرتين 

السددتجالب النددا  إلددع الفجددور يعاقددب  133المددادة 

بالتب  من ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات وبالغرامدة 
 ليرة. ع رين ألمإلع   مسة االممن 
 

 .414أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

كل امراء ال يتعاطع مهنة بالفعل فاعتمد   513
في كسب معي ته أو بعضدها علدع دعدارة 

التب  مدن سدتة أ دهر إلدع الغير عوقب بد
 سنتين وبغرامة ماية ليرة.

 

  -415 المادة
كل امراء ال يتعاطع مهنة بالفعل فاعتمد فدي كسدب 
معي ته أو بعضها علع دعارة الغير عوقدب بدالتب  

 ليرة.االم ة  مسمن ستة أ هر إلع سنتين وبغرامة 

 .415أصبح رقمها  -

 عدلت الغرامة. -

فدددددي الجدددددنح   يعاقدددددب علدددددع المتاولدددددة  514
إلددع  519عليهددا فددي المددواد  المنصددوص

511 . 

 

  -416 المادة
الجنح المنصوص ارتكاب في   يعاقب علع المتاولة

 . 413إلع  411عليها في المواد 

 

 .416أصبح رقمها  -

أضيفت كلمة ارتكاب قبل  -
 كلمة الجنح.

 

العقوبدات  247تكم المادة  ت دد بمقتضع  515

التي تنص عليها المواد المدىكورة إىا كدان 
 .492وا في المادة المجرمون ممن وصف

 

  -417 المادة
العقوبات التي تدنص  164تكم المادة  ت دد بمقتضع

عليهدددا المدددواد المدددىكورة إىا كدددان المجرمدددون ممدددن 
 .395وصفوا في المادة 

 

 .417أصبح رقمها  -

 

يمكدددددن القضددددداء بددددداإل راج مدددددن الدددددبالد   516
يددة المراقبددة عنددد التكددم فددي إتدددا وبالتر

جنح التدض علدع الفجدور ويقضدع أيضداا 
 المتل. بذقفال

  -418 المادة
يدة المراقبدة يمكن القضاء باإل راج من البالد وبالتر

جددنح التددض علددع الفجددور عنددد التكددم فددي إتدددا 
 ويقضع أيضاا بذقفال المتل.

 .418أصبح رقمها  -

  العامة لآلدابالتعرض  -2 العامة لآلدابالتعرض  -2 

يعاقددددب علددددع التعددددرض لدددد داب العامددددة   517
 بذتدددددا الوسددددايل المددددىكورة فددددي الفقددددرة

بالتب  مدن ثالثدة  218ا ولع من المادة 

 أ هر إلع ثالث سنوات. 
 

  -419 المادة
يعاقب علع التعرض ل داب العامدة بذتددا الوسدايل 

بدالتب   133المىكورة في الفقرة ا ولع مدن المدادة 

 من ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات. 
 

 .419أصبح رقمها  -

 

يعاقدددب علدددع التعدددرض لم دددالا العامدددة   518
ىكورة فددي الفقدددرتين بذتدددا الوسددايل المدد

بددالتب   218الثانيددة والثالثددة مددن المددادة 

مددددن ثالثددددة أ ددددهر إلددددع ثددددالث سددددنوات 
وبالغرامددة مددن ثالثددين ليددرة إلددع ثالثمايددة 

 ليرة. 
 

  -421 المادة
يعاقب علع التعرض لم الا العامة بذتدا الوسايل 

 133المىكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المدادة 

الث سنوات وبالغرامدة بالتب  من ثالثة أ هر إلع ث
  ليرة. المآ ع رةإلع  المآ مسة من 
 

  .124أصبح رقمها  -
  ددت الغرامة -

يعاقددب بالعقوبددات نفسددها مددن أقدددم علددع   519
صدددددنع أو تصددددددير أو توريدددددد أو اقتنددددداء 
كتابددددات أو رسددددوم أو صددددور يدويددددة أو 
 مسية أو أفدالم أو إ دارات أو غيدر ىلد  

التجدار من ا  ياء الم لة بالتياء بقصدد ا
بهدددا أو تو يعهدددا أو أعلدددن أو أعلدددم عدددن 

 طريقة التصول عليها.
 

  -421 المادة
يعاقدددب بالعقوبدددات نفسدددها مدددن أقددددم علدددع صدددنع أو 
تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور 
يدوية أو  مسية أو أفالم أو إ ارات أو غير ىل  من 
ا  ياء الم لة بالتياء بقصد االتجار بها أو تو يعها 

 ن أو أعلم عن طريقة التصول عليها.أو أعل
 

 .421أصبح رقمها  -

كدل مجامعددة علددع  ددالم الطبيعددة يعاقددب   521
 .عليها بالتب  تتع ثالث سنوات

   -422 المادة
كدددل مجامعدددة علدددع  دددالم الطبيعدددة يعاقدددب عليهدددا 

 بالتب  تتع ثالث سنوات.
  

 .422أصبح رقمها  -

 ألغي  دعارة القاصرين -3 

 85ألغيت بالمرسوم الت ريعي رقم   521
 .28/9/1953الصادر في 

 ألغيت 

 85ألغيت بالمرسوم الت ريعي رقم   522
 .28/9/1953الصادر في 

 ألغيت 
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الفصل الثالث: في الوسائط المانعة  
 للحبل واالجهاض

  الفصل الثالث : االجهاض

   الوسائط المانعة للحبل -1 

من أقدم بذتدا الوسايل المنصوص عليها   523
ثالثدددة مدددن المدددادة فدددي الفقدددرتين الثانيدددة وال

علدددع وصدددم أو إىاعدددة ا سددداليب  218

اآليلددة لمنددع التبددل أو عددرض أن  يددىيعها 
بقصد الدعارة لمنع التبل عوقب بدالتب  

 ماية ليرة. من  هر إلع سنة وبالغرامة
 

 ألغيت 

يعاقب بالعقوبة نفسدها مدن بدا  أو عدرض   524
للبيددع أواقتنددع بقصددد البيددع أيددة مددادة مددن 

 لتمددددل أو سددددهلالمددددواد المعدددددة لمنددددع ا
 استعمالها بيية طريقة كانت. 

 

 ألغيت 

  االجهاض -1 االجهاض -2 

كددل دعدداوا بذتدددا الوسددايل المنصددوص    525
 218من المادة  3و  2عليها في الفقرتين 

يقصدددد منهدددا ن دددر أو تدددرويج أو تسدددهيل 
اسددتعمال وسددايط اإلجهدداض يعاقددب عليهددا 
بالتب  من  هرين إلع سدنتين وبالغرامدة 

 مايتين و مسين ليرة.من ماية إلع 
 

   -423 المادة
بذتدا الوسايل المنصوص  عليهدا فدي  ةوكل دع -1

يقصدد منهدا ن در أو  133من المادة  3و  2الفقرتين 

ترويج أو تسهيل اسدتعمال وسدايط اإلجهداض يعاقدب 
عليها بالتب  من  هرين إلدع سدنتين وبالغرامدة مدن 

 ليرة. المآع رة إلع  المآ مسة 
با  أو عرض للبيدع أو  يعاقب بالعقوبة نفسها من -2

اقتنع بقصدد البيدع مدواد معددة إلتدداث اإلجهداض أو 
 سهل استعمالها بيية طريقة كانت. 

  

 .423أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
كفقرة  526أد لت المادة  -

 .ثانية
وضعت كلمة "دعوة" بدال من  -

 "دعاوا".

يعاقب بالعقوبة نفسدها مدن بدا  أو عدرض   526
د البيدددع مدددواد معددددة للبيدددع أو اقتندددع بقصددد

إلتداث اإلجهاض أو سهل استعمالها بيية 
 طريقة كانت. 

 

 525أدمجت مع المادة  

كددل امددرأة أجهضددت نفسددها بمددا اسددتعملته   527
مددن الوسددايل أو اسددتعمله غير ددا برضددا ا 
تعاقب بالتب  مدن سدتة أ دهر إلدع ثدالث 

 سنوات. 
 

   -424 المادة
كل امرأة أجهضت نفسها بمدا اسدتعملته مدن الوسدايل 

تعمله غير ا برضا ا تعاقدب بدالتب  مدن سدتة أو اس
 أ هر إلع ثالث سنوات. 

 

 .426أصبح رقمها  -

ـددد مدددن أقددددم بييدددة وسددديلة كاندددت علدددع 1  528

إجهدددداض امددددرأة أو متاولددددة إجهاضددددها 
برضدددا ا عوقدددب بدددالتب  مدددن سدددنة إلدددع 

 سنوات. ثالث
ـ وإىا أفضع اإلجهاض أو الوسايل التي 2

اسدددتعملت فدددي سدددبيله إلدددع مدددوت المدددرأة 
قب الفاعدل با  دغال ال داقة مدن أربدع عو

 إلع سبع سنوات.
ـ وتكون العقوبة من  مد  سدنوات إلدع 3

ع ر سنوات إىا تسبب الموت عن وسايل 
أ د  طراا من الوسدايل التدي رضديت بهدا 

 المرأة.
 

  -425 المادة
ـ من أقدم بيية وسيلة كانت علع إجهداض امدرأة أو 1

متاولة إجهاضها برضدا ا عوقدب بدالتب  مدن سدنة 
 سنوات. ثإلع ثال

ـ وإىا أفضع اإلجهاض أو الوسدايل التدي اسدتعملت 2

من  سجنفي سبيله إلع موت المرأة عوقب الفاعل بال
 أربع إلع سبع سنوات.

مددن  مدد  سددنوات إلددع السددجن ـدد وتكددون العقوبددة 3

ع دددر سدددنوات إىا تسدددبب المدددوت عدددن وسدددايل أ دددد 
  طراا من الوسايل التي رضيت بها المرأة.

 

 .425رقمها  أصبح -

السجن في  الع ت العقوبةعدل -
 ثانية.الفقرة ال

ـد مددن تسدبب عددن قصدد بذجهدداض امددرأة 1  529

دون رضددددا ا عوقددددب با  ددددغال ال دددداقة 
  م  سنوات علع ا قل.

ـ وال تدنقص العقوبدة عدن ع در سدنوات 2

إىا أفضددددددددع اإلجهدددددددداض أو الوسددددددددايل 
 إلع موت المرأة.  المستعملة

 

  -426 المادة
عوقب  إجهاض امرأة دون رضا اأقدم  علع ـ من 1

  م  سنوات علع ا قل. سجنبال
ـ وال تدنقص العقوبدة عدن ع در سدنوات إىا أفضدع 2

 إلع موت المرأة.  اإلجهاض أو الوسايل المستعملة
 

 .426رقمها  أصبح -

تىفت عبارة "تسبب عن  -
 قصد باجهاض".

أضيفت عبارة "أقدم علع  -
 اجهاض".

 .السجنالع ت العقوبة عدل -
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ولددو كانددت  529و  528تطبددا المادتددان   531

المدددددرأة التدددددي أجريدددددت عليهدددددا وسدددددايل 
 اإلجهاض غير تامل. 

 

  
 

 ألغيت

م فدددم المدددرأة التدددي  تسدددتفيد مدددن عدددىر  531
تجهدددض نفسدددها متافظدددة علدددع  دددرفها. 
ويستفيد كىل  من العىر نفسه مدن ارتكدب 
إتددددا الجدددرايم المنصدددوص عليهدددا فدددي 

للمتافظددددة علددددع  529و  528المددددادتين 

ه تتدددع  دددرم إتددددا فروعددده أو قريباتددد
 الدرجة الثانية.

  -427 المادة
م فددم المددرأة التددي تجهددض نفسددها  تسدتفيد مددن عددىر

متافظة علع  رفها. ويستفيد كىل  مدن العدىر نفسده 
مددن ارتكددب إتدددا الجددرايم المنصددوص عليهددا فددي 

للمتافظددة علددع  ددرم إتدددا  426و 425المددادتين 

 فروعه أو قريباته تتع الدرجة الثانية.
 

 .427أصبح رقمها  -

 

  أحكام شاملة ملةأحكام شا 

ـ إىا ارتكددب إتدددا الجددنح المنصددوص  1  532

أو  عليها في  ىا الفصدل طبيدب أو جدرا 
قابلددددددة أو عقددددددار أو صدددددديدلي أو أتددددددد 
مست دميهم فاعلين كانوا أو مترضدين أو  

. 247متد لين  ددت العقوبة وفاقاا للمادة 

ـ ويكون ا مر كىل  إىا كان المجرم قد  2

ر المددواد المعدددة اعتدداد بيددع العقدداقير وسدداي
 لإلجهاض.

ـددد ويسدددتهدم المجدددرم فضدددالا عدددن ىلددد  3

للمندع مددن م اولددة مهنتده أو عملدده وإن لددم 
 يكونا منوطين بذىن السلطة أو نيل  هادة.

 ـ ويمكن التكم أيضاا بذقفال المتل. 4

 

  -428 المادة
ـ إىا ارتكددب إتدددا الجددنح المنصددوص عليهددا فددي  1

أو قابلددة أو صدديدلي أو   ددىا الفصددل طبيددب أو جددرا 
أتددددد مسددددت دميهم فدددداعلين كددددانوا أو مترضددددين أو  

 .164  لين  ددت العقوبة وفاقاا للمادةمتد

ـ ويكون ا مر كىل  إىا كان المجدرم قدد اعتداد بيدع 2

 العقاقير وساير المواد المعدة لإلجهاض.
ـدد ويسددتهدم المجددرم فضددالا عددن ىلدد  للمنددع مددن 3

م اولددة مهنتدده أو عملدده وإن لددم يكونددا منددوطين بددذىن 
 لطة أو نيل  هادة.الس
 ـ ويمكن التكم أيضاا بذقفال المتل.4

 .428أصبح رقمها  -

 تم تىم عبارة " أوعقار" -

الباب الثامن : في الجنايات والجنح  
 التي تقع على األشخاص

البلاب الثلامن : فلي الجنايلات والجلنح التلي تقلع 
 على األشخاص

 

الفصل األول : في الجنايات والجنح  
 نسان وسالمتهعلى حياة اال

الفصل األول : في الجنايات والجلنح عللى حيلاة 
 االنسان وسالمته

 

  القتل قصدا -1 القتل قصدا -1 

مددن قتددل انسدداناا قصددداا عوقددب با  ددغال   533
 ال اقة ع رين سنة.

 

  -429 المادة
ع رين المذقت  سجنمن قتل انساناا قصداا عوقب بال

 .سنة
 

 .429رقمها  أصبح -

 السجنالع ت العقوبة عدل -
  أضيفت الفقرة ا  يرة. -

يعاقب با  غال ال اقة المذبدة علع القتدل   534
 قصداا إىا ارتكب:

 ـ لسبب سافل. 1

ـ تمهيداا لجنتة أو تسدهيالا أو تنفيدىاا لهدا  2

أو تسددهيالا لفددرار المترضددين علددع تلدد  
الجنتددة أو فاعليهددا أو المتددد لين فيهددا أو 

 للتيلولة بينهم وبين العقاب.
ع المنفعددة الناتجددة عددن ـ للتصددول علدد 3

 الجنتة.
ـ علدع موظدم أثنداء ممارسدته وظيفتده  4

 أو في معرض ممارسته لها.
ـ علدع تددث دون ال امسدة ع درة مدن  5

 عمر .
 ـ علع   صين أو أكثر. 6

ـ فددي تالددة اقدددام المجددرم علددع أعمددال  7

 التعىيب أو ال راسة نتو ا   اص.
 

   -431 المادة
 ا ارتكب:المذبد علع القتل قصداا إى سجنيعاقب بال

 ـ لسبب سافل. 1

ـ تمهيداا لجنتة أو تسدهيالا أو تنفيدىاا لهدا أو تسدهيالا  2

لفددرار المترضددين علددع تلدد  الجنتددة أو فاعليهددا أو 
 المتد لين فيها أو للتيلولة بينهم وبين العقاب.

 ة.ريمـ للتصول علع المنفعة الناتجة عن الج 3

 ال امسة ع رة من عمر . لم يتم طفلـ علع  4

 علع   صين أو أكثر. ـ 5

ـ فدي تالدة اقددام المجدرم علدع أعمدال التعدىيب أو  6

 .أو باستعمال السم ال راسة نتو ا   اص
 جرم علع التمثيل بالجثة بعد القتل.مباقدام ال -7

  ر.من أتد ال وجين علع اال   -8

 
 

 .431رقمها  أصبح -

 ت العقوبة السجنعدل -
وضعت كلمة "طفل" عوضا  -

 عن "تدث"
قلت الفقرة الرابعة الع المادة ن-

535. 

باستعمال أضيفت عبارة "أو  -
 ة.السم" الع الفقرة السادس

 ةأضيفت الفقرة السابع -
 .والثامنة
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علددددع القتدددل قصددددداا إىا  باإلعدددداميعاقدددب   535
 ارتكب:

 ـ عمداا.1

ـدد تمهيددداا لجنايددة أو تسددهيالا أو تنفيددىاا لهددا 2

أو تسددهيالا لفددرار المترضددين علددع تلدد  
نايددة أو فاعليهددا أو المتددد لين فيهدددا أو الج

 للتيلولة بينهم وبين العقاب.
 ـ علع أتد أصول المجرم أو فروعه.3

 

  -431 المادة
 علع القتل قصداا إىا ارتكب: باإلعداميعاقب 

 ـ عمداا.1

ـد تمهيددداا لجنايدة أو تسددهيالا أو تنفيدىاا لهددا أو تسددهيالا 2

لفددرار المترضددين علددع تلدد  الجنايددة أو فاعليهددا أو 
 د لين فيها أو للتيلولة بينهم وبين العقاب.المت
 علع أتد أصول المجرم أو فروعه. -3

 علع طفل لم يتم العا رة من عمر . -4

 فددي أو وظيفتدده ممارسددته أثندداء فددي موظددم علددع -5

 .بسببها أو لها ممارسته معرض
 مندده ثدديراا  أو الطددايفي انتمايدده بسددبب إنسددان علددع -6

 من أو أقربايه من أو طايفته من غير  ارتكبها لجناية
 .متا بيه

 .المتفجرة المواد باستعمال -7

 
 

 .431أصبح رقمها  -

 رابعةلا اتأضيفت الفقر -
 وال امسة والسادسة والسابعة.

 

ـ من سدبب مدوت انسدان مدن غيدر قصدد 1  536

القتدددل بالضدددرب أو بدددالعنم أو بال ددددة أو 
 با  دغالبي  عمدل آ در مقصدود عوقدب 

 قل.ال اقة  م  سنوات علع ا 
ـ وال تدنقص العقوبدة عدن سدبع سدنوات  2

التددددددداالت  بذتدددددددداإىا اقتدددددددرن الفعدددددددل 
 عليها في المادتين السابقتين.  المنصوص

 

  -432 المادة
ـدد مدددن سدددبب مدددوت انسددان مدددن غيدددر قصدددد القتدددل 1

بالضددرب أو بددالعنم أو بال دددة أو بددي  عمددل آ ددر 
سددنوات علددع بالسددجن المذقددت سددبع مقصددود عوقددب 

 ا قل.
سددنوات إىا اقتددرن  ع ددر ـدد وال تددنقص العقوبددة عددن2

عليها في المدادتين  التاالت المنصوص بذتداالفعل 
 السابقتين. 

 

 .432رقمها  أصبح -

السجن عدلت العقوبة الع  -
 و ددت العقوبة

الوالددة التدي  ـ تعاقب باالعتقال المذقدت 1  537

تقدم  اتقداء للعدار  علدع قتدل وليدد ا الدى  
 تبلت به سفاتاا. 

عن  م  سدنوات ـ وال تنقص العقوبة  2

 إىا وقع الفعل عمداا. 
 

  -433 المادة
الوالدددة التددي تقدددم  اتقدداء  المذقددت سددجنـدد تعاقددب بال1

 للعار  علع قتل وليد ا الى  تبلت به سفاتاا. 
سنوات إىا وقع الفعل  سبعـ وال تنقص العقوبة عن 2

 عمداا. 
 

 .433رقمها  أصبح -

السجن الع ت العقوبة عدل -
 المذقت 

فقرة  ددت العقوبة في ال -
 الثانية

ع ددر مددن  مدد  الددع يعاقددب باالعتقددال   538
 سدددنوات مدددن قتدددل انسددداناا قصدددداا بعامدددل

 اال فاا بناء علع إلتاته بالطلب.
 

  -434 المادة
من قتددل علددع ا كثددرسددنوات  سددجن  مدد يعاقددب بال

اال دددفاا بنددداء علدددع إلتاتددده  انسددداناا قصدددداا بعامدددل
 بالطلب.

 

 .434رقمها  أصبح -

السجن الع ت العقوبة عدل -
 لعقوبةو فضت ا

ـ من تمل انساناا بيية وسيلة كاندت علدع 1  539

االنتتددار أو سدداعد  بطريقددة مددن الطددرا 
الفقرات )أ  ب   218المىكورة في المادة 

مدن د  علع قتدل نفسده  عوقدب باالعتقدال 
علدع  ةسدن ةع در م  سنوات الع اثنتي 
 ا كثر إىا تم االنتتار.

 أ ددهر إلددع سددتةـدد وعوقددب بددالتب  مددن 2

تالدددة ال دددرو  فدددي  فدددي واتسدددن ثدددالث
 االنتتار إىا نجم عن ايىاء أو عج  دايم.

 ددددد ص المتمدددددول أو ـددددد وإىا كدددددان ال3

ار تدثاا دون ال امسة نتتالمساعد علع اال
ع ددددرة مددددن عمددددر  أو معتو دددداا طبقددددت 
عقوبات التتدريض علدع القتدل أو التدد ل 

 فيه. 

  -435 المادة
ـ من تمل انساناا بيية وسيلة كانت علع االنتتار أو 1

 141من الطرا المىكورة فدي المدادة  ساعد  بطريقة

الفقرات )أ  ب  د  علع قتل نفسه  عوقب باالعتقدال 
علدع ا كثدر إىا  واتع ر سدن من  م  سنوات الع

 تم االنتتار.
 واتسن ثالث أ هر إلع ستةـ وعوقب بالتب  من 2

في تالة ال رو  فدي االنتتدار إىا نجدم عدن ايدىاء أو 
 عج  دايم.

تمددول أو المسدداعد علددع مـدد وإىا كددان ال دد ص ال3

ال امسددة ع ددرة مددن عمددر  أو  لددم يددتماا تدددثار نتتدداال
معتو ددداا طبقدددت عقوبدددات التتدددريض علدددع القتدددل أو 

 التد ل فيه. 
 

 .435أصبح رقمها  -

" لم يتم  وضعت كلمة " -
 "دون عوضا عن "

عدلت العقوبة في الفقرة  -
 ا ولع.

 

  ايذاء األشخاص -2 ايذاء األشخاص -2 
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أقدم قصداا علع ضرب   ص أو  ـ من 1  541

جرته أو ايىايه ولم ينجم عن  ى  ا فعال 
تعطيل   ص عدن العمدل لمددة ت يدد عدن 
ع دددرة أيدددام عوقدددب بنددداء علدددع  دددكوا 
المتضرر بالتب  ستة أ هر علدع ا كثدر 
أو بالتب  التكدير  وبالغرامة من  م  

 داتين  بذتدداوع رين إلع مايدة ليدرة أو 
 العقوبتين.

ال دداكي يسددقط التددا العددام   ـدد إن تنددا ل2

ويكون له علع العقوبة ما لصدفح المددعي 
 ال  صي من المفعول. 

 

   -436 المادة
ـ من أقدم قصداا علع ضرب  د ص أو جرتده أو 1

ل  د ص عدن ايىايه ولم ينجم عن  ى  ا فعال تعطيد
علدع عوقدب بنداء  يومدا ينالعمل لمدة ت يد عن ع ر

 علدع ا كثدر وبغرامدة نة كوا المتضرر بالتب  س
 ددداتين  بذتدددداأو علدددع ا كثدددر ليدددرة  المآة  دددرع

 العقوبتين.
التدددا العدددام  دعدددوا ـددد إن تندددا ل ال ددداكي يسدددقط 2

ويكون له علع العقوبة ما لصدفح المددعي ال  صدي 
 من المفعول. 

التعطيدددل عدددن العمدددل الع دددرين يومددداا  إىا جددداو  -3

قضددي بعقوبددة التددب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع ثددالث 
 سابا ىكر ا.سنوات فضالا عن الغرامة ال

عن تقه  فضت العقوبة إلع  وإىا تنا ل ال اكي  -4

 النصم.
 

 .436أصبح رقمها  -
بعد  542و 541دمجت المادة  -

 تعديل الصياغة.

ـدد إىا نجددم عددن ا ىا التاصددل تعطيددل 1  541

العمددل مدددة ت يددد عددن ع ددرة   دد ص عددن
أيام عوقب المجرم بالتب  مدة ال تتجاو  

ا كثدر أو  السنة وبغرامدة مايدة ليدرة علدع
  اتين العقوبتين. بذتدا

ـ وإىا تندا ل ال داكي عدن تقده  فضدت 2

 العقوبة إلع النصم.
 

 .541أدمجت مع المادة  - 
 

التعطيددل عددن العمددل الع ددرين  إىا جدداو   542
يوماا قضي بعقوبة التب  من ثالثة أ دهر 
إلدددع ثدددالث سدددنوات فضدددالا عدددن الغرامدددة 

 السابا ىكر ا.
 

 541أدمجت مع المادة  

ىا أدا الفعددددل إلددددع قطددددع أو استيصددددال إ  543
عضددددو أو بتددددر أتددددد ا طددددرام أو إلددددع 
تعطيلهددا أو تعطيددل اتددددا التددوا  عدددن 
العمل أو تسدبب فدي اتدداث ت دويه جسديم 
أو أيددة عا ددة أ ددرا دايمددة أو لهددا مظهددر 
العا ددة الدايمددة عوقددب المجددرم با  ددغال 
 ال اقة المذقتة ع ر سنوات علع ا كثر.

 

  -437 المادة
قطددع أو استيصددال عضددو أو بتددر إىا أدا الفعددل إلددع 

أتدددد ا طدددرام أو إلدددع تعطيلهدددا أو تعطيدددل اتددددا 
التوا  عن العمل أو تسبب في اتداث ت ويه جسيم 
أو أية عا ة أ را دايمة أو لها مظهر العا ة الدايمة 

المذقدت ع در سدنوات علدع  سدجنعوقب المجدرم بال
 ا كثر.

 

 .437رقمها  أصبح -

السجن الع ت العقوبة عدل -
 ذقتالم

 بذتدددايعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن تسددبب   544
 541الطرايدددددا المدددددىكورة فدددددي المدددددادة 

 تامل و و علع علم بتملها. بذجهاض
 

  -438 المادة
مدن  السجن المذقت سبع سنوات علع ا كثدريعاقب ب
 436الطدددرا المدددىكورة فدددي المدددادة  بذتدددداتسدددبب 

 تامل و و علع علم بتملها. بذجهاض
 

 .438أصبح رقمها  -

لطرا" عوضا أضيفت كلمة "ا -
 عن " الطرايا"

  ففت العقوبة. -
 

ت ددد العقوبددات المدىكورة فددي  دى  المددواد   545
إىا اقترم الفعل  247وفاقاا  تكام المادة 

 534التاالت المبينة فدي المدادتين  بذتدا

 . 535و

 

  -439 المادة
ت دد العقوبات المىكورة في  ى  المواد وفاقاا  تكام 

تاالت المبينة ال بذتداإىا اقترم الفعل  164 المادة 

  .431و  431 في المادتين

 

 .439أصبح رقمها  -

 

  المشاجرة -3 المشاجرة -3 

إىا وقددددع قتددددل  دددد ص أو ايددددىاذ  أثندددداء   546
م دداجرة ا ددتر  فيهددا جماعددة ولددم تمكددن 
معرفددة الفاعددل بالددىات عوقددب جميددع مددن 
تددداولوا االيقدددا  بدددالمجنع عليددده بعقوبدددة 
الجريمددة المقترفددة بعدددد ت فدديض العقوبدددة 

إىا كانددددددت الجريمددددددة »تددددددع نصددددددفها. ت
تسددددتوجب االعدددددام أو ا  ددددغال ال دددداقة 
المذبدة أو االعتقال المذبد قضدي بالعقداب 

 «.ال أقل من ع ر سنوات
 

   -441 المادة
اء م دداجرة ا ددتر  أثنددأو االيددىاء قتددل الإىا وقددع  -1

مكدن معرفدة الفاعدل بالدىات عوقدب تفيها جماعة ولم 
وبدددة جميدددع مدددن تددداولوا االيقدددا  بدددالمجنع عليددده بعق

ة بعد ت فيض العقوبدة تتدع نصدفها. الجريمة المقترف
 سدددجنإىا كاندددت الجريمدددة تسدددتوجب االعددددام أو الو

 .قضي بالعقاب ال أقل من ع ر سنواتالمذبد 
ت دددد العقوبددات السددابا ىكر ددا وفاقدداا لمددا نصددت  -2

علددددع مددددن كددددان السددددبب فددددي  164عليهددددا المددددادة 

 الم اجرة.

 .441أصبح رقمها  -

قتل   ص أو تىفت عبارة " -
 ايىاذ  "

أضيفت بدال عنها عبارة  -
 "القتل أو االيىاء"

تلت " السجن المذبد" متل  -
"ا  غال ال اقة المذبدة أو 

 االعتقال"
 كفقرة ثانية  547أد لت المادة  -
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ت دددد العقوبددات السددابا ىكر ددا وفاقدداا لمددا   547
علددع مددن كددان  247نصددت عليهددا المددادة 

 السبب في الم اجرة.

 546مع المادة  أدمجت 

  العذر في القتل وااليذاء -4 العذر في القتل وااليذاء -4 

يسددتفيد مددن العددىر المتددل مددن فاجددي »ـدد 1  548

 وجه أو أتد أصدوله أو فروعده أو ا تده 
فددي جددرم ال نددا الم ددهود أو فددي صددالت 
جنسية فت اء مع   ص آ ر فيقدم علدع 
قتلهمددا أو ايددىايهما أو علددع قتددل أو ايددىاء 

 «.ير عمدأتد ما بغ
ـددد يسدددتفيد مرتكدددب القتدددل أو ا ىا مدددن 2

العدددىر الم فدددم إىا فاجدددي  وجددده أو أتدددد 
أصوله أو فروعه أو أ ته في تالة مريبة 

 مع آ ر.
 

  -441 المادة
 وجدده أو أتددد  مددن فاجددي  فددميسددتفيد مددن العددىر الم
ته في جرم ال ندا الم دهود او أأصوله أو فروعه أو 

مدع أو فدي تالدة مريبدة أو في صالت جنسية فت اء 
 دد ص آ ددر فيقدددم علددع قتلهمددا أو ايددىايهما أو علددع 

وتكدددون العقوبدددة  قتدددل أو ايدددىاء أتدددد ما بغيدددر عمدددد
 .التب  من  م  سنوات الع سبع سنوات

 

 .441أصبح رقمها  -

 

ـ تعد ا فعال اآلتية من قبيل الددفا  عدن 1  549

 النف :
آ  ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله 

ه تجدا  مدن أو عن نف  الغير أو عن أموال
علدددع السدددرقة أو  يقددددم باسدددتعمال العندددم

 النهب. 
ب  ـ الفعددل المقتددرم عنددد دفددع  دد ص 
د ل أو تاول الد ول ليالا إلع من ل آ ل 
أو إلددددددع ملتقاتدددددده المالصددددددقة بتسددددددلا 
السياجات أو الجدران أو المدا ل أو ثقبها 
أو كسددر ا أو باسددتعمال مفدداتيح مقلدددة أو 

هداراا فدال أدوات  اصة. وإىا وقدع الفعدل ن
يستفيد الفاعل إال من العىر الم فم عمالا 

 241بالمادة 

ـددد وتددد ول القريندددة الدالدددة علدددع الددددفا  2

الم رو  إىا ثبت أن المجرم لم يكن علدع 
أو  اعتقدداد بددين االعتددداء علددع ا  دد اص

ا موال كان غدرض المعتدد  المبا در أو 
بنتيجة مدا قدد يلقدا  مدن المقاومدة فدي تنفيدى 

 مخربه.
 

  -442 المادة
 تعد ا فعال اآلتية من قبيل الدفا  عن النف :ـ 1

آ  ـ فعل مدن يددافع عدن نفسده أو عدن أموالده أو عدن 
نفدد  الغيددر أو عددن أموالدده تجددا  مددن يقدددم باسددتعمال 

 علع السرقة أو النهب.  العنم
ب  ـ الفعل المقترم عند دفع   ص د ل أو تاول 
الد ول ليالا إلع من ل آ ل أو إلع ملتقاته المالصقة 

تسلا السياجات أو الجدران أو المددا ل أو ثقبهدا أو ب
كسر ا أو باستعمال مفداتيح مقلددة أو أدوات  اصدة. 
وإىا وقع الفعل نهاراا فال يستفيد الفاعل إال من العدىر 

 .155 الم فم عمالا بالمادة

ـدد وتدد ول القرينددة الدالددة علددع الدددفا  الم ددرو  إىا 2

االعتددداء ثبددت أن المجددرم لددم يكددن علددع اعتقدداد بددين 
أو ا مددوال كددان غددرض المعتددد   علددع ا  دد اص

المبا ر أو بنتيجة ما قد يلقدا  مدن المقاومدة فدي تنفيدى 
 ربه.يم
 

 .442أصبح رقمها  -

 

  القتل واليذاء عن غير قصد -5 القتل واليذاء عن غير قصد -5 

مددن سددبب مددوت أتددد عددن ا مددال أو قلددة   551
اتترا  أوعدم مراعداة القدوانين وا نظمدة 
عوقب بالتب  من سدتة أ دهر إلدع ثدالث 

 سنوات. 
 

  -443 المادة
من سبب موت أتد عن ا مال أو قلة اتترا  أوعددم 
مراعداة القدوانين وا نظمدة عوقدب بدالتب  مدن سددتة 

 أ هر إلع ثالث سنوات. 
 

 .443أصبح رقمها  -

ايدىاء  إالـ إىا لم ينجم عن  طي المجرم  1  551

إلدع الدـ  542كالى  نصت عليه المواد الـ 

 كان العقاب من  هرين إلع سنة. 544

ـددد يعاقدددب علدددع كدددل ايدددىاء آ دددر غيدددر 2

مقصود بالتب  ستة أ هر علع ا كثر أو 
 ماية ليرة.  مسبغرامة ال تتجاو  ال

ـ وتعلا المالتقة علدع  دكوا المجندع  3

يددنجم عددن االيددىاء مددرض أو   عليدده إىا لددم
تعطيددل عددن العمددل لمدددة تجدداو  الع ددرة 

كي عن تقه نفد  أيام  ويكون لتنا ل ال ا
 541المفاعيدددددل المبيندددددة فدددددي المدددددادتين 

 .541و

 

  -444 المادة
ايددىاء كالددى   إالـدد إىا لددم يددنجم عددن  طددي المجددرم 1

كدان العقداب  438 إلع الدـ436نصت عليه المواد الـ 

 من  هرين إلع سنة.
ـ يعاقب علع كل ايىاء آ در غيدر مقصدود بدالتب  2

ة  مسدستة أ هر علع ا كثر أو بغرامة ال تتجاو  ال
 ليرة. م الآ
  ـ وتعلا المالتقة علع  دكوا المجندع عليده إىا لدم3

تعطيدل عدن العمدل لمددة ينجم عدن االيدىاء مدرض أو 
  ويكددون لتنددا ل ال دداكي عددن اا مددوي ينتجدداو  الع ددر

 .436ة ف  المفاعيل المبينة في المادتقه ن

 

 .444أصبح رقمها  -
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كل سايا مركبة تسبب بتادث ولدو مداد    552
أو لددم يعددن بددالمجنع ولددم يقددم مددن فددور  

عليه أو تاول التملص من التبعة بدالهرب 
يعاقددددب بددددالتب  التكدددددير  وبغرامددددة ال 

 تتجاو  ماية ليرة. 

 ألغيت لوجود ا في قانون السير 

   -445 المادة  
1-  
مدن وجدد فدي مواجهدة  د ص تالدة ال طربسددبب  -أ

تدددادث طددداراء أو بسدددبب صدددتي  وكدددان بامكانددده 
ب النجدددة اغاثتدده أو اسددعافه  بفعددل   صددي أو بطلدد

ودون أن يعدددددرض نفسددددده أو غيدددددر  لل طروامتندددددع 
بمتض ارادته عن ىل  يعاقب بالتب  من  هر الع 
سنة وبالغرامة من ع رة االم الع  م  وع درين 

 ألم ليرة  أو باتدا  اتين العقوبتين.
اىا كدان الممتندع  164فدا المدادة ت دد العقوبدة و -ب

 نه.بتكم وظيفته أو مهنته أو ف ةيستطيع المساعد
2-  
 1من الفقدرة  المىكورة في البند أويعاقب بالعقوبة  -أ

  مددن كددان عالمددا بوجددود أدلددة تثبددت مددن  ددى  المددادة
بدددراءة  ددد ص موقدددوم أو موضدددو  متاكمدددة فدددي 
قضدية مدن ندو  الجنايددة أو الجنتدة ولدم يبدادر تلقاييددا 

لطات سدددددالالدددددع ال دددددهادة بدددددىل  أمدددددام القضددددداء أو 
 .الم تصة

ىا عاد لفاعل من العقوبة اع اوفي  ى  التالة يعف -ب
 .بال هادة قبل البت في الدعوا وتقدم تلقايياا 

فاعل الجريمة موضدو   ويعفع من العقوبة أيضاا  -ج
المالتقة و دركاذ  والمتدد لون معده وأقداربهم تتدع 

 الدرجة الرابعة.  
 

أضيفت  ى  المادة وأ ىت  -
 .445الرقم 

تبرير الفقرة ب في المىكرة  -
 االيضاتية.

ي اد علع العقوبات المىكورة في المدادتين   553
نصدددفها إىا اقتدددرم المجدددرم  551و 551

 أتد ا فعال الواردة في المادة السابقة.
 

 ألغيت لوجود ا في قانون السير 

القتل وااليذاء الناجمين عن تعدد  -6 

 األسباب

  القتل وااليذاء الناجمين عن تعدد األسباب -6

المرتكبددان عددن  واإليددىاءإىا كددان المددوت   554
قصددد أو غيدددر قصدددد نتيجددة عددددة أسدددباب 
جهلهددا الفاعددل وكانددت مسددتقلة عددن فعلدده 
أمكن ت فيض العقوبة بالمقدار المبدين فدي 

 . 199المادة 

 

   -446 المادة
المرتكبان عن قصدد أو غيدر  واإليىاءإىا كان الموت 

قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكاندت مسدتقلة 
مقددار المبدين فدي عن فعله أمكدن ت فديض العقوبدة بال

 .128المادة 

 

 .446أصبح رقمها  -
 

الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة  
 على الحرية والشرف

الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة عللى الحريلة 
 والشرف

 

  حرمان الحرية -1 حرمان الحرية -1 
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ـد مددن تددرم آ ددر تريتدده ال  صددية بييددة 1  555

وسددديلة كاندددت عوقدددب بدددالتب  مدددن سدددتة 
 ر إلع سنتين.أ ه
ـ وت فض العقوبدة عدن المجدرم  تسدبما 2

فقرتهدا الثالثدة إىا  241نصت عليه المدادة 

أطلا عفواا سرا  ال  ص الم تطم فدي 
سدددداعة دون أن  وأربعددددين ددددالل ثمدددداني 

ترتكب بده جريمدة أ درا جنايدة كاندت أو 
 جنتة. 

 

  -447 المادة
ـ من ترم آ ر تريته ال  صية بيية وسديلة كاندت 1

 أ هر إلع سنتين.عوقب بالتب  من ستة 
ـ وت فض العقوبة عن المجرم  تسبما نصت عليده 2

فقرتهدددا الثالثدددة إىا أطلدددا عفدددواا سدددرا   155المدددادة 

سداعة  وأربعدينال  ص الم تطم في  الل ثمداني 
دون أن ترتكددب بدده جريمددة أ ددرا جنايددة كانددت أو 

 جنتة.
 : المذقت سجنيقضع علع المجرم بال -3

 ية ال هر.آ ـ إىا جاو ت مدة ترمان التر
ـ إىا أن ل بمدن ترمدت تريتده تعدىيب جسدد  أو  ب

 معنو .
ـ إىا وقددع الجددرم علددع موظددم فددي أثندداء قيامدده  ج

 .أو بسببها بوظيفته أو في معرض قيامه بها
كددل مددن  طددم   صددا تارمددا ايددا  مددن تريتدده  -4

بقصددد تتقيددا مدديرب سياسددي  أو مدداد   أو بقصددد 
أو بقصد طلدب  الثير  أو االنتقام  أو  سباب طايفية 

 الفدية  يعاقب بالسجن المذبد.
وتن ل  دى  العقوبدة بكدل  د ص يبتد  المجندي عليده 
بدددي   دددكل كدددان  أو  وجددده  أو أتدددد أصدددوله  أو 

 فروعه  ب كل مبا ر أو غير مبا ر.
 وتكون العقوبة االعدام اىا : -5

 نجم عن جريمة ال طم وفاة أتد ا   اص. -أ
 .مةبعا ة داي أصيب المجني عليه -ب
 علع المجني عليه. وقع اعتداء جنسي -ج
 

 .447أصبح رقمها -

مع  ى   556أدمجت المادة  -

 المادة
 2113لعام  21أدمج القانون  -

 في  ى  المادة.

يقضدددع علدددع المجدددرم با  دددغال ال ددداقة   556
 المذقتة :

آ ـ إىا جاو ت مدة ترمان الترية ال هر. 
ب ـ إىا أن ل بمدن ترمدت تريتده تعدىيب 

 و معنو .جسد  أ
ج ـ إىا وقع الجرم علع موظم فدي أثنداء 
 قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

 

 
 

 555أدمجت مع المادة 

  خرق حرمة منزل -2 خرق حرمة منزل -2 

ـددد مدددن د دددل منددد ل أو مسدددكن آ دددر أو 1  557

 إلرادتده ملتقات مسدكنه أو من لده  الفداا 
وكددىل  مددن مكددث فددي ا مدداكن المددىكورة 

مددن لدده التددا فددي اقصددايه  ةإلراد الفدداا 
عنهدددا  عوقدددب بدددالتب  مددددة ال تتجددداو  

 الستة أ هر.
ـ ويقضع بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع 2

ثالث سنين إىا وقع الفعل ليالا أو بواسدطة 
الكسددددر أو العنددددم علددددع ا  دددد اص أو 
باستعمال السال  أو ارتكبه عدة أ د اص 

 مجتمعين.
ـددددد ال تجدددددر  المالتقدددددة فدددددي التالدددددة 3

يهددا فددي الفقددرة ا ولددع إال المنصددوص عل
 بناء علع  كوا الفريا المتضرر.

 

  -448 المادة
ـ من د ل من ل أو مسكن آ ر أو ملتقدات مسدكنه 1

وكدددىل  مدددن مكدددث فدددي  إلرادتددده أو من لددده  الفددداا 
مددن لدده التددا فددي  إلرادةا مدداكن المددىكورة  الفدداا 

  هر.قل عن اقصايه عنها  عوقب بالتب  مدة ال ت
 هر إلدع ثدالث سدنين ـ ويقضع بالتب  من ثالثة أ2

إىا وقع الفعل ليالا أو بواسطة الكسدر أو العندم علدع 
ا  دددد اص أو باسددددتعمال السددددال  أو ارتكبدددده عدددددة 

 أ  اص مجتمعين.
ـ ال تجر  المالتقدة فدي التالدة المنصدوص عليهدا 3

فدددي الفقدددرة ا ولدددع إال بنددداء علدددع  دددكوا الفريدددا 
 المتضرر.

 
 

 .448أصبح رقمها  -

الفقرة  ددت العقوبة في  -
 ا ولع
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ـ يعاقب  بالتب  التكدير  أو بغرامة ال 1  558

ماية ليرة من تسلل بواسطة  مستتجاو  ال
الكسدددر أو العندددم علدددع ا  ددد اص إلدددع 
أمدددداكن ت ددددص الغيدددددر وليسددددت مباتدددددة 
للجمهددور أو مكددث فيهددا علددع الددرغم مددن 

 ارادة من له التا في اقصايه عنها.
ـدددد وال يالتددددا المجددددرم إال بندددداء علددددع 2

 لفريا المتضرر.  كوا ا
 

   -449 المادة
أو بغرامة  ستة أ هر علع ا كثرـ يعاقب  بالتب  1

ليدددرة مدددن تسدددلل بواسدددطة الم آة  مسدددال تتجددداو  ال
الكسر أو العنم علدع ا  د اص إلدع أمداكن ت دص 
الغيددر وليسددت مباتددة للجمهددور أو مكددث فيهددا علددع 

 الرغم من ارادة من له التا في اقصايه عنها.
بنداء علدع  دكوا الفريدا  ـ وال يالتدا المجدرم إال2

 المتضرر. 
 

 .449أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة -

  التهديد -3 التهديد -3 

ـ من  دد آ در بالسدال  عوقدب بدالتب  1  559

  هر.أمدة ال تتجاو  الستة 
ـ وتتراو  العقوبة بين  هرين وسدنة إىا 2

 كان السال  نارياا واستعمله الفاعل.
 

  -451 المادة
التب  مدددة ال ـدد مددن  دددد آ ددر بالسددال  عوقددب بدد1

  هر.أتتجاو  الستة 
ـددد وتتدددراو  العقوبدددة بدددين  دددهرين وسدددنة إىا كدددان 2

 السال  نارياا واستعمله الفاعل.
 

 .451أصبح رقمها  -

من توعد آ ر بجنايدة عقوبتهدا االعددام أو   561
ا  غال ال اقة المذبدة أو أكثر من  مد  
ع دددرة سدددنة أو االعتقدددال المذبدددد سدددواء 

ة أو بواسدددطة بواسدددطة كتابدددة ولدددو مغفلددد
  ص ثالث عوقب بالتب  من سدنة إلدع 
ثدددالث سدددنوات إىا تضدددمن الوعيدددد ا مدددر 

عمددل ولددو م ددروعاا أو االمتنددا   بددذجراء
 عنه.
 

  -451 المادة
 سددجنمددن توعددد آ ددر بجنايددة عقوبتهددا االعدددام أو ال

المذبد أو أكثر من  م  ع رة سدنة سدواء بواسدطة 
كتابددة ولددو مغفلددة أو بواسددطة  دد ص ثالددث عوقددب 

سنة إلع ثالث سنوات إىا تضمن الوعيدد بالتب  من 
 عمل ولو م روعاا أو االمتنا  عنه. بذجراءا مر 

 

 .451أصبح رقمها  -

وضعت عبارة "السجن  -
المذبد" عوضا عن "ا  غال 

 ال اقة واالعتقال"

الجنايدددات  بذتددداإىا لددم يتضددمن التهديدددد   561
المددىكورة أعددال  أمددراا أو تضددمن أمددراا إال 

ون واسددطة  دد ص أندده تصددل م ددافهة د
آ در قضدي بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع 

 سنتين. 
 

   -452 المادة
الجنايدددات المدددىكورة  بذتدددداإىا لددم يتضدددمن التهديدددد 

أعددال  أمددراا أو تضددمن أمددراا إال أندده تصددل م ددافهة 
دون واسدطة  دد ص آ ددر قضدي بددالتب  مددن ثالثددة 

 أ هر إلع سنتين. 
 

 .452أصبح رقمها  -

يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع سددنة علددع   562
لتهديدددددد بجنايدددددة أ دددددم مدددددن الجنايدددددات ا

إىا ارتكددددب  561المددددىكورة فددددي المددددادة 

 الوسايل المبينة في المادة نفسها. بذتدا
 

  -453 المادة
يعاقب بالتب  من  هر إلع سنة علع التهديد بجناية 

إىا  451أ ددم مددن الجنايددات المددىكورة فددي المددادة 

 الوسايل المبينة في المادة نفسها. بذتداارتكب 
 

 .453أصبح رقمها  -

 

التهديدددد بجنتدددة المتضدددمن أمدددراا إىا وقدددع   563
كتابدددة أو بواسدددطة  ددد ص ثالدددث يعاقدددب 
 عليه بالتب  مدة ال تتجاو  الستة أ هر.

 

  -454 المادة
التهديدددد بجنتدددة المتضدددمن أمدددراا إىا وقدددع كتابدددة أو 
بواسددطة  دد ص ثالددث يعاقددب عليدده بددالتب  مدددة ال 

 تتجاو  الستة أ هر.
 

 .454أصبح رقمها  -

ل ضدرر غيدر متددا كدل تهديدد آ در بددذن ا  564
الوسددددايل  بذتددددداإىا تصددددل بددددالقول أو 

وكدان مدن  دينه  218المىكورة في المادة 

عليه تديثيراا  دديداا  التيثير في نف  المجنع
يعاقب عليه بناء علدع ال دكوا بغرامدة ال 

 ماية ليرة. مستتجاو  ال

  -455 المادة
كدل تهديدد آ در بدذن ال ضدرر غيدر متدا إىا تصدل 

 133ة فدي المدادة الوسايل المدىكور بذتدابالقول أو 

عليده تديثيراا  وكان من  ينه التديثير فدي نفد  المجندع
تقدل  ديداا يعاقب عليه بناء علع ال دكوا بغرامدة ال 

 ليرة.الم آة عن  مس

 .455أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

  افشاء األسرار -4 افشاء األسرار -4 

من كان بتكم وضعه أو وظيفته أو مهنتده   565
ر وأف ددا  دون سددبب أو فندده علددع علددم بسدد

م ددرو  أو اسددتعمله لمنفعتدده ال اصددة أو 
لمنفعددة آ دددر عوقدددب بددالتب  سدددنة علدددع 
ا كثددر وبغرامددة ال تتجدداو  المددايتي ليددرة 

كان الفعل مدن  دينه أن يسدبب ضدرراا  إىا
 ولو معنوياا.

 

   -456 المادة
مددن كددان بتكددم وضددعه أو وظيفتدده أو مهنتدده أو فندده 

مله علع علم بسر وأف ا  دون سبب م رو  أو استع
 غيددر  أو االضددرار بددهلمنفعتدده ال اصددة أو لمنفعددة 
ا كثر وبغرامدة ال تتجداو  عوقب بالتب  سنة علع 

 .ليرة المع رة ا  ال
 

 .456أصبح رقمها  -
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ـ يعاقب بالتب  من  هرين إلع سنتين  1  566

كل   ص ملتا بمصلتة البريد والبرا 
يسيء استعمال صفته  ى  بين يطلع علدع 

م أو ي دتل  اتددا رسالة م تومة أو يتل
الرسددايل أو يفضددي بمضددمونها إلددع غيددر 

 المرسل إليه.
ـ وتن ل العقوبة نفسها بمدن كدان ملتقداا  2

بمصددلتة الهدداتم وأف ددع م ددابرة  اتفيددة 
 اطلع عليها بتكم وظيفته أو عمله.

 

   -457 المادة
ـ يعاقب بالتب  من  هرين إلع سنتين كل   ص 1

ملتا بمصلتة البريد والبرا يسيء استعمال صدفته 
 دددى  بدددين يطلدددع علدددع رسدددالة م تومدددة أو يتلدددم أو 
ي تل  اتدا الرسايل أو يفضي بمضمونها إلع غير 

 المرسل إليه.
ب ددركات العقوبددة نفسددها بمددن كددان ملتقدداا  ـدد وتندد ل2

وأف ع م ابرة  اتفيدة اطلدع عليهدا بتكدم  االتصاالت
 وظيفته أو عمله.

 

 .457أصبح رقمها  -

عدلت الفقرة الثانية من تيث  -
 ية  ركات االتصاالتتسم

ـ كل   ص آ ر يتلم أو يفض قصدداا  1  567

رسالة أو برقية غير مرسلة إليده أو يطلدع 
بال دعددددة علددددع م ددددابرة  اتفيددددة يعاقددددب 

 ماية ليرة. مسبغرامة ال تتجاو  
ـ ويقضع بالعقوبة نفسها علع من اطلع  2

علدددع رسدددالة أو علدددع م دددابرة برقيدددة أو 
ر  اتفيددة فددي اىاعتهددا التدداا ضددرر بددخ 

 فيعلم بها غير من أرسلت إليه.
 

   -458 المادة
ـ كل   ص آ در يتلدم أو يفدض قصدداا رسدالة أو 1

برقيدددة غيدددر مرسدددلة إليددده أو يطلدددع بال دعدددة علدددع 
 تقدل عددنغرامدة ال وب بددالتب  م دابرة  اتفيدة يعاقدب

 ليرة. ألم  مسة وع رين
ـدد ويقضددع بالعقوبددة نفسددها علددع مددن اطلددع علددع 2

يدة فدي اىاعتهدا رسالة أو علدع م دابرة برقيدة أو  اتف
 التاا ضرر بخ ر فيعلم بها غير من أرسلت إليه.

 

 .458أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

  الذم والقدح -5 الذم والقدح -5 

الندا  المقتدرم  ـ يعاقب علع الىم بيتدد1  568

 218الوسايل المىكورة فدي المدادة  بذتدا

بالتب  تتع ثالثة أ هر وبالغرامدة تتدع 
  اتين العقوبتين. دابذتماية ليرة أو  مس

ـدد ويقضددع بالغرامددة وتددد ا إىا لددم يقددع 2

 الىم عالنية. 
 

   -459 المادة
 بذتددداالنددا  المقتددرم  ـدد يعاقددب علددع الددىم بيتددد1

بدددالتب  تتدددع  133الوسدددايل المدددىكورة فدددي المدددادة 

ليددرة أو الم آة  مسددثالثددة أ ددهر وبالغرامددة تتددع 
  اتين العقوبتين. بذتدا

 ع الىم عالنية. ـ ويقضع بالغرامة وتد ا إىا لم يق2

 

 .459أصبح رقمها  -

   ددت الغرامة -

ال يسددددمح لمرتكددددب الددددىم تبريددددراا لنفسدددده   569
تقيقة الفعل موضو  الىم أو اثبات  بذثبات

 ا تهار .
 

  -461 المادة
تقيقددة  بذثبدداتال يسددمح لمرتكددب الددىم تبريددراا لنفسدده 
 الفعل موضو  الىم أو اثبات ا تهار .

 

 .461أصبح رقمها  -

د  بيتد النا  المقترم ـ يعاقب علع الق1  571

 218الوسايل المىكورة فدي المدادة  بذتدا

 بذتدددداوكدددىل  علدددع التتقيدددر التاصدددل 
بدالتب   373الوسايل الدواردة فدي المدادة 

مدددن أسدددبو  إلدددع ثالثدددة أو بالغرامدددة مدددن 
 ي ليرة.ألفماية إلع  مس

ـ ويقضع بالغرامة وتد ا إىا لم يقتدرم 2

 القد  عالنية.
 

  -461 المادة
 بذتدددابيتدد النددا  المقتدرم ـد يعاقدب علددع القدد  1

وكدددىل  علدددع  133الوسدددايل المدددىكورة فدددي المدددادة 

الوسدايل الدواردة فدي المدادة  بذتدداالتتقير التاصل 
إلددع ثالثددة أ ددهر أو  ع ددرة أيددامبددالتب  مددن  291

 ليرة. المآع رة إلع الم آة  مسبالغرامة من 
ـدد ويقضددع بالغرامددة وتددد ا إىا لددم يقتددرم القددد  2

 عالنية.
 

 .461رقمها أصبح  -

  ددت العقوبة -
 

للقاضي أن يعفي الفدريقين أو أتدد ما مدن   571
العقوبددة إىا كددان المعتدددا عليدده قددد تسددبب 
بالقددد  بعمدددل غيدددر متدددا أو كدددان القدددد  

 متبادالا.
 

  -462 المادة
للقاضي أن يعفي الفريقين أو أتد ما مدن العقوبدة إىا 
كان المعتدا عليه قد تسبب بالقد  بعمدل غيدر متدا 

 تبادالا.أو كان القد  م
 

 .462أصبح رقمها  -

ـدد تتوقددم الدددعوا علددع ات دداى المعتدددا 1  572

 عليه صفة المدعي ال  صي.
ـ إىا وجده الدىم أو القدد  إلدع ميدت جدا  2

 قربايه تتع الدرجة الرابعة دون سوا م 
استعمال تدا المالتقدة  دىا مدع االتتفداظ 
بتا كل قريب أو وريث تضرر   صدياا 

 من الجريمة.

   -463 المادة
دعوا علدع ات داى المعتددا عليده صدفة ـ تتوقدم الد1

 المدعي ال  صي.
ـدد إىا وجدده الددىم أو القددد  إلددع ميددت جددا   قربايدده 2

تتدددع الدرجدددة الرابعدددة دون سدددوا م اسدددتعمال تدددا 
المالتقة  ىا مع االتتفاظ بتا كل قريدب أو وريدث 

 تضرر   صياا من الجريمة.

 .463أصبح رقمها  -

من قانون  ضيم  ىا الفصلأ الفصل الثالث : االتجار باألشخاص  
 االتجار با   اص.
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   -464 المادة  
با  دد اص  اسددتدراج أ دد اص  أو  يعددد اتجدداراا  -1

نقلهددددم  أو ا تطددددافهم أو تددددرتيلهم  أو ايددددواذ م  أو 
اسددتقبالهم  السددت دامهم فددي أعمددال أو لغايددات غيددر 
م روعة  مقابل كسب ماد  أو معنو   أو وعد به  

مدددن ىلددد  أو  أو بمدددنح م ايدددا  أو سدددعيا لتتقيدددا أ 
 غير .

  نفاا ال يتغير الوصم الجرمي لمفعال المىكورة ا   -2

ا  مال القدوة  أو بالتهديدد باسدتعمالهسواء كانت باسدتع
قندددا   أو اسدددتغالل أو باالأو بددداللجوء الدددع العندددم  

 ا  أوالجهدددل  أو الضدددعم  أو باالتتيدددال  أو ال دددد
قددديم باسددتغالل المركدد  الددوظيفي  أو بددالتواطذ  أو ت

   ص الضتية.مساعدة ممن له سلطة علع ال
 في جميع التاالت اليعتد بموافقة الضتية. -3

أضيفت  ى  المادة من قانون 
 االتجار با   اص

  -465 المادة  
يعددد بتكددم االتجددار با  دد اص االسددت دام الجنسددي 

 ا  دكال بمقابدل أو دون مقابدلللطفل  بي   كل من 
ويعاقددددب بدددددنف  العقوبدددددة المقدددددررة فدددددي المدددددادتين 

 تقتين.الال

أضيفت  ى  المادة من قانون 
 االتجار با   اص.

  -466 المادة  
المذقددت لمدددة ال تقددل عددن سددبع  يعاقددب بالسددجن -1

سدنوات وبغرامددة مددن مليددون الدع ثالثددة ماليددين ليددرة 
 كل من :

با   اص المعرفدة  ارتكب أيا من جرايم االتجار -أ
 .في  ىا الفصل

أن ددي  أو نظددم  أو أدار جماعددة اجراميددة تعمددل  -ب
علددع ارتكدداب جددرايم االتجددار با  دد اص  أو تددولع 

 دورا فيها  أو دعا الع االنضمام اليها.
 يتكم بمصادرة : -2
 العايدات المتيتية من جرايم االتجار با   اص. -أ
الممتلكددددددددات  أوالمعدددددددددات  أو ا دوات التددددددددي -ب

اسددت دمت  أو أعدددت السددت دامها فددي تنفيددى جددرايم 
  االتجار با   اص.

 

 

   -467 المادة  
العقوبدات الدواردة فدي  164ت دد وفدا أتكدام المدادة 

 المواد السابقة في كل من االتاالت االتية :
اىا ارتكبت الجريمة ضد النسداء أو ا طفدال  أو   -1

 بتا أتد من ىو  االتتياجات ال اصة.
اىا اسدددت دم مرتكدددب الجريمدددة سدددالتا  أو  ددددد  -2

 باست دامه.
جندي عليده  أو اىا كان مرتكب الجريمة  وجا للم -3

أتد أصوله أو وليه  أو كانت له سلطة عليه  أو كان 
 موظفا من موظفي انفاى القانون.

اىا ارتكددب الجريمددة أكثددر مددن  دد ص  أو كددان  -4

الفاعل عضوا فدي جماعدة اجراميدة مذلفدة مدن ثالثدة 
أ  اص أو أكثر  يعملدون معدا  فدي اطدار تنظيمدي  

 أو بدونه  لالتجار با   اص.
ندددت الجريمدددة ىات طدددابع دولدددي. وتكدددون اىا كا -5

 ىات طابع دولي اىا : الجريمة
 في أكثر من دولة. تارتكب -أ
  أو ا  أو توجيههداجرا االعداد  أو الت طيط له -ب

 في دولة  وارتكب في دولة أ را. ااال رام عليه
جماعة  افي دولة  وا تركت في ارتكابه تارتكب -ج

 دولة. اجرامية  تمار  أن طتها في أكثر من
 اثار في دولة أ را. افي دولة  وله تارتكب - 
 أ  اص من جنسيات م تلفة. اارتكبه -و
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  -468 المادة  
يعاقب بالتب  من ستة أ دهر الدع سدنتين وبالغرامدة 

 من ماية ألم الع مايتي ألم ليرة كل من :
علددم بارتكدداب جريمددة مددن الجددرايم المنصددوص  -1

عليهدددا فدددي  دددىا الفصدددل  ولدددو كدددان مسدددذوال عدددن 
تافظددددة علددددع السددددر المهنددددي  أو تصددددل علددددع الم

معلومات  أو ار ادات تتعلا بها بصدفة مبا درة  أو 
غير مبا رة  ولم يعلم الجهات الم تصدة فدي الوقدت 

 المناسب  مقابل منفعة مادية  أو معنوية.
مددن  أو معنويدداا  علددم بواقعددة االتجددار وانتفددع ماديدداا  -2

  دمات الضتية.

 

  -469 المادة  
ثالث سدنوات وبالغرامدة  يعاقب بالتب  من سنة الع

من ماية ألم الع مايتي ألم ليرة كل من انضدم الدع 
جماعددة اجراميددة  دددفها أو مددن بددين أ دددافها ارتكدداب 

 جرايم االتجار با   اص  مع علمه بيغراضها.

 

  -471 المادة  
يعاقب بالتب  من سنة الع ثالث سدنوات وبالغرامدة 
من ماية ألم الدع ثالثمايدة ألدم ليدرة كدل مدن تدد ل 

ر علدددع ال دددهود  أو أ   ددد ص معندددي بانفددداى للتددديثي
أتكام  ىا الفصل  سواء كان ىل  باست دام القوة  أو 
التهديددد بهددا  أو بدددونهما  أو وعددد بم يددة  أو منتهددا 
للتتددددريض علددددع االدالء ب ددددهادة  ور  أو تددددد ل 
للتدديثير فددي تقددديم ا دلددة المتعلقددة بارتكدداب أ  مددن 

 الجرايم المنصوص عليها في  ىا الفصل.

 

   -471 المادة  
يعفع من العقوبدات المقدررة للجدرايم المنصدوص  -1

عليها فدي  دىا الفصدل  كدل مدن بدادر مدن الجنداة  أو 
ال ركاء  أو المتد لين الع ابال  الجهات الم تصة  
بمعلومددات مددن  ددينها تمكددين السددلطات االداريددة أو 
القضايية من اكت ام الجريمة قبدل البددء بتنفيدى ا أو 

 .التيلولة دون اتمامها
اىا تمددت  155ت فدم العقوبدة وفدا أتكدام المدادة  -2

الجريمدة وأدت تلد  المعلومدات الدع ضدبط مرتكبيهدا 
 اال رين.

 

الباب التاسع : في الجنايات التي  
 تشكل خطرا شامال

الباب التاسع : فلي الجنايلات التلي تشلكل خطلرا 
 شامال

 

  الفصل األول : في الحريق الفصل األول : في الحريق 

أضرم النار قصداا في أبنية أو مصانع من   573
أو ور  أو م ا ن أو أية عمدارات آ لدة 
أو غير آ لة واقعدة فدي مديندة أو قريدة أو 
أضدرمها فددي مركبدات السددكة التديديددة أو 
عربات تقل   صاا أو أكثر غيدر المجدرم 
أو تابعددة لقطددار فيدده  دد ص أو أكثددر مددن 
 دد ص أو أضددرمها فددي سددفن مددا رة أو 

وفددي مركبددات ألمرافددعء راسددية فددي أتددد ا
 واييددة طددايرة وجاثمددة فددي مطددار سددواء 
أكانت ملكه أم ال  عوقب با  غال ال اقة 

 المذقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات.
 

  -472 المادة
  المذقت مدة ال تقل عن سبع سنوات سجنباليعاقب 

من أضرم النار قصداا فدي أبنيدة أو مصدانع أو ور  
فدي أو أو م ا ن أو أيدة عمدارات آ لدة أو غيدر آ لدة

فدي مركبدات السدكة أو أبنية مسكونة أو معدة للسدكن 
أوفددددي المركبددددات الهواييددددة أو السددددفن أو  التديديددددة
أو في غابدات لالتتطداب أو  أو في أتراجالسيارات 

في بساتين أو م روعات قبل تصاد ا سدواء أكاندت 
المذقددت مدددة ال تقددل عددن  سددجنباليعاقددب  ملكدده أم ال
 سبع سنوات

 

 .472أصبح رقمها  -

 574أدمجت معها المادة  -

 .أصبتت العقوبة السجن -
 أضيفت كلمة "السيارات". -
تبرير اضافة السيارات في  -

 المىكرة االيضاتية.
 

يعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن يضددرم النددار   574
قصددداا فددي أبنيددة مسددكونة أو معدددة للسددكن 
واقعة  ارج ا مكنة اآل لة أو في أتدراج 

ي بسداتين أو أو في غابات لالتتطاب أو ف
م روعدددات قبدددل تصددداد ا سدددواء أكاندددت 

 ملكه أم ال.
 

 573أدمجت مع المادة  
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 يعاقب با  غال ال اقة المذقتة من يضرم  575
الندددار قصدددداا فدددي أبنيدددة غيدددر مسدددكونة ال 
مسددتعملة للسددكنع واقعدددة  ددارج ا مكندددة 
اآل لددة أو فددي م روعددات أو أكدددا  مددن 
الق  أو في تصديد متدرو  فدي مكانده أو 

طدب مكدد  أو مرصدوم ومتدرو  في ت
 في مكانه سواء أكان ال يمل   ى  ا  ياء 
أو كان يملكها فامتدت النار أو كدان يمكدن 

 أن تمتد منها إلع مل  الغير.
 

  -473 المادة
لنددار قصدداا فددي ا المذقدت مددن يضدرم سددجنيعاقدب بال

مسددتعملة للسددكنع واقعددة  وغيددر أبنيددة غيددر مسددكونة
أكدددا   ددارج ا مكنددة اآل لددة أو فددي م روعددات أو 

مددن القدد  أو فددي تصدديد متددرو  فددي مكاندده أو فددي 
تطب مكد  أو مرصوم ومترو  في مكانه سواء 
أكددان ال يملدد   ددى  ا  ددياء أو كددان يملكهددا فامتدددت 

 النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلع مل  الغير.

 .473رقمها  أصبح -

 .السجنالع ت العقوبة عدل -
وضعت كلمة "وغير" بدال  -

 من "ال".

كل تريا أو متاولة تريا غير مدا ىكدر   576
اقترم بقصدد التداا ضدرر مداد  بدالغير 
أو جر مغنم غير م رو  للفاعل أو آل ر 

 يعاقب عليه بالتب  والغرامة.
 

  -474 المادة
كددل تريددا أو متاولددة تريددا غيددر مددا ىكددر اقتددرم 
بقصددد التدداا ضددرر مدداد  بددالغير أوجددر مغددنم غيددر 
م ددددرو  للفاعددددل أو آل ددددر يعاقددددب عليدددده بددددالتب  

سديارة فدال تدنقص واىا وقع التريدا علدع  غرامة.وال
 العقوبة عن التب  سنة.

 

 .474أصبح رقمها  -

فقرة  اصة بتريا  تأضيف-
 السيارة

إىا نجددم عددن التريددا وفدداة إنسددان عوقددب   577
في التداالت التدي نصدت  باإلعدامالمجرم 

وبا  دددغال  574و 573عليهدددا المادتدددان 

ال ددداقة المذبددددة فدددي التالدددة التدددي نصدددت 
ويدد اد علددع  576و 575يهددا المادتددان عل

العقوبات المىكورة في  ى  المواد النصم 
 إىا أصيب إنسان بعا ة دايمة.

 

  -475 المادة
إىا نجدددم عدددن التريدددا وفددداة إنسدددان عوقدددب المجدددرم 

 472 ةفي التاالت التدي نصدت عليهدا المداد باإلعدام

المذبد في التالة التي نصدت عليهدا المادتدان  سجنبال
لعقوبات المىكورة في  ى  وي اد علع ا 474و  473

 المواد النصم إىا أصيب إنسان بعا ة دايمة.
 

 .475أصبح رقمها  -

 أصبتت العقوبة السجن -

تطبا ا تكام السابقة فدي ال دروط نفسدها   578
علددع مددن يتلددم أو يتدداول أن يتلددم ولددو 
ج ييدداا أتددد ا  ددياء المددىكورة فيهددا بفعددل 

 مادة متفجرة. 
 

  -476 المادة
ة فدي ال دروط نفسدها علدع السدابق أتكام الفقرةطبا ت

من يتلم أو يتاول أن يتلم ولو ج يياا أتدد ا  دياء 
 المىكورة فيها بفعل مادة متفجرة. 

 
 

 .476أصبح رقمها  -

أو بقلدة اتتدرا   أو  بذ مالدهـ من تسدبب 1  579

عدددم مراعاتدده القددوانين وا نظمددة بتريددا 
 دديء يملكدده الغيددر عوقددب بددالتب  سددنة 

 علع ا كثر. 
الجدددرم تافهددداا فدددال تتجددداو  ـددد وإىا كدددان 2

 العقوبة الثالثة أ هر.
 

  -477 المادة
أو بقلدددة اتتدددرا   أو عددددم  بذ مالدددهـددد مدددن تسدددبب 1

مراعاته القوانين وا نظمة بتريا  يء يملكه الغير 
 عوقب بالتب  سنة علع ا كثر. 

تافهاا فال تتجاو  العقوبة الثالثدة  ضررـ وإىا كان ال2

 أ هر.
 

 .477أصبح رقمها  -

"الضرر" بدال وضعت كلمة  -
 من "الجرم"

 ددهر إلددع أـدد يعاقددب بددالتب  مددن ثالثددة 1  581

الترايا  إلطفاءسنتين من ن   آلة مركبة 
أو غيدددر مكانهدددا أو جعلهدددا غيدددر صدددالتة 

 للعمل.
ـدد ويعاقدددب بالعقوبددة نفسدددها فضددالا عدددن 2

ليدرة  ألفديماية و مسدغرامة تتراو  بدين 
من كان مجبدراا بتكدم القدانون أو ا نظمدة 

الترايددا فيغفددل  إلطفدداءآلددة  علددع اقتندداء
تركيبها وفاقاا لمصول أو لم يبقها صالتة 

 للعمل دايماا.

  -478 المادة
 ددهر إلددع سددنتين مددن أـدد يعاقددب بددالتب  مددن ثالثددة 1

الترايددا أو غيددر مكانهددا أو  إلطفدداءندد   آلددة مركبددة 
 جعلها غير صالتة للعمل.

ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضالا عن غرامة تتدراو  2

ليدرة مدن كدان مجبدراا  المآ رة الم وعآة  مسبين 
 إلطفدداءبتكددم القددانون أو ا نظمددة علددع اقتندداء آلددة 

الترايددا فيغفددل تركيبهددا وفاقدداا لمصددول أو لددم يبقهددا 
 صالتة للعمل دايماا.

 

 .478أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

: في االعتداء على  الفصل الثاني 
سالمة طرق النقل والمواصالت 

 واألعمال الصناعية

: في االعتداء عللى سلالمة طلرق  فصل الثانيال
واألعمللللللال ووسللللللائلها النقللللللل والمواصللللللالت 

 الصناعية

 أضيفت كلمة ووسايلها.

 طلللرق النقلللل والمواصلللالت واالتصلللاالت -1 طرق النقل والمواصالت -1 
 ووسائلها

 عدل عنوان الفصل.
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  -479 المادة  
يعاقب بالسجن المذقت من  م  سنوات الع  مد  

اية ألدم الدع مليدون ليدرة ع رة سنة وبالغرامة من م
 كل من :

اسدددتولع بصدددورة غيدددر م دددروعة وبييدددة وسددديلة  -1

كانددت علددع سددفينة راسددية أو مددا رة  أو مددار  أيددة 
عمليددة مددن عمليددات الغدد  البتددر  أو القرصددنة أو 
سيطر علع السفينة أو تتكم بقيادتهدا أو تمدل ربانهدا 
أو قايدددد ا علدددع تغييدددر وجهدددة سدددير ا بالتهديدددد أو 

 العنم.
اسدددتولع بصدددورة غيدددر م دددروعة وبييدددة وسددديلة  -2

كانددت علددع منصددة ثابتددة فددي الرصدديم القددار  أو 
 سيطر عليها بالعنم.

تية والتي من  دينها أتد ا فعال اال   ارتكب قصداا  -3

تعددريض سددالمة مالتددة السددفينة أو سددالمة المالتددة 
البترية أو سالمة المنصة الثابتة في الرصيد القار  

 لل طر :
تددداث أضددرار فادتددة بهددا أو سددفينة أو إاتددالم ال -أ

 بتمولتها.
وضع أو تمل الغير علدع وضدع جهدا  أو مدادة  -ب

علع سدفينة أو منصدة ثابتدة بييدة وسديلة كاندت وكدان 
مددن  ددين ىلدد  تعددريض السددفينة أو المنصددة الثابتددة 

 للتدمير أو اللتاا الضرر بهما.
اتددداث أضددرار فادتددة بمرفددي يسددت دم للمالتددة  -ج

بمن يت أو تجهي ات أو  دمات المالتدة البترية أو 
 البترية أو عرقلة عملها.

 ابال  معلومات مع علمه بينها غير صتيتة. -د
بتا ربدان  164ت دد العقوبة وفقا  تكام المادة  -4

السددفينة أو العدداملين فيهددا اىا كددانوا أتددد الفدداعلين أو 
ال ددركاء أو المترضددين أو المتددد لين فددي الجريمددة. 

 عليهم بمنع ممارسة المهنة. ويمكن التكم

أضيفت المادة من قانون  -
وأ ىت رقم  العقوبات المصر 

479. 

 

  -481 المادة  
يعاقب بالسجن المذقت من  م  سنوات الع  مد  
ع رة سنة وبالغرامة من ماية ألدم الدع مليدون ليدرة 

 سورية كل من :
اسدددتولع بصدددورة غيدددر م دددروعة وبييدددة وسددديلة  -1

أو سديطر عليهدا أو كانت علع طدايرة أثنداء طيرانهدا 
تتكدددم بقيادتهدددا أو تمدددل قايدددد ا علدددع تغييدددر وجهدددة 

 سير ا بالتهديد أو بالغنم.
ىا كددان مددن تيددة إأتددد ا فعددال اال   ارتكددب قصددداا  -2

 ددينها تعددريض سددالمة المالتددة الجويددة لل طددر أو 
 سالمة مالتة الطايرة لل طر:

ة في ال دمة تجعلهدا ران ال أضرار مقصودة بطاي -أ
 للطيران. غير صالتة

ان ال أضرار مقصودة بمن يت أو تجهيد ات أو  -ب
 دمات المالتة الجوية  أو اند ال أضدرار مقصدودة 

 بمن يت مطار يست دم للمالتة الجوية.
 ابال  معلومات مع علمه بينها غير صتيتة. -ج
ىا تددم ارتكدداب أ  مددن ويعاقددب بالسددجن المذبددد إ -3

قبددل  ا فعددال المنصددوص عليهددا فددي  ددى  المددادة مددن
  صددددين أو أكثددددر واسددددتعملوا السددددال  أو  ددددددوا 
 باستعماله أو رافا ىل  عنم علع أتد ا   اص.

ىا أقدددم الفاعددل علددع أ  عمددل ويعاقددب باالعدددام إ -4

ت ريبدددي فدددي الطدددايرة يعرضدددها ل طدددر السدددقوط أو 
التدمير أو نجم عن الفعل موت انسان نتيجدة الرعدب 

  ر له صلة بالتادث.أو أ  سبب ا  
 

 يفت  ى  المادة من قانونأض -
وأ ىت رقم  المصر  العقوبات

481. 
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مددن أتدددث ت ريبدداا عددن قصددد فددي طريددا   581
عام أو فدي أتدد المن دخت العامدة أو ألتدا 
بها ضرراا عن قصدد عوقدب بدالتب  مدن 
سددتة أ ددهر إلددع سددنتين إىا نجددم عددن فعلدده 

 علع سالمة السير.  طر
 

   -481 المادة
فدي  من أتدث ت ريباا أو ألتا ضرراا عدن قصدد -1

العامدددة عوقدددب  طريدددا عدددام أو فدددي أتدددد المن دددخت
من  هرين الدع سدنة والغرامدة  مسدة االم بالتب  

 علع سالمة السير. نجم عن فعله  طرلم يإىا  ليرة
واىا نجم عن الفعل  طر علع سالمة السير كدان  -2

والغرامدة مدن سدتة أ دهر إلدع سدنتين  العقاب التدب 
  م  وع رون ألم ليرة.

 

 .481أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -

 من عطل  طاا تديدياا أو آالت التركة أو  582
اال ارة أو وضدع  ديياا يتدول دون السدير 

التصادم بين  إلتداثأو استعمل وسيلة ما 
القطددارات أو انترافهددا عددن ال ددط عوقددب 
با  غال ال اقة المذقتة مدة ال تنقص عن 

 ال م  سنوات. 
 

  -482 المادة
اال ارة أو  ركة أومن عطل  طاا تديدياا أو آالت الت

وضع  ديياا يتدول دون السدير أو اسدتعمل وسديلة مدا 
التصددادم بددين القطددارات أو انترافهددا عددن  إلتددداث

عن ال م   قلالمذقت مدة ال ت سجنال ط عوقب بال
 . وغرامة ال تقل عن مايتي ألم ليرة سنوات

 

 .482أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع السجن. -
 أضيفت الغرامة. -
من  فت كلمة تقل بدالا أضي -

 تنقص.

ـدد يعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن تطددم أو 1  583

عطددل آالت اال ددارة أو اسددتعمل ا ددارات 
مغلوطة أو أية وسيلة  اصة أ را بقصد 

 اغراا سفينة أو اسقاط مركبة  وايية.
ـدد وإىا نجددم عددن الفعددل غددرا السددفينة أو 2

سدددقوط المركبدددة الهواييدددة كاندددت العقوبدددة 
 ل.ع ر سنوات علع ا ق

 

  -483 المادة
ـدد يعاقددب بالعقوبددة نفسددها مددن تطددم أو عطددل آالت 1

اال ددارة أو اسددتعمل ا ددارات مغلوطددة أو أيددة وسدديلة 
 اصة أ را بقصد اغدراا سدفينة أو اسدقاط مركبدة 

  وايية.
ـددد وإىا نجدددم عدددن الفعدددل غدددرا السدددفينة أو سدددقوط 2

ع در سدنوات  السدجن المركبة الهوايية كانت العقوبة
 .ثالثماية ألم ليرة وغرامة ال تقل عن علع ا قل

 

 .483أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -
 أضيفت كلمة السجن. -

ـددد مددددن أقددددم قصددددداا علدددع قطددددع سددددير 1  584

الم ابرات البرقيدة أو الهاتفيدة أو اىاعدات 
الضدرر بداآلالت أو  بذلتدااالراديو سواء 

ا سدددال  أو بييدددة طريقدددة أ دددرا عوقدددب 
 بالتب  تتع ستة أ هر.

ل  طر علع السالمة ـ وإىا نجم عن الفع2

العامة ق ضي بالتب  من ثالثة أ دهر إلدع 
 سنتين.

 

  -484 المادة
ـ من أقدم قصداا علع قطع سير الم دابرات البرقيدة 1

أو غير ددا مددن وسددايل أو الهاتفيددة أو اىاعددات الراديددو
الضددددرر بددددداآلالت أو  بذلتددددااسددددواء  االتصدددداالت

ا سال  أو بيية طريقدة أ درا عوقدب بدالتب  سدتة 
الغرامددة  مسددة وع ددرون ألددم علددع ا قددل و أ ددهر
 .ليرة
ـدد وإىا نجددم عددن الفعددل  طددر علددع السددالمة العامددة 2

وات والغرامدة سدنثدالث إلدع  سدنةق ضي بالتب  من 
 . مسين ألم ليرة

 

 .484أصبح رقمها  -

أضيفت الغرامة الع الفقرة  -
 ا ولع.

 ددت عقوبة الفقرة الثانية  -
 وأضيفت الغرامة.

كورة فدي المدواد ي داد علع العقوبات المدى  585
السدددابقة نصدددفها إىا أصددديب أتدددد الندددا  

إىا أدا  باإلعددددامبعا دددة دايمدددة ويقضدددع 
 النا . ا مر إلع موت أتد

 

  -485 المادة
اد علددع العقوبددات المددىكورة فددي المددواد السددابقة يدد 

نصددفها إىا أصدديب أتددد النددا  بعا ددة دايمددة ويقضددع 
 النا . إىا أدا ا مر إلع موت أتد باإلعدام

 

 .485أصبح رقمها  -

وضعت كلمة ي اد بدال من  -
 ي داد.

من تسبب  طي بالت ريب والتهديم وسداير   586
المددددىكورة فددددي المددددواد السددددابقة  ا فعددددال

عوقدددب بدددالتب  مددددة ال تتجددداو  السدددتة 
 أ هر.

  -486 المادة
 مددن تسددبب  طددي بالت ريددب والتهددديم وسدداير ا فعددال
المدىكورة فدي المدواد السددابقة عوقدب بدالتب  مدددة ال 

 .الم ليرةالغرامة  مسة ا  و تتجاو  الستة أ هر

 .486أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -

  األعمال الصناعية -2 األعمال الصناعية -2 

كل صناعي أو ريي  ور ة أغفدل وضدع   587
آالت أو ا ارات لمنع طواراء العمدل أو 
لددم يبقهددا دايمدداا صددالتة لالسددتعمال عوقددب 
بدددالتب  مدددن ثالثدددة ا دددهر إلدددع سددددنتين 

 ليرة. ألفيماية إلع  مسوبالغرامة من 
 

  -487 المادة
كددل صددناعي أو ريددي  ور ددة أغفددل وضددع آالت أو 
ا دددارات لمندددع طدددواراء العمدددل أو لدددم يبقهدددا دايمددداا 
صدالتة لالسدتعمال عوقدب بدالتب  مدن ثالثدة ا ددهر 

أو باتدددا  ليددرة لددممددايتي أإلددع سددنتين وبالغرامددة 
 . اتين العقوبتين

 

 .487أصبح رقمها  -

أضيفت الغرامة وعبارة أو  -
 دا  اتين العقوبتين.بات
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مددن تسددبب عددن قلددة اتتددرا  أو ا مددال أو   588
عددددم مراعددداة القدددوانين أو ا نظمدددة فدددي 

السددابقة الددىكر  واإل دداراتاآلالت  تعطيددل
عوقدددب بدددالتب  مددددة ال تتجددداو  السدددتة 

 ا هر. 
 

  -488 المادة
قلة اتتدرا  أو عددم مراعداة ا مال أو من تسبب عن 

 اتواإل دداراآلالت  القددوانين أو ا نظمددة فددي تعطيددل
السدابقة الددىكر عوقدب بددالتب  مددة ال تتجدداو  السددتة 

أوالغرامة  مسدين الدم ليدرة أو باتددا  داتين  ا هر
 . العقوبتين

 

 .488أصبح رقمها  -

أضيفت الغرامة وعبارة أو  -
 باتدا  اتين العقوبتين.

ـ من ن   قصداا اتددا  دى  ا دوات أو 1  589

جعلهدددا غيدددر صدددالتة لالسدددتعمال عوقدددب 
أ هر إلع ثالث سدنوات.  بالتب  من ستة

ـدد ويقضددع با  ددغال ال دداقة المذقتددة إىا 2

نجم عدن الفعدل تادثدة جسديمة وبا  دغال 
 ال اقة المذبدة إىا أفضع إلع تلم نف .

 

  -489 المادة
ـ من ن   قصداا اتدا  ى  ا دوات أو جعلها غيدر 1

صالتة لالستعمال عوقب بالتب  من ستة أ هر إلع 
 ثالث سنوات.

ت إىا نجم عن الفعل تادثة المذق سجنـ ويقضع بال2

 المذبد إىا أفضع إلع تلم نف . سجنجسيمة وبال

 .489أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة في الفقرة  -
 الثانية الع السجن.

الفصل الثالث: في الجرائم المضرة  
 بصحة االنسان و الحيوان

الفصلللل الثاللللث: فلللي الجلللرائم المضلللرة بصلللحة 
 االنسان و الحيوان

 

  األمراض السارية -1 الساريةاألمراض  -1 

ـ من تسدبب عدن قلدة اتتدرا  أو ا مدال   1  591

أو عدددم مراعدداة للقددوانين أو ا نظمددة فددي 
انت ار مرض سدار مدن أمدراض اإلنسدان 

ماية  مسدددعوقدددب بغرامدددة تتدددراو  بدددين 
 ي ليرة.ألفو
ـ وإىا أقدم الفاعل علع فعله و دو عدالم  2

بدددا مر مدددن غيدددر أن يقصدددد مدددوت أتدددد 
ب  من سنة إلع ثالث سدنوات عوقب بالت

 فضالا عن الغرامة.
 

  -491 المادة
قلددة اتتددرا   أو عدددم ا مددال أوـ مددن تسددبب عددن  1

مراعاة للقوانين أو ا نظمدة فدي انت دار مدرض سدار 
مددن أمددراض اإلنسددان عوقددب بغرامددة تتددراو  بددين 

 ليرة. ماية ألم و  مسين ألم
ـ وإىا أقدم الفاعل علع فعله و و عالم بدا مر مدن  2

قصد موت أتد عوقب بالتب  من سنة إلع غير أن ي
 ثالث سنوات فضالا عن الغرامة.

 .491أصبح رقمها  -

 ددت الغرامة في الفقرة  -
 ا ولع.

ـ من تسبب عن ا مال أو قلة اتترا  أو 1  591

عدم مراعاة القوانين وا نظمة في انت دار 
سددوام بددين الدددواجن أو جرثومددة  طددرة 
علددددع الم روعددددات أو الغابددددات عوقددددب 

 الددع ألفددي مايةغرامددة تتددراو  بددين  مسددب
 ليرة سورية.

ـددد وإىا أقددددم قصدددداا علدددع فعلددده عوقدددب 2

 بالتب  عالوة علع الغرامة.
 

   -491 المادة
ـدد مددن تسددبب عددن ا مددال أو قلددة اتتددرا  أو عدددم 1

سددوام بددين  مراعدداة القددوانين وا نظمددة فددي انت ددار
الدددواجن أو جرثومدددة  طددرة علدددع الم روعدددات أو 

الدع  ين ألدماو  بين  مسالغابات عوقب بغرامة تتر
 ليرة سورية. ماية ألم

ـ وإىا أقدم قصداا علع فعله عوقدب بدالتب  عدالوة 2

 علع الغرامة.
 

 .491أصبح رقمها  -

 غرامة.ل ددت ا -

يعاقب بالتب  تتع ستة أ هر وبالغرامدة   592
ماية ليرة من ال يراعي ا نظمة  مستتع 

ال اصدددددة لمكافتدددددة ا وبيدددددة والسدددددوام 
والجددددددراد وسدددددداير  وأمددددددراض النبددددددات
 التيوانات الضارة.

  -492 المادة
يعاقددب بددالتب  تتددع سدددتة أ ددهر وبالغرامددة تتدددع 

ليددرة مددن ال يراعددي ا نظمددة   مدد  وع ددرون ألددم
ال اصة لمكافتة ا وبية والسوام وأمدراض النبدات 

 والجراد وساير التيوانات الضارة.

 .492أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

  الغش -2 الغش -2 
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التب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع ـدد يعاقددب بدد1  593

ليدرة أو  ألفيماية إلع  مسسنة وبالغرامة 
 :باتدا  اتين العقوبتين

آ  ـ من غ  مواد م تصة بغىاء اإلنسدان 
التيددددددوان أو عقدددددداقير أو أ ددددددربة أو  أو

منتجددات صددناعية أو  راعيددة أو طبيعيددة 
 معدة للبيع.

ب  ـ من عرض أتد المنتجدات أو المدواد 
ا للبيددع أو باعهددا السددابا ىكر ددا أو طرتهدد

و ددو علددع علددم بينهددا مغ و ددة أو فاسدددة. 
ج  ـ مدددن عدددرض منتجدددات مدددن  دددينها 
اتددداث الغدد  أو طرتهددا للبيددع أو باعهددا 

 و و عالم بوجه استعمالها. 
د   ـ مددن تددرض بذتدددا الوسددايل التددي 

و 2بدالفقرتين الدـ  218نصت عليها المادة 
علددددع اسددددتعمال المنتجددددات أو المددددواد  3

 الثالثة. ةالفقرالمىكورة في 
ـدددد وعنددددد التكددددرار يمنددددع المجددددرم مددددن 2

ممارسة العمل الى  كان واسطة الرتكاب 
 الجرم.

 

  -493 المادة
ـددد يعاقدددب بددددالتب  مدددن ثالثدددة أ ددددهر إلدددع سددددنة 1

ليدددرة أو  مدددايتي ألدددمإلدددع  ين ألدددم مسدددوبالغرامدددة 
 :باتدا  اتين العقوبتين

التيوان  آ  ـ من غ  مواد م تصة بغىاء اإلنسان أو
 ربة أو منتجات صدناعية أو  راعيدة أو عقاقير أو أ

 أو طبيعية معدة للبيع.
ب  ـ مددن عددرض أتددد المنتجددات أو المددواد السددابا 
ىكر ا أو طرتها للبيع أو باعها و و علع علم بينهدا 

 مغ و ة أو فاسدة.
ج  ـ من عرض منتجات من  ينها اتدداث الغد  أو 
 طرتها للبيع أو باعها و و عالم بوجه استعمالها. 

من ترض بذتددا الوسدايل التدي نصدت عليهدا د   ـ 
علددددع اسددددتعمال  3و 2بددددالفقرتين الددددـ  133المددددادة 

 الثالثة. ةالمنتجات أو المواد المىكورة في الفقر
ن ممارسددة العمددل ـدد وعنددد التكددرار يمنددع المجددرم مدد2

 رتكاب الجرم.الى  كان واسطة إل
 

 .493أصبح رقمها  -

 عدلت الغرامة. -
 

و المددواد المغ و ددة إىا كانددت المنتجددات أ  594
أو الفاسدددددة ضددددارة بصددددتة اإلنسددددان أو 
التيددوان قضددي بددالتب  مددن ثالثددة ا ددهر 

ماية إلددع  مسددوبالغرامددة مددن  إلددع سددنتين
ليرة. تطبدا  دى  العقوبدات ولدو كدان  ألفي

ال ار  أو المستهل  علدع علدم بدالغ  أو 
 الفساد الضارين.

 

   -494 المادة
ة إىا كانددت المنتجددات أو المددواد المغ و ددة أو الفاسددد

ضارة بصتة اإلنسان أو التيوان قضي بالتب  مدن 
 ين ألدم مسدوبالغرامدة مدن  ثالثة ا دهر إلدع سدنتين

ليددرة. تطبددا  ددى  العقوبددات ولددو كددان  مايددة ألددمإلددع 
ال دددار  أو المسدددتهل  علدددع علدددم بدددالغ  أو الفسددداد 

 الضارين.
 

 .494أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

لتب  ماية ليرة وبا مسـ يعاقب بغرامة 1  595

ثالثة أ هر علدع ا كثدر أو بذتددا  داتين 
العقددوبتين مددن أبقددوا فددي تيددا تهم فددي أ  
مكدددان بددددون سدددبب م دددرو  منتجدددات أو 
 مواد من تل  التي وصفتها المادة السابقة.

ـ ويقضع بدالتب  مدن ثالثدة أ دهر إلدع 2

 ألفدديماية إلددع  مسددسددنة وبالغرامددة مددن 
ليددددرة إىا كانددددت إتدددددا المددددواد أو أتددددد 

ت الفاسددددة أو المغ و دددة ضددداراا المنتجدددا
 التيوان. بصتة اإلنسان أو

  -495 المادة
ليدرة وبدالتب  ثالثدة  ون ألم مسـ يعاقب بغرامة 1

أ ددهر علددع ا كثددر أو بذتدددا  دداتين العقددوبتين مددن 
أبقوا في تيا تهم في أ  مكدان بددون سدبب م درو  
منتجدددات أو مدددواد مدددن تلددد  التدددي وصدددفتها المدددادة 

 السابقة.
الثدددة أ دددهر إلدددع سدددنة ـددد ويقضدددع بدددالتب  مدددن ث2

ليدرة إىا  مدايتي ألدمإلع  ين ألم  مسوبالغرامة من 
كاندددت إتددددا المدددواد أو أتدددد المنتجدددات الفاسددددة أو 

 التيوان. المغ و ة ضاراا بصتة اإلنسان أو

 .495أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

الباب العاشر: في الجرائم التي  
يرتكبها أشخاص خطرون بسبب 

 حياتهم

اشللللر: فللللي الجللللرائم التللللي يرتكبهللللا البللللاب الع
 أشخاص خطرون بسبب حياتهم

 

الفصل األول: في المتسولين و  
 ينالمتشرد

  ينالفصل األول: في المتسولين و المتشرد

  المتسولون -1 المتسولون -1 

ـ مدن كاندت لده مدوارد  أو كدان يسدتطيع 1  596

التصددول علددع مددوارد بالعمددل واسددتجدا 
عددام فددي أ  لمنفعتدده ال اصددة اإلتسددان ال

مكددان كددان إمددا صددراتة أو تتددت سددتار 
أعمال تجارية عوقب بالتب  مع الت غيل 
لمدددة  ددهر علددع ا قددل وسددتة أ ددهر علددع 

 ا كثر.
ـ ويمكددن  فضددال عددن ىلدد   أن يوضددع  2

ويقضدع  79في دار للت غيل وفاقداا للمدادة 

 بهىا التدبير وجوباا في تالة التكرار. 
 

  -496 المادة
يسدتطيع التصددول ـد مددن كاندت لدده مدوارد  أو كددان 1

علدددع مدددوارد بالعمدددل واسدددتجدا لمنفعتددده ال اصدددة 
اإلتسددان العددام فددي أ  مكددان كددان إمددا صددراتة أو 
تتت ستار أعمال تجارية عوقب بالتب  لمددة  دهر 

 علع ا قل وستة أ هر علع ا كثر.
ـددد ويمكدددن  فضدددال عدددن ىلددد   أن يوضدددع فدددي دار 2

بداا ويقضع بهىا التددبير وجو 49للت غيل وفاقاا للمادة 

 في تالة التكرار. 
 

 .496أصبح رقمها  -

 البد من تعديل ا رقام. -
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ـددد مدددن أصدددبح بسدددبب كسدددله أو إدمانددده 1  597

علددع اسددتجداء  السددكر أو المقددامرة مجبددراا 
المعوندددة العامدددة أو اإلتسدددان مدددن الندددا  
عوقب بالتب  مع الت غيل مدن  دهر إلدع 

 ستة أ هر.
ـ وللقاضي  فضالا عن ىلد    أن يتكدم  2

المتكوم عليه بذتدا دور الت غيل بوضع 
ومنعه من ارتياد التاندات التدي تبدا  فيهدا 
الم روبات علع ما نصدت عليده المادتدان 

 .81و  79الـ 

 

   -497 المادة
 إدمانه السكر أو المقدامرة بسبب كسله أو قدمـ من أ1

علع استجداء المعونة العامة أو اإلتسدان مدن الندا  
 .تة أ هر هر إلع س عوقب بالتب  من

لقاضددي  فضددالا عددن ىلدد    أن يتكددم بوضددع ـ ول 2

المتكددوم عليدده بذتدددا دور الت ددغيل علددع مددا نصددت 
 .49 الـ ةعليه الماد

 

 .497أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع التب . -
ألغي تدبير منع ارتياد  -

 التانات.
وضعت كلمة أقدم بدال من  -

 .أصبح. وتىفت كلمة مجبراا 

مددددن غددددادر مذسسددددة  يريددددة تعنددددع بدددده   598
تعاطع التسول  عوقب ولو كدان عداج ا و

 بالتب  المدة المىكورة أعال .
 

  -498 المادة
من غادر مذسسة  يرية تعنع بده وتعداطع التسدول  

بددالتب  المدددة المدددىكورة  عوقددب ولددو كددان عددداج اا 
 أعال .

 

 .498أصبح رقمها  -

إن المتسددددول الددددى  يسددددتجد  فددددي أتددددد   599
 الظروم التالية:

 آ ـ بالتهديد أو أعمال ال دة.
 تال كاىبة. بتمل  هادة فقرب ـ 
 ـ بالتظا ر بجرا  أو عا ات. ج

 د ـ بالتنكر علع أ   كل كان.
ـ باستصددتاب ولددد غيددر ولددد  أو أتددد   ددـ

 فروعه ممن  و دون السابعة من العمر. 
وـ بتمل أسدلتة وأدوات  اصدة بداقترام 

 الجنايات والجنح.
 دددـ بتالدددة االجتمدددا  مدددا لدددم يكدددن الددد وج 

 قايد .و وجته أو العاج  و
يعاقب بالتب  من سدتة ا دهر إلدع سدنتين 
مددع الت ددغيل فضددال عددن وضددعه فددي دار 

غيددر عدداج   وبددالتب   الت ددغيل إىا كددان
البسدددديط المدددددة نفسددددها إىا كددددان عدددداج اا. 
ويمكددددن كددددىل  أن يفددددرض عليدددده تدددددبير 

 الترية المراقبة.

  -499 المادة
 إن المتسول الى  يستجد  في أتد الظروم التالية:

 ل ال دة.آ ـ بالتهديد أو أعما
 تال كاىبة. ب ـ بتمل  هادة فقر

 ـ بالتظا ر بجرا  أو عا ات. ج
 د ـ بالتنكر علع أ   كل كان.

  .ـ باستصتاب ولد غير ولد  أو أتد فروعه  ـ
وددـ بتمددل أسددلتة وأدوات  اصددة بدداقترام الجنايددات 

 والجنح.
 ددـ بتالددة االجتمددا  مددا لددم يكددن الدد وج و وجتدده أو 

 العاج  وقايد .
عددن  ت فضددالا واإلددع سددن نةلتب  مددن سدديعاقددب بددا

وضددعه فددي دار الت ددغيل ويمكددن كددىل  أن يفددرض 
 عليه تدبير الترية المراقبة.

 

 .499أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة. -
دون  ألغيت عبارة "ممن  و -

 السابعة من العمر".

  المتشردون -2 المتشردون -2 

ـ يعد مت رداا ويعاقب علع ىل  بدالتب  1  611

من  دهر إلدع سدتة ا دهر كدل  مع الت غيل
صتيح ال مسكن له وال وسيلة للعدي   ال 
يمددار  عمددالا مددن  ددهر علددع ا قددل ولددم 
يثبددت أندده سددعع السددعي الكددافي للتصددول 

 علع  غل.
ـ ويمكن كىل  وضع المت ردين في دار 2

 الت غيل.
 ويوضعون فيها وجوباا عند التكرار.

 

  -511 المادة
ر ـ يعد مت رداا ويعاقب علع ىلد  بدالتب  مدن  ده1

 دهر كدل صدتيح ال مسدكن لده وال وسديلة أإلع سدتة 
للعددي   ال يمددار  عمددالا مددن  ددهر علددع ا قددل ولددم 
 يثبت أنه سعع السعي الكافي للتصول علع  غل.

ـ ويمكن كىل  وضع المت دردين فدي دار الت دغيل. 2

 ويوضعون فيها وجوباا عند التكرار.
 

 -511أصبح رقمها  -

 

ترا يددددة يقضددددع بالعقوبددددات والتدابيراالت  611
علددع  599المنصددوص عليهددا فددي المددادة 

كل مت رد يتمدل سدالتاا أوأدوات  اصدة 
باقترام الجنايات أو الجنح أو يقومون أو 

عمدددل مدددن أعمدددال  يهدددددون بالقيدددام بدددي 
العنم علدع ا  د اص أو يتنكدرون علدع 
أ   دددددكل مدددددن ا  دددددكال أو يت دددددردون 

 مجتمعين   صين فيكثر.

   -511 المادة
تترا يددة المنصددوص يقضددع بالعقوبددات والتدابيراال

علع كل مت درد يتمدل سدالتاا  499عليها في المادة 

أوأدوات  اصددددة بدددداقترام الجنايددددات أو الجددددنح أو 
عمدددل مدددن أعمدددال  يقومدددون أو يهدددددون بالقيدددام بدددي 

العنددم علددع ا  دد اص أو يتنكددرون علددع أ   ددكل 
 من ا  كال أو يت ردون مجتمعين   صين فيكثر.

 

 .511أصبح رقمها  -

 

  المتشردون أو المتسولون األحداث -3 حداث المتشردون أو المتسولوناأل -3 
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كددل تدددث دون الثامنددة ع ددر مددن عمددر    612
تر  من مددة أسدبو  لغيدر سدبب م درو  
مندد ل والديدده أو وصدديه أو ا مكنددة التددي 
وضدددعه فيهدددا مدددن  دددو  اضدددع لسدددلطتهم 
و ددرد بدددون عمددل يكددون عرضددة لتدددابير 

 . 237اإلصال  المعينة في المادة 

  -512 المادة
دون الثامنة ع ر من عمر  تدر  مدن مددة  تدثكل 

أسبو  لغير سبب م رو  من ل والديه أو وصيه أو 
ا مكنددة التددي وضددعه فيهددا مددن  ددو  اضددع لسددلطتهم 
و ددرد بدددون عمددل يكددون عرضددة لتدددابير اإلصددال  

 قانون ا تداث.المعينة في 

 .512أصبح رقمها  -

وضعت عبارة "في قانون  -
ي ا تداث" عوضا عن "ف

 ".237المادة 

يعاقب بدالتب  مدن  دهر إلدع سدتة أ دهر   613
ماية ليرة أبو القاصر الى   مسوبالغرامة 

لدم يددتم ال امسددة ع در مددن عمددر  أو أ لدده 
وا ومدددمكلفدددون إعالتددده وتربيتددده إىا لدددم يقال

 بيود  رغم اقتدار م وتركو  م رداا.
 

  -513 المادة
يعاقب بدالتب  مدن  دهر إلدع سدتة أ دهر وبالغرامدة 

الدى  لدم يدتم ال امسدة  ولدي التددث ليرةالم ا  ة  مس
كلفدون إعالتده وتربيتده إىا ع ر من عمر  أو أ له الم

 رغم اقتدار م وتركو  م رداا. عالتهذوا بملم يقو
 

 .513أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة.  -
وضعت عبارة "ولي التدث"  -

 بدال من" أبو القاصر".
وضعت كلمة "باعالته" بدال  -

 من "بيود ".

قاصددراا دون الثامنددة ع ددرة مددن  مددن دفددع   614
ة   صددية عددعمددر  إلددع التسددول جددراا لمنف

عوقب بالتب  من ستة ا دهر إلدع سدنتين 
 ماية ليرة. مسوبالغرامة 

 

  -514 المادة
اا دون الثامنددة ع ددرة مددن  عمددر  إلددع تدددثمددن دفددع 

ة   صية عوقب بالتب  من ستة عالتسول جراا لمنف
مددن  مسددين ألددم الددع  ا ددهر إلددع سددنتين وبالغرامددة

 ليرة. ألم ماية
 

 .514أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
وضعت كلمة "تدثا" بدال من  -

 "قاصرا".

  الرحل -4 الرحل -4 

يعدددد رتدددالا بدددالمعنع المقصدددود فدددي  دددىا   615
الفصددل النددور سددوريين كددانوا أو غربدداء 
المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولدو 
كانددددت لهددددم مددددوارد وي اولددددون إتددددددا 

 الترم.
 

   -515 المادة
بددالمعنع المقصددود فددي  ددىا الفصددل النددور يعددد رتددالا 

سوريين كانوا أو غرباء المتجدولين فدي سدورية دون 
مقددر ثابددت ولددو كانددت لهددم مددوارد وي اولددون إتدددا 

 الترم.
 

 .515أصبح رقمها  -

 

ـ كل فرد من الرتل يتجول في ا رض 1  616

السدورية منددى  ددهر علدع ا قددل وال يكددون 
هدا تامالا تدىكرة  ويدة أو ال يثبدت أنده طلب

من السلطة يعاقب بالتب  من ثالثة ا هر 
ماية ليرة. ويمكن  مسإلع سنة وبالغرامة 

 أن يوضع تتت الترية المراقبة.
 

   -516 المادة
ـ كل فرد من الرتدل يتجدول فدي ا رض السدورية 1

منى  هر علع ا قل وال يكون تامالا تىكرة  ويدة أو 
ال يثبددت أندده طلبهددا مددن السددلطة يعاقددب بددالتب  مددن 

ليددرة.  الما   ة مسددلددع سددنة وبالغرامددة ثالثددة ا ددهر إ
 ويمكن أن يوضع تتت الترية المراقبة.

 

 .516أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

كددل غريددب تكددم عليدده بمقتضددع المددواد   617
الددواردة فددي  ددىا الفصددل يمكددن أن يقضددع 

 في التكم بطرد  من البالد السورية.
 

   -517 المادة
تكم عليه بمقتضع المواد الواردة في  دىا  أجنبيكل 
لفصل يمكن أن يقضع في التكدم بطدرد  مدن الدبالد ا

 السورية.

 .517أصبح رقمها  -

الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات  
 والمخدرات

 تىفت عبارة "والم درات" الفصل الثاني: في المسكرات

ألغي  ىا البند  نه أصبح   المسكرات -1 
 عنوان الفصل

فدي متدل  من وجدد فدي تالدة سدكر ظدا ر  618
مبددددا  للجمهددددور عوقددددب  عددددام أو مكددددان

 ليرة. الع ألفي بالغرامة من  مسماية 
 

   -518 المادة
فدي متدل عدام أو  من وجد في تالدة سدكر ظدا ر -1

مكددان مبددا  للجمهددور عوقددب بالغرامددة مددن  مسددة 
 ليرة.الم آالم الع ع رة آ
يسددددتتا المدددددعع عليدددده عنددددد التكددددرار التددددب   -2

وإىا كرر ثانيدة عوقدب بدالتب  مدن  دهر  . التكدير
 هر وقضي عليه فضال عن ىل  باإلسقاط إلع ستة أ

 من الوالية والوصاية.
 

 .518أصبح رقمها  -

 ددت الغرامة في الفقرة  -
 ا ولع.

مع  ى   619أدمجت المادة  -

المادة كفقرة ثانية مع مراعاة 
 تىم منع ارتياد ال مارات.

 

ـدد يسدددتتا المددددعع عليددده عندددد التكدددرار 1  619

التددددب  التكدددددير  ويمنددددع مددددن ارتيدددداد 
لتانددات تتددت طايلددة العقوبددة المفروضددة ا

 . 81في المادة الـ 

ـدد وإىا كددرر ثانيددة عوقددب بددالتب  مددن 2

 هر إلع سدتة أ دهر وقضدي عليده فضدال 
 عن ىل  باإلسقاط من الوالية والوصاية.

 

 .618أدمجت مع المادة  
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ـ إىا ثبت أن المددعع عليده سدكير مددمن 1  611

قضي ـ وان يكدن مكدررا للمدرة ا ولدع ـ  
  فدددي جندددا   ددداص مدددن المددديوا بتجددد 

 االتترا   ليعالج فيه.
 ددهر علددع ا قددل أـدد ومدددة التجدد  سددتة 2

تنتهددي بقددرار مدددن الهييددة القضددايية التدددي 
قضددت بدده يثبددت فيدده  ددفاء المتكددوم عليدده 
 وال يمكن أن تتجاو   ى  المدة السنتين.

ـ تسر  مدة العقوبة المانعدة للتريدة فدي 3

  الل مدة التج .
 

  -519 المادة
المدعع عليه سكير مدمن قضي ـ وان  ـ إىا ثبت أن1

للمرة ا ولع ـ  بتج   في جندا   داص  يكن مكرراا 
 من الميوا االتترا   ليعالج فيه.

 دهر علدع ا قدل تنتهدي بقدرار أـ ومدة التج  ستة 2

مدن الهييدة القضددايية التدي قضددت بده يثبددت فيده  ددفاء 
المتكدددوم عليدددده وال يمكددددن أن تتجددداو   ددددى  المدددددة 

 السنتين.
ر  مدة العقوبة المانعة للترية فدي  دالل مددة ـ تس3

 التج .
 

 .519أصبح رقمها  -

 

مددن قدددم لقاصددر دون الثامنددة ع ددرة مددن   611
عمر  أ ربة روتيدة تتدع أسدكر  عوقدب 

 ليدددرةالدددع ألفدددي بالغرامدددة مدددن  مسدددماية 
 .سورية

 

   -511 المادة
دون الثامندة ع درة مدن عمدر  أ دربة  تدثمن قدم ل

التقدل امدة بغر بدالتب  و روتية تتع أسكر  عوقب
 .سورية ليرةالم آعن ع رة 

 

 .511أصبح رقمها  -

أضيفت عقوبة التب  و ددت  -
 الغرامة.

وضعت كلمة "لتدث" بدال  -
 من " لقاصر".

يعاقددب بددالتب  التكدددير  وبالغرامددة مددن   612
ليرة صاتب التاندة أو الع ألفي  مسماية 

متدددددل آ دددددر مبدددددا  للجمهدددددور و كدددددىا 
ربة مسددت دمو  إىا قدددموا إلددع  دد ص أ دد

روتيدددة تتدددع أسدددكرو  أو قددددمو ا إلدددع 
  ص بتالدة سدكر ظدا ر أو إلدع قاصدر 

 دون الثامنة ع رة من عمر .
 

   -511 المادة
قددم إلدع  مدنوالغرامدة التكددير  يعاقب بدالتب   -1

إلددع  مها دد ص أ ددربة روتيددة تتددع أسددكر  أو قددد
  ص بتالة سكر ظا ر أو إلع قاصدر دون الثامندة 

 ع رة من عمر .
الم آرامة ال تقل عن ع رة ويعاقب بالتب  وبغ -2

ليددرة صدداتب التانددة أو صدداتب متددل ا ددر مبددا  
 للجمهور والعاملون فيه اىا ارتكبوا ا فعال السابقة.

يسددتتا العقوبدددات نفسددها صددداتب التانددة الدددى   -3

يست دم في تانته بنات أو نساء من غير أسرته دون 
 التادية والع رين من العمر.

نح المنصوص عليها عند تكرار أية جنتة من الج -4

 بذقفددداليمكدددن التكدددم  السدددابقتين 3و 2فقدددرتين فدددي ال

 المتل نهايياا.
 
 

 .511أصبح رقمها  -

في الفقرة  أطلقت الغرامة -
 ا ولع.

 613أدمجت معها المادتان  -

 .614و

يسددتتا العقوبددات نفسددها صدداتب التانددة   613
الى  يست دم في تانته بنات أو نسداء مدن 

والع ددرين مددن  غيددر أسددرته دون التاديددة
 العمر.

 

 .612أدمجت مع المادة  

عندددددد تكدددددرار أيدددددة جنتدددددة مدددددن الجدددددنح   614
و  612المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددادتين 

 المتل نهايياا. بذقفاليمكن التكم  613

 

 
 

 .612أدمجت مع المادة 

تضاعم العقوبات المنصدوص عليهدا فدي   615
إىا تدددر  المجدددرم  612و  611 المدددادتين

تالدة سدكر  ال  ص السدكران يتجدول فدي
أو لم يذمن رجوعه إلع من لده أو تسدليمه 

 إلع رجال السلطة.
 

  -512 المادة
 تضدداعم العقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادتين

إىا تدددر  المجدددرم ال ددد ص السدددكران  511 و 511

يتجول في تالة سكر أو لم يذمن رجوعه إلع من لده 
 أو تسليمه إلع رجال السلطة.

 

 .512أصبح رقمها  -

 

مددن قددانون  617و  616ألغيددت المادتددان   616

مددن القددرار  55العقوبددات بموجددب المددادة 

/  6/  5الصدددادر فدددي  182بقدددانون رقدددم 
فدددددي  دددددين مكافتدددددة الم ددددددرات  1961

 وتنظيم استعمالها واالتجار فيها. 
 

 
 

 ألغيت
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مددن قددانون  617و  616ألغيددت المادتددان   617

مددن القددرار  55العقوبددات بموجددب المددادة 

/  6/  5الصدددادر فدددي  182بقدددانون رقدددم 
فدددددي  دددددين مكافتدددددة الم ددددددرات  1961

 وتنظيم استعمالها واالتجار فيها. 

 
 

 ألغيت

  الفصل الثالث: في المقامرة الفصل الثالث: في المقامرة 

ـدد ألعدداب القمددار  ددي التددي يتغلددب فيهددا 1  618

 التظ علع المهارة أو الفطنة.
ـ تعددد  اصددة ألعداب مقددامرة  الروليددت  2

 والبدوكر والبكدارا والفرعدون والبتدي  دفو
المك دددوم وكدددىل  ا لعددداب التدددي تتفدددر  

 عنها أو تماثلها بصورة عامة.
 

  -513 المادة
ألعاب القمار  ي التي يتغلب فيها التظ علع المهارة 

 أو الفطنة.
 

 .513أصبح رقمها  -

 .2ألغي البند  -

ـ من تولع متالا للمقامرة أو نظم ألعداب 1  619

مقددامرة ممنوعددة فددي متددل عددام أو مبددا  
ندد ل  دداص ات ددى لهددى  للجمهددور أو فددي م

الغاية. والصرافون ومعداونو م والمددراء 
والعمال والمسدت دمون. يعداقبون بدالتب  
من ثالثة أ هر إلع سدنتين وبالغرامدة مدن 

 ألم ليرة.الع ماية 
ـددد ويسدددتهدم المجرمدددون مندددع اإلقامدددة  2

وإىا كدددانوا غربددداء اسدددتهدفوا الطدددرد مدددن 
 البالد السورية.

التدي نتجدت  ـ تصادر فضالا عن ا  ياء3

عددن الجدددرم أو اسدددتعملت أو كاندددت معددددة 
الرتكابدده ا ثدداث وسدداير ا  ددياء المنقولددة 
التدددي فدددر  المكدددان و يدددن بهدددا. ويمكدددن 

 القضاء بذقفال المتل.
 

   -514 المادة
ـدد مددن تددولع متددالا للمقددامرة أو نظددم ألعدداب مقددامرة 1

ممنوعة في متل عام أو مبا  للجمهور أو في من ل 
رافون ومعدداونو م والصدد   دداص ات ددى لهددى  الغايددة

والمدددراء والعمددال والمسددت دمون. يعدداقبون بددالتب  
 مسددين مددن ثالثددة أ ددهر إلددع سددنتين وبالغرامددة مددن 

 ألم ليرة.ماية  ألم الع 
ـدد ويسددتهدم المجرمددون منددع اإلقامددة  وإىا كددانوا 2

 غرباء استهدفوا الطرد من البالد.
ـ تصادر فضالا عن ا  ياء التي نتجت عدن الجدرم 3

ملت أو كانددت معدددة الرتكابده ا ثدداث وسدداير أو اسدتع
ا  ياء المنقولة التي فر  المكان و ين بها. ويمكن 

 القضاء بذقفال المتل.
 

 .514أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

كددل  دد ص ا ددتر  باللعددب فددي ا مدداكن   621
المدددىكورة أعدددال  أو فدددوجعء فيهدددا أثنددداء 

ماية إلددع  مسدداللعددب يعاقددب بغرامددة مددن 
 ي ليرة.ألف
 

  -515 المادة
كددل  دد ص ا ددتر  باللعددب فددي ا مدداكن المددىكورة 
أعال  أو فوجعء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامدة مدن 

 ليرة. لمأ مسين إلع لم أ  مسة وع رين

 .515أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة. -

  -516 المادة  
 )بقصدددد اعتدددادوبالغرامدددة مدددن  ـددد يعاقدددب بدددالتب 1

المغناطيسدددددي  الدددددربح  مناجددددداة ا روا   والتندددددويم
م وقراءة الكدم وقدراءة ورا اللعدب وكدل مدا والتنجي

لددده عالقدددة بعلدددم الغيدددب  وتصدددادر ا لبسدددة والعددددد 
 المستعملة.

تضاعم ـ يعاقب المكرر بالتب  تتع ستة أ هر و2

 الغرامة  ويمكن ابعاد  إىا كان أجنبياا. 
 

وأ ىت  أضيفت  ى  المادة -
 .516الرقم 

الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع  
 موالعلى األ

البللاب الحللادي عشللر: الجللرائم التللي تقللع علللى 
 األموال

 

  الفصل األول: في أخذ مال الغير الفصل األول: في أخذ مال الغير 

  السرقة -1 السرقة -1 

ـدد السددرقة  ددي أ ددى مددال الغيددر المنقددول 1  621

 .دون رضا 
ـ إن القوا المتر ة تن ل من لة ا  ياء 2

 ايية. المنقولة في تطبيا القوانين الج 

   -517 المادة
 ـ السرقة  دي أ دى مدال الغيدر المنقدول دون رضدا 1

 بنية تملكه.
المتر ة تند ل من لدة ا  دياء المنقولدة  طاقةـ إن ال2

 في تطبيا القوانين الج ايية.

 .517أصبح رقمها  -

 أضيفت عبارة "بنية تملكه" -
 الع الفقرة ا ولع.

 عدلت كلمة القوا الع الطاقة. -
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ال ال دداقة المذبدددة تسددتوجب عقوبددة اال ددغ  622
أو المذقتدددة مدددن  مددد  ع دددرة سدددنة إلدددع 
ع درين سدنة السددرقة التدي تقدع مسددتجمعة 

 ا توال اآلتية: 
 آ ـ ليالا.

 ب ـ بفعل   صين أو أكثر.
ج ـ بالدد ول إلدع مكدان لسدكنع الندا  أو 
ملتقاته بواسطة ال لع أو استعمال مفداتيح 
مصنعة أو ادوات م صوصدة أو بانتتدال 

تددداء  يدده أو  دداراته راصددفة موظددم أو ب
 أو بالتىر  بيمر من السلطة. 

دـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون 
 أتد م تامالا سالتاا ظا راا أو م بي.

 ـ ـ ان يهدد السارقون أو أتد م بالسدال  
أو يتوسدددل بيتدددد ضدددروب العندددم علدددع 
ا   اص  اما لتهييدة الجنايدة أو تسدهيلها 

و االسددتيالء لتدديمين  ددرب الفدداعلين أ وإمددا
 علع المسروا. 

 

   -518 المادة
المذبددد أو المذقددت ع ددرين  سددجنتسددتوجب عقوبددة ال

السرقة التي و غرامة ال تقل عن ماية ألم ليرة سنة 
 تقع مستجمعة ا توال اآلتية: 

 آ ـ ليالا.
 ب ـ بفعل   صين أو أكثر.

ج ـ بالددد ول إلددع مكددان لسددكنع النددا  أو ملتقاتدده 
ح مصدنعة أو ادوات بواسطة ال لع أو استعمال مفداتي

تداء  يده رم صوصة أو بانتتال صفة موظم أو با
 أو  اراته أو بالتىر  بيمر من السلطة. 

دددـ أن يكددون السددارقون مقنعددين أو أن يكددون أتددد م 
 تامالا سالتاا ظا راا أو م بي.

 ـ ـ ان يهدد السارقون أو أتد م بالسدال  أو يتوسدل 
يددة بيتددد ضددروب العنددم علددع ا  دد اص  امددا لتهي

لتدديمين  ددرب الفدداعلين أو  وإمدداالجنايددة أو تسددهيلها 
 االستيالء علع المسروا.

 .518أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع السجن  -
 وأضيفت الغرامة.

 

ـ إىا وقعدت السدرقة علدع الطريدا العدام 1  623

أو في القطدار التديدد  مسدتجمعة تدالتين 
مددن التدداالت المعينددة فددي المددادة السددابقة 

ل ال اقة مدن  مد  ع درة يقضع با  غا
 إلع ع رين سنة.

ـ وإىا لم تتوفر في  ى  السرقة إال إتدا 2

تل  التاالت كان العقداب ا  دغال ال داقة 
 المذقتة سبع سنوات علع ا قل.

تكددون العقوبددة  ـد وفددي التدداالت ا  درا3

ا  دددغال ال ددداقة مدددن ثدددالث إلدددع ع دددر 
 سنوات.

 

  -519 المادة
فدددي  ـددد إىا وقعدددت السدددرقة علدددع الطريدددا العدددام أو1

مستجمعة أو في السفن أو الطايرات القطار التديد  
تالتين من التاالت المعينة في المادة السدابقة يقضدع 

و  من  م  ع رة إلع ع رين سنةالمذقت  سجنبال
 .غرامة ال تقل عن ماية ألم ليرة

ـدد وإىا لددم تتددوفر فددي  ددى  السددرقة إال إتدددا تلدد  2

ات المذقددت سددبع سددنو سددجنالتدداالت كددان العقدداب ال
 .و الغرامة علع ا قل

سدددجن تكدددون العقوبددة ال ـدد وفددي التددداالت ا  ددرا3

 .و الغرامة من ثالث إلع ع ر سنوات المذقت
 

 .519أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة "أو في السفن  -
 أو الطايرات"

تولت العقوبة الع السجن  -
 وأضيفت الغرامة.

 

ـ إىا رافا السرقة عنم علع ا   اص 1  624

لجريمددة أو تسددهيلها وسددواء سددواء لتهييددة ا
لتدديمين  ددرب الفدداعلين أو االسددتيالء علددع 
المسروا يعاقدب الفاعدل با  دغال ال داقة 

 المذقتة.
ـ ال تنقص العقوبة عن  م  سنوات إىا 2

تسبب عن العنم رضدوض أو جدرو  أو 
إىا رافقتدده إتدددا التدداالت ا ربددع ا ولددع 

 .622المعينة في المادة 

 

  -521 المادة
نددم علددع ا  دد اص سددواء ـدد إىا رافددا السددرقة ع1

لتهييدددة الجريمدددة أو تسدددهيلها وسدددواء لتددديمين  دددرب 
الفاعلين أو االسدتيالء علدع المسدروا يعاقدب الفاعدل 

 .و الغرامة المذقت سجنبال
وغرامدة ال ـ ال تنقص العقوبدة عدن  مد  سدنوات 2

إىا تسدددبب عدددن العندددم تقدددل عدددن مايدددة ألدددم ليدددرة 
رضددوض أو جددرو  أو إىا رافقتدده إتدددا التدداالت 

 .518ا ربع ا ولع المعينة في المادة 

 .521أصبح رقمها  -

تولت العقوبة الع السجن  -
 وأضيفت الغرامة.

 

يعاقددب با  ددغال ال دداقة المذقتددة كددل مددن   625
أقددددم علدددع السدددرقة فدددي ا مددداكن المقفلدددة 
المصدددانة بالجددددران مي ولدددة كاندددت أم ال 
سواء بواسطة ال لع أو التسلا في الدا ل 

باستعمال المفاتيح المصدنعة أو ال ارج أو 
أو أيددة أداة م صوصددة أو بالددد ول إلددع 

الطريقدة الميلوفدة  ا ماكن المدىكورة بغيدر
 في د ولها.

 

  -521 المادة
وغرامة ال تقل عن ماية ألم المذقت  سجنيعاقب بال

كدل مددن أقددم علددع السدرقة فددي ا مداكن المقفلددة ليدرة 
المصانة بالجدران مي ولة كانت أم ال سواء بواسدطة 

أو التسلا في الددا ل أو ال دارج أو باسدتعمال  ال لع
المفاتيح المصنعة أو أية أداة م صوصة أو بالد ول 

الطريقددة الميلوفددة فددي  إلددع ا مدداكن المددىكورة بغيددر
 د ولها.

 

 .521أصبح رقمها  -

تولت العقوبة الع السجن  -
 وأضيفت الغرامة.
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625 

 مكرر

يعاقب با  غال ال اقة المذقتة لمدة  -أ -1

 تقل عن  م  سنوات وبغرامة من ال
ليرة سورية كل من  5111الع  2111

أقدم بي  طريقة ومن أ  مكان علع 
سرقة أ  سيارة من السيارات المعرفة 
في الفقرة الثالثة من المادة ا ولع من 

تاريا  19قانون السير رقم 

31\3\1974. 

يعاقب بالتب  من سنة الع سنتين  -ب
ليرة  4111الع  2111وبغرامة من 

 سورية كل من :
يسرا لوتة نظامية لسيارة أو  -1

لية مهما كان نوعها آمركبة 
 وبي  وسيلة كانت.

يستعمل بي  وسيلة كانت لوتة  -2
نظامية مسروقة علع سيارة أو 

مركبة أ را سواء كانت 
تتمل لوتة نظامية با صل أو 

 ال تتمل.
يستعمل رقما أو لوتة علع أية  -3

سيارة أو مركبة سواء أكان 
 صصا با صل لسيارة أو م

مركبة أ را أو غير 
 م صص بعد.

يعاقب با  غال ال اقة المذقتة  -أ -2

ليرة  3111الع  1511وبغرامة من 

سورية كل من أ ى أو استعمل دون تا 
الوسايل المبينة في البند ا ول من  ى  

 المادة اىا لم يكن قاصدا سرقتها.
ت فض العقوبة المنصوص عليها في  -ب
من  ى  المادة الع  2رة )أ  من البند الفق

التب  مع ال غل سنة واتدة علع ا قل 
ليرة  1111الع  511والغرامة من 

سورية اىا أعاد الفاعل ما أ ى  أو 
استعمله الع صاتبه أو مكان أ ى   الل 
ثالثة أيام علع ا كثر من تاريا الفعل 

 دون اتداث تلم فيه.
قانون  من 662ال تطبا أتكام المادة  -ج

العقوبات في تال ت فيض العقوبة وفقا 
من  ى   2 تكام الفقرة )ب  من البند 

 المادة.
ال تطبا علع الجرايم المعاقب عليها  -د

بموجب  ى  المادة ا سباب الم ففة 
التقديرية كما ال تطبا علع الجرايم 

المعاقب عليها وفقا لتكم الفقرة )ب  من 
وقم التنفيى من  ى  المادة أتكام  2البند 

من  168المنصوص عليها في المادة 

 قانون العقوبات وما يليها.
ال تيثير لهى  االضافة علع العقوبات 
ا  د اىا استجمع الفعل أو الفاعل 

 أوصافا أ را. 

  -522 المادة
قددل عددن  مدد  يعاقددب بالسددجن المذقددت لمدددة ال ت -1

 الم الددع مددايتي ألددمسددنوات وبغرامددة مددن ع ددرة ا  
م بي  طريقدة ومدن أ  مكدان ليرة سورية كل من أقد

علددع سددرقة أ  سدديارة مددن السدديارات المعرفددة فددي 
 قانون السير والمركبات.

من سنة الع سدنتين والغرامدة مدن يعاقب بالتب   -2

الم الع ع رين ألدم ليدرة مدن يسدرا لوتدة ع ر ا  
 لية وبي  وسيلة كانت.نظامية لسيارة أو مركبة ا  

 
 

 .522أصبح رقمها  -

الع السجن تولت العقوبة  -
 و ددت الغرامة.

من البند ب  1وضعت الفقرة  -

 من  ى  المادة كفقرة ثانية..
وضع الفقرات ب من البند تم  -
بفقراته الم تلفة في  2والبند  1

جريمة استعمال أ ياء الغير 
 دون وجه تا

 ألغيت الفقرات ج ود. -

السدرقة  يقضع بالعقوبدة نفسدها إىا ارتكدب  626
مقنعدددين أو كدددان  لددديالا   صدددان أو اكثدددر

م بددي  أو  أتددد م يتمددل سددالتاا ظددا راا أو
إىا تصلت بفعل   ص واتدد مسدلح فدي 

 مكان معد لسكنع النا .
 

  -523 المادة
وغرامة ال تقل عن ماية ألم  سجن المذقتيقضع بال

كثر مقنعين أالسرقة ليالا   صان أو  إىا ارتكبليرة 
م بدي  أو إىا  أو كان أتدد م يتمدل سدالتاا ظدا راا أو

عددل  دد ص واتددد مسددلح فددي مكددان معددد تصددلت بف
 لسكنع النا .

 

 .523أصبح رقمها  -

 تولت العقوبة الع السجن. -
 أضيفت الغرامة. -
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 يعاقب با  غال ال اقة المذقتة :  627
ـددد كدددل مدددن ارتكدددب سدددرقة فدددي تالدددة 1

العصدديان أو االضددطرابات أو التددرب أو 
 غرا سفينة أو أية نايبة أ را. 

 ددن  ـدد كددل مددن ا ددتر  مددع آ ددرين فددي2

غدددارة علدددع أمدددوال ال ت صددده فنهبهدددا أو 
 أتلفها .

 

  -524 المادة
وغرامة ال تقل عن ماية ألم المذقت  سجنيعاقب بال

 :ليرة
ـدد كددل مدددن ارتكددب سددرقة فدددي تالددة العصددديان أو 1

االضطرابات أو الترب أو غرا سفينة أو أيدة نايبدة 
 أ را. 

ـد كددل مددن ا ددتر  مددع آ ددرين فددي  ددن غددارة علددع 2

 .ه فنهبهاأموال ال ت ص
 

 .524أصبح رقمها  -

 تولت العقوبة الع السجن. -
 أضيفت الغرامة. -
عبارة "أو نهبها" من تىم  -

 الفقرة الثانية.

يقضع بالتب  مع ال غل سنة علع ا قدل   628
 ألفدديماية ليددرة إلددع  مسددوبالغرامددة مددن 

ليرة إىا ارتكب السرقة في إتدا التاالت 
 اآلتية: 

إتدا آ ـ ليالا والسارا اثنان فيكثر أو في 
 اتين الصدورتين فدي مكدان سدكنع الندا  

 أو في معبد. 
بـ أن يكون السارا مقنعاا أو تامالا سالتاا 

 ظا راا أو م بي. 
ـ أن يكدددون السدددارا  ادمددداا مددديجوراا  ج

ويسددرا مددال م دومدده أو مددال إنسددان فددي 
بيت م دومه أو في بيت آ ر رافقده إليده  
أو أن يكون السارا مست دماا أو عامالا أو 

انعاا ويسددرا فددي مصددنع م دومدده أو صدد
م  نه أو في ا ماكن التي ي تغالن عدادة 

 فيها.
د ـ أن يكددون السددارا عسددكرياا أو  ددبيهه 

 ويسرا من أن له عند .
 

  -525 المادة
 ال تقدل عدنيقضع بالتب  سنة علع ا قل وبغرامدة 

السددرقة فددي  تليددرة إىا ارتكبدد ن ألددم مدد  وع ددري
 إتدا التاالت اآلتية: 

 .ـ ليالا آ
 .ارا اثنان فيكثرالس -ب
 في مكان سكنع النا  أو في معبد.  -ج
ـ أن يكون السدارا مقنعداا أو تدامالا سدالتاا ظدا راا د 

 أو م بي. 
ـ أن يكددون السددارا  ادمدداا مدديجوراا ويسددرا مددال   

م دومه أو مال إنسان في بيت م دومه أو فدي بيدت 
آ ددر رافقدده إليدده  أو أن يكددون السددارا مسددت دماا أو 

صدددانعاا ويسدددرا فدددي مصدددنع م دومددده أو عدددامالا أو 
 م  نه أو في ا ماكن التي ي تغالن عادة فيها.

ارا موظفا أنديط بده تفدظ ا مدن أو ـ أن يكون الس و
التراسة تتع وان ارتكبت السرقة في  ارج أوقدات 

 .الدوام الرسمي
 

 .525أصبح رقمها  -

تولت العقوبة الع التب   -
 و ددت الغرامة.

 عدلت التاالت. -
 

  -526 المادة
اىا وقعدددت السدددرقة مدددن سددديارة و اسدددتجمعت اتددددا 

مدن المدادة وج أ و ب  ت المىكورة في الفقراتالتاال
السابقة  وتمت بالكسر أو ال لع فال تقل العقوبدة عدن 

غرامددة  مسددين ألددم ليددرة الالتددب   مدد  سددنوات و
 سورية

وأ ىت  أضيفت  ى  المادة -
 .526رقم 

 تندد ل العقوبددة نفسددها بكددل مددن أقدددم علددع  629
الن ددل أو السددرقة بالصدددم أو السددرقة فددي 
القطدددددارات أو السدددددفن أو الطدددددايرات أو 
التدددددافالت الكهرباييدددددة أو غير دددددا مدددددن 
 النددداقالت العامدددة أو فدددي متطدددات سدددك 
التديد أو المطارات أو الجمدار  أو علدع 

 ا رصفة. 
 

  -527 المادة
يعاقب بالتب  سنة علع ا قدل وبغرامدة ال تقدل عدن 

دم علع الن ل أو كل من أق م  وع رين ألم ليرة 
أو التافالت  السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات

أو غير دددا مدددن  الطدددايرات أو السدددفن أو الكهرباييدددة
التديدد أو  العامدة أو فدي متطدات سدك  وسايل النقل

 المطارات أو الجمار  أو علع ا رصفة. 
 

 .527أصبح رقمها  -

وضعت عبارة " يعاقب  -
مة بالتب  سنة علع ا قل وبغرا

ال تقل عن  م  وع رين ألم 
ليرة " عوضا عن "تن ل 

 .العقوبة نفسها ب "
وضعت عبارة "وسايل النقل"  -

 بدال من "الناقالت".

ال يددل أو الدددواب المعدددة  كددل مددن يسددرا  631
للتمدددددل أو الجدددددر أو الركدددددوب وسددددداير 
الموا ددددي الكبيددددرة أو الصددددغيرة أو آالت 
ال راعدددة يعاقدددب بدددالتب  مدددن سدددنة إلدددع 

ات وبالغرامدددة مددن مايددة إلدددع ثددالث سددنو
ثالثمايددة ليددرة. وكددل مددن يسددرا مددا أعددد 

التطب أو   ب البناء المقطو   للبيع من
والتجارة من المقالع أو السم  من ال ب  
أو العلا من البر  أو الطيور من القن أو 
النتل من ال اليا يعاقب بالتب  من  هر 

ماية ليدرة إلدع  مسدإلع سنة وبغرامة مدن 
 ي ليرة.ألف
 

  -528 المادة
ال يددل أو الدددواب المعدددة للتمددل أو  كددل مددن يسددرا

الجدددددر أو الركدددددوب وسددددداير الموا دددددي الكبيدددددرة أو 
الصغيرة أو آالت ال راعدة يعاقدب بدالتب  مدن سدنة 
إلع ثالث سنوات والغرامة. وكل من يسدرا مدا أعدد 

التطب أو   ب البناء المقطو  والتجدارة  للبيع من
ا مدن البدر  من المقالع أو السم  من ال دب  أو العلد

أو الطيددور مددن القددن أو النتددل مددن ال اليددا يعاقدددب 
 غرامة.البالتب  من  هر إلع سنة و

 

 .528أصبح رقمها  -

 أطلقت الغرامة. -
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ـدد كددل مددن يسددرا مددا كددان متصددوداا أو 1  631

مقلوعددددددداا مدددددددن الم روعدددددددات وسددددددداير 
متصددوالت ا رض النافعددة أو كدسدداا مددن 
التصيد يعاقب بالتب  من  هر إلع سدنة 

 ماية ليرة. مسرامة وبغ
ـدد واىا تعدددد السددارا أو وقعددت السددرقة 2

نقددددال علددددع العربددددات أو الدددددواب يكددددون 
التددددب  مددددن سددددتة أ ددددهر إلددددع سددددنتين 

 ماية ليرة. مسوالغرامة 
 

   -529 المادة
ـ كدل مدن يسدرا مدا كدان متصدوداا أو مقلوعداا مدن 1

الم روعددات وسدداير متصددوالت ا رض النافعددة أو 
 دهر إلدع سدنة كدساا من التصيد يعاقب بالتب  من 

 غرامة.الو
أو وقعدت السدرقة نقدال علدع  ونـ واىا تعددد السدارق2

التددب  مددن سددتة العقوبددة كددون تلعربددات أو الدددواب ا
 أ هر إلع سنتين والغرامة.

 

 .529أصبح رقمها  -

 أطلقت الغرامة. -
وضعت كلمة "السارقون"  -

بدال من "السارا". ووضعت 
عبارة "وتكون العقوبة" بدال من 

 يكون".كلمة "
 

إىا كانت الم روعات وسداير متصدوالت   632
ا رض التددي ينتفددع بهددا لددم تقلددع وسددرقت 
من التقل بال نبيل أو ا كيا  أو ا وعية 
المماثلة أو بنقلها علع العربات أو الدواب 
أو سددرقت بفعددل عدددة ا دد اص مجتمعددين 
كانددت العقوبدددة التددب  مدددن  ددهرين إلدددع 

 سنة.
 

   -531 المادة
تصددوالت ا رض إىا كانددت الم روعددات وسدداير م

بدي  وعداء التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت مدن التقدل 
أو بنقلهددا علددع العربددات أو الدددواب أو سددرقت  كددان

بفعل عددة ا د اص مجتمعدين كاندت العقوبدة التدب  
 .و الغرامة من  هرين إلع سنة

 

 .531أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -

من سرا  يياا من متصوالت ا رض أو   633
لم يتناولهدا المالد  ولدم يجنهدا  ثمار ا التي

وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقدب بغرامدة 
 ماية ليرة. مسال تتجاو  ال

 

  -531 المادة
مددن سددرا  دديياا مددن متصددوالت ا رض أو ثمار ددا 
التي لم يتناولها المال  ولدم يجنهدا وكاندت قيمتهدا أقدل 

 ة مسدليرة يعاقب بغرامدة ال تتجداو  ال مسماية من 
 ليرة. االم
 

 .531ا أصبح رقمه -

و دد مبل  الضررو ددت  -
 الغرامة.

 ـ كل سرقة أ را غيدر معيندة فدي  دىا 1  634

الفصل تستوجب عقوبة التب  مع ال غل 
مددددن  ددددهر إلددددع سددددنة والغرامددددة تتددددع 

 ليرة. ةماي مس
ـ وال تنقص مدة التب  مع ال غل عدن  2

سددتة ا ددهر إىا كانددت السددرقة واقعددة علددع 
ايم الطاقة الكهربايية وال تطبا علدع الجدر

المعاقددب عليهددا فددي  ددى  الفقددرة ا سددباب 
الم ففدددة التقديريدددة وأتكدددام وقدددم التنفيدددى 

 168المنصدددددوص عليهدددددا فدددددي المدددددواد 

 ومايليها من قانون العقوبات.
 

  -532 المادة
الفصل تستوجب  كل سرقة أ را غير معينة في  ىا

  هر إلع سنة والغرامة.ثالثة أعقوبة التب  من 
 

 .532أصبح رقمها  -

 الع التب .عدلت العقوبة  -
 أطلقت الغرامة. -
 ألغيت الفقرة الثانية. -

عدلت كلمة االغتصاب الع  الغصب والتهويل -2 االغتصاب والتهويل -2 
 الغصب

ـددد كدددل مدددن أقددددم الجدددتالب نفدددع غيدددر 1  635

م رو  له أو لغير  علع اغتصاب توقيدع 
أو أية كتابة تتضمن تعهداا أو ابدراء وىلد  

  صداا علددع   بالتهديدد أو االكدرا  أو أكدر 
اجدددراء عمددددل أو االمتندددا  عددددن اجرايدددده 

عوقددب  اضددراراا بثروتدده أو بثددروة غيددر 
بددالتب  مددع ال ددغل مددن ثالثددة أ ددهر إلددع 

 ألفديماية إلدع  مسدسدنتين وبالغرامدة مدن 
 ليرة.

ـدد وتفددرض عقوبدددة ا  ددغال ال ددداقة إىا 2

كان الفاعل تامالا سالتاا  ددد بده المجندع 
 عليه.
 

  -533 المادة
نفددع غيددر م ددرو  لدده أو  ـدد كددل مددن أقدددم الجددتالب1

لغير  علع غتصب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهدداا 
أو ابددراء وىلدد  بالتهديددد أو االكددرا  أو أكددر    صدداا 
علع  اجراء عمدل أو االمتندا  عدن اجرايده اضدراراا 

عوقددب بددالتب  مددن ثالثددة  بثروتدده أو بثددروة غيددر 
 ال تقددددل عددددن  مدددد أ ددددهر إلددددع سددددنتين وبغرامددددة 

 ليرة. ألم وع رون
إىا كدان  سجن المذقت والغرامةـ وتفرض عقوبة ال2

 الفاعل تامالا سالتاا  دد به المجنع عليه.
 

 .533أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع التب  في  -
الفقرة ا ولع والع السجن في 

 الفقرة الثانية.
 ددت الغرامة في الفقرة  -

ا ولع وأضيفت في الفقرة 
 الثانية.
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ضح أمدر أو إف دايه كل من  دد   صاا بف  636
أو اال بددار عندده وكددان مددن  ددينه أن ينددال 
من قدر  ىا ال  ص أو  رفه أو من قدر 
أتد أقاربه أو  رفه لكي يتمله علع جلب 
منفعة لده أو لغيدر  غيدر م دروعة عوقدب 

 ألفديبالتب  تتع سنتين وبالغرامدة تتدع 
 ليرة.

  -534 المادة
كددل مددن  دددد   صدداا بفضددح أمددر أو إف ددايه أو  -1

كددان مددن  ددينه أن ينددال مددن قدددر  ددىا اال بددار عندده و
ال  ص أو  درفه أو مدن قددر أتدد أقاربده أو  درفه 
لكدددي يتملددده علدددع جلدددب منفعدددة لددده أو لغيدددر  غيدددر 
م دددروعة عوقدددب بدددالتب  تتدددع سدددنتين وبالغرامدددة 

 ليرة. المآع رة 
بتددا الفاعددل اىا  164ت دددد العقوبددة وفددا المددادة  -2

تكدم ا مر الى  يهدد بفضته قدد اتصدل بعلمده بكان 
 وظيفته أو مهنته أو فنه.

 

 .534أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 أضيفت الفقرة الثانية. -
 

  استعمال أشياء الغير بدون وجه حق -3 استعمال أشياء الغير بدون وجه حق -3 

كددل مددن اسددتعمل بدددون تددا  دديياا ي ددص   637
غيدر  بصدورة تلتدا بدده ضدرراا ولدم يكددن 

ب  قاصددداا ا ددتال  ال دديء عوقددب بددالت
ماية ليدرة  مسدتتع ستة أ هر وبالغرامة 

  اتين العقوبتين. بذتداأو 
 

  -535 المادة
كل من استعمل بدون تا  يياا ي ص غير  بصدورة 
تلتددا بدده ضددرراا ولددم يكددن قاصددداا ا ددتال  ال دديء 

 ةع ددرعوقددب بددالتب  تتددع سددتة أ ددهر وبالغرامددة 
  اتين العقوبتين. بذتداليرة أو  المآ

 .535أصبح رقمها  -

 امة. ددت الغر -

   -536 المادة
يعاقب بالتب  من سنة الدع سدنتين وبغرامدة مدن   -1

 ليرة سورية كل من : ع رين ألمالع الم ع رة ا  
 

ليددة آيسددرا لوتددة نظاميددة لسدديارة أو مركبددة  -أ
 وبي  وسيلة كانت.

يسددددتعمل بددددي  وسدددديلة كانددددت لوتددددة نظاميددددة  -ب
مسددروقة علددع سدديارة أو مركبددة أ ددرا سددواء 

 ال تتمل. كانت تتمل لوتة نظامية با صل أو
يسدددتعمل رقمدددا أو لوتدددة علدددع أيدددة سددديارة أو  -ج

مركبدة سددواء أكددان م صصددا با صددل لسدديارة 
 أو مركبة أ را أو غير م صص بعد.

ع ددرة يعاقددب بالسددجن المذقددت وبغرامددة مددن  -أ -2

ليدرة سدورية كدل مدن اسدتعمل  ثالثين ألدمالع الم ا  
فددددي قددددانون السددددير  دون تددددا السدددديارات المعرفددددة

 سرقتها. يكن قاصداا  اىا لم والمركبات
ت فض العقوبة المنصوص عليها فدي الفقدرة )أ   -ب

مددن  ددى  المددادة الددع التددب  سددنة واتدددة  2مددن البنددد 

الم الددع ع ددرين والغرامددة مددن  مدد  ا   علددع ا قددل
ليددرة سددورية اىا أعدداد الفاعددل مددا اسددتعمله الددع  ألددم

ة أيدام علدع ا كثدر صاتبه أو مكان أ دى   دالل ثالثد
 دون اتداث تلم فيه. قعةمن تاريا الوا

مدن قدانون العقوبدات  561ال تطبا أتكام المدادة  -ج

في تال ت فيض العقوبة وفقا  تكام الفقرة )ب  من 
 من  ى  المادة. 2البند 

ال تدديثير لهددى  النصددوص علددع العقوبددات ا  ددد اىا 
 استجمع الفعل أو الفاعل أوصافا أ را.

 

بعد أن  536أصبح رقمها  -

مكرر  625دة نقلت من الما

بعد  الفقرات ال اصة باالستعمال
 .تعديل الصياغة

 ددت الغرامة في الفقرة  -
 ا ولع.

عدلت العقوبة الع السجن في  -
 الفقرة الثانية و ددت الغرامة.

 

  أحكام شاملة للفصل السابق أحكام شاملة للفصل السابق 

يتنددداول العقددداب متاولدددة ارتكددداب الجدددنح   638
 ىا الفصل. المنصوص عليها في  

 

  -537 المادة
يتندداول العقدداب متاولددة ارتكدداب الجددنح المنصددوص 

 عليها في  ىا الفصل. 
 

 .537أصبح رقمها  -

يمكن أن يوضع تتت التريدة المراقبدة أو   639
أن يمنددع مددن االقامددة كددل مددن تكددم عليدده 
بعقوبددة مانعددة للتريددة مددن أجددل سددرقة أو 

 متاولة سرقة.
 

   -538 المادة
يمنددع  يمكددن أن يوضددع تتددت التريددة المراقبددة أو أن

من االقامة كل مدن تكدم عليده بعقوبدة مانعدة للتريدة 
 من أجل سرقة أو متاولة سرقة.

 

 .538أصبح رقمها  -
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ـ يعفع مدن العقوبدة كدل  د ص ارتكدب 1  641

جريمة ا فاء ا  ياء المسروقة أو جريمة 
ت بيددددة ا  دددد اص الددددىين ا ددددتركوا فددددي 
السددرقة المنصددوص عليهمددا فددي المددادتين 

لسددلطة عدن أوليدد  إىا أ بدر ا 221و 221

ال ركاء قبدل أيدة مالتقدة أو أتدا  القدبض 
ولدددو بعدددد مبا دددرة المالتقدددات علدددع مدددن 

 يعرم م تبي م.
ـددد ال تسدددر  أتكدددام  دددى  المدددادة علدددع 2

 المكررين.

  -539 المادة
ـدد يعفددع مددن العقوبددة كددل  دد ص ارتكددب جريمددة 1

ا فاء ا  ياء المسروقة أو جريمة ت بية ا  د اص 
عليهمددا فددي  الددىين ا ددتركوا فددي السددرقة المنصددوص

السددلطة عددن أوليدد    بددرأىا إ 144و 143المددادتين 

ال ددركاء قبددل أيددة مالتقددة أو أتددا  القددبض ولددو بعددد 
 مبا رة المالتقات علع من يعرم م تبي م.

 ـ ال تسر  أتكام  ى  المادة علع المكررين.2

 

 .539أصبح رقمها  -

 

الفصل الثاني : في االحتيال وسائر  
 ضروب الغش

: فللي االحتيللال وسللائر ضللروب  الفصللل الثللاني
 الغش

 

  االحتيال -1 االحتيال -1 

ليمه مداالا ـ كل مدن تمدل الغيدر علدع تسد1  641

و أسددناداا تتضددمن أ منقددوالا أو غيددر منقددول
 تعهداا أو ابراء فاستولع عليها اتتياالا:

 إما باستعمال الدساي .  
أو بتلفيا أكىوبة أيد ا   ص ثالدث ولدو  

 عن تسن نية.
مهدددد لددده المجدددرم أو ظدددرم  أو بظدددروم
 استفاد منه.

أو بتصرفه بيموال منقولة أو غيدر منقولدة 
يعلم أن لي  له صفة للتصدرم بهدا.  و و

أو باسددددتعماله اسددددماا مسددددتعاراا أو صددددفة 
 سددنواتكاىبدة. عوقددب بدالتب  مددن ثالثدة 

ع ددرة وبالغرامدة مدن   مد  سددنواتإلدع 
 ليرة. االم الع  مسين ألم

متاولة ارتكاب ـ يطبا العقاب نفسه في 2

  ىا الجرم.
 

  -541 المادة
ليمه مداالا منقدوالا أو ـ كدل مدن تمدل الغيدر علدع تسد1

و أسددددناداا تتضددددمن تعهددددداا أو ابددددراء أ غيددددر منقددددول
 فاستولع عليها اتتياالا:

 إما باستعمال الدساي .  
أو بتلفيا أكىوبة أيد ا   ص ثالث ولدو عدن تسدن  

 نية.
 استفاد منه. أو بظرم مهد له المجرم أو

يعلدم  صرفه بيموال منقولة أو غيدر منقولدة و دوأو بت
 أن لي  له صفة للتصرم بها.

 اله اسماا مستعاراا أو صفة كاىبةأو باستعم 
  مد  سدنواتإلدع  سدنواتعوقب بالتب  من ثالثة 

 ليرة. ألم ع رة االم الع مايةوبالغرامة من 
ـدد يطبددا العقدداب نفسدده فددي متاولددة ارتكدداب  ددىا 2

 الجرم.
 

 .541أصبح رقمها  -

تىفت كلمة ظرم قبل كلمة  -
 استفاد.

  ددت الغرامة. -
 

تضدداعم العقوبددة إىا ارتكددب الجددرم فددي   642
 اتدا التاالت اآلتية:

أ ـ بتجة تيمين وظيفدة أو عمدل فدي ادارة 
 عمومية.

ب ـ بفعل   ص يلدتم  مدن العامدة مداالا 
الصدددار أسددهم أو سددندات أو غير ددا مددن 

 الوثايا ل ركة أو لم رو  ما.
 

  -541 المادة
عم العقوبددددة إىا ارتكددددب الجددددرم فددددي اتدددددا تضددددا

 التاالت اآلتية:
 أ ـ بتجة تيمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.

ـ بفعددل  دد ص يلددتم  مددن العامددة مدداالا الصدددار  ب
أسددهم أو سددندات أو غير ددا مددن الوثددايا ل ددركة أو 

 لم رو  ما.
 

 .541أصبح رقمها  -

 

كل من استغل اتتياجات أو عدم  بدرة أو   643
قاصر دون الثامنة ع رة من عمر  أ واء 

أو مجددىوب أو معتددو  فتملدده علددع اجددراء 
عمل قانوني من  ينه االضرار بمصالته 
أو مصدددالح الغيدددر عوقدددب بدددالتب  مدددن 
 هرين إلع سدنتين وبغرامدة تدوا   قيمدة 

 ماية ليرة. مسالضرر وال تنقص عن 
 

  -542 المادة
كددل مددن اسددتغل اتتياجددات أو عدددم  بددرة أو أ ددواء 

أو ع ددرة مددن عمددر  أو معتددو   قاصددر دون الثامنددة
فتملدده علددع   صددا يعدداني نقصددا عقليددا أو جسددديا 

اجراء عمل قانوني من  ينه االضدرار بمصدالته أو 
مصالح الغير عوقب بالتب  من  هرين إلدع سدنتين 

 ةع دروبغرامة توا   قيمة الضرر وال تنقص عدن 
 ليرة. المآ
 

 .542أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة "أو   صا  -
 قصا عقليا أو جسديا".يعاني ن

  ددت الغرامة. -

  ما جرى مجرى االحتيال -2 ما جرى مجرى االحتيال -2 

كل مدن تمدل الغيدر علدع تسدليمه بضداعة   644
مع تا ال يار أو لوعدة و دو يندو  عددم 
دفددع ثمنهددا أو كددان يعددرم أندده ال يمكنددده 
 الدددفع عوقددب بددالتب  تتددع سددتة أ دددهر

يرد دا ماية ليرة إىا لدم  مسوبغرامة تتع 
 أو لم يدفع ثمنها بعد انىار . 

 

  -543 المادة
كددل مددن تمددل الغيددر علددع تسددليمه بضدداعة مددع تددا 
ال يار أو لوعدة و دو يندو  عددم دفدع ثمنهدا أو كدان 
يعرم أنه ال يمكنه الددفع عوقدب بدالتب  تتدع سدتة 

ليدرة إىا لدم يرد دا أو لدم  المآمة ع رة وبغرا أ هر
 يدفع ثمنها بعد انىار . 

 

 .543أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
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كددل مددن وفددر لنفسدده منامددة أو طعامدداا أو   645
 راباا في متل عام و و ينو  عدم الددفع 
أو يعلدددم أنددده ال يمكنددده أن يددددفع  عوقدددب 

 مايةبالتب  التكدير  وبالغرامة من  مس
 ليرة.  ألفيإلع 
 

   -544 المادة
كل من وفر لنفسه منامة أو طعامداا أو  دراباا فدي  -1

ال يمكنده أو يعلدم أنده  متل عام و و ينو  عدم الدفع
أو باتددا  داتين وبالغرامة  أن يدفع  عوقب بالتب 

 .العقوبتين
يقضع بالعقوبة نفسها علع كل من ات دى بدالغ  و -2

جويددة دون أن يدددفع  واسددطة نقددل بريددة أو بتريددة أو
 أجرة الطريا. 

 

 .544أصبح رقمها  -

أطلقت الغرامة وأضيفت  -
عبارة "أو باتدا  اتين 

و طبت كلمة  العقوبتين"
 ."البسيط"

كفقرة  646أدمجت المادة  -

 ثانية

يقضع بالعقوبة نفسدها علدع كدل مدن ات دى   646
بدددالغ  واسدددطة نقدددل بريدددة أو بتريدددة أو 

 جوية دون أن يدفع أجرة الطريا. 
 

 أدمجت مع المادة السابقة 

فصلت القروض لقاء ر ن  المراباة -3 المراباة والقروض لقاء رهن -3 
 لوتد ا

عقددد قددرض مددالي لغايددة غيددر تجاريددة كددل   647
علدع المسدتقرض فايددة ظدا رة أو  يفرض

 فيددة تتجدداو  تددد الفايدددة القانونيددة يذلددم 
 جرم المراباة. 

 

   -545 المادة
علدع  كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفدرض

المستقرض فايدة ظا رة أو  فية تتجداو  تدد الفايددة 
 القانونية يذلم جرم المراباة. 

 

 .545أصبح رقمها  -

 

كددل مددن رابددع   صدداا السددتغالل ضدديا   648
ىات يدددد  عوقدددب بغرامدددة يمكدددن أن تبلددد  

  المدددال المقدددرض وبدددالتب  أنصدددم ر
علع أن ال يتجاو  السنة أو بذتدا  داتين 

 العقوبتين.
 

  -546 المادة
كدددل مدددن رابدددع   صددداا السدددتغالل ضددديا ىات يدددد  
عوقب بغرامة يمكن أن تبلد  نصدم المدال المقدرض 

ة أو بذتددا  داتين وبالتب  علع أن ال يتجداو  السدن
 العقوبتين.

 

 .546أصبح رقمها  -

 تىفت كلمة رأ . -

كدل مدن رابدع فدي أقدل مدن ثدالث سدنوات   649
مرتين أو أكثدر مدديوناا واتدداا أو مدديونين 
م تلفددين  عوقددب لجريمددة اعتيدداد المرابدداة 

 بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
 

  -547 المادة
كددل مددن رابددع فددي أقددل مددن ثددالث سددنوات مددرتين أو 

كثدددر مدددديوناا واتدددداا أو مدددديونين م تلفدددين  عوقدددب أ
تب  لمدة ال تقل عدن سدتة لجريمة اعتياد المراباة بال

 .أ هر وبغرامة تعادل المال المقرض
 

 .547أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة. -

إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قدرض   651
واتد بالربع إىا ارتكب في أقل من  م  

الجدددددنح  ابذتددددددسدددددنوات بعدددددد التكدددددم 
 المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

  -548 المادة
من قدرض واتدد بدالربع  جرم اعتياد المراباةيستنتج 

إىا ارتكددب فددي أقددل مددن  مدد  سددنوات بعددد التكددم 
 الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة. بذتدا

 .548أصبح رقمها  -

 

وضع  ىا البند لوتد  فصال عن  القروض لقاء رهن -4  
 المراباة

يعاقددددب بددددالتب  تتددددع سددددتة أ ددددهر  ـدددد1  651

وبغرامدددددددددة يمكدددددددددن أن تبلددددددددد  ربدددددددددع            
 رأ  المال المقرض: 

أ ـ كل من فتح متالا لالقراض لقداء ر دن 
 بدون اىن ولو أجرا عقداا واتداا.

ـ كدددددل مدددددن استتصدددددل علدددددع اىن  ب 
لالقدددراض لقددداء ر دددن ولدددم يمسددد  دفتدددراا 
يتضدددمن قيمدددة المبدددال  المقرضدددة واسدددم 

ونددددو  المر ددددون  المسددددتقرض وصددددفته
 وقيمته التقيقية.

ـددد ال تسدددر  أتكدددام  دددى  المدددادة علدددع 2

 القروض ـ لقاء ر دن ـ المعقدود لمصدلتة
 التجار  جل تسهيل العمليات التجارية.

   -549 المادة
ـ يعاقب بالتب  تتع ستة أ هر وبغرامة يمكن أن 1

 تبل  المال المقرض: 
أ ـ كل من فتح متالا لالقراض لقداء ر دن بددون اىن 

 عقداا واتداا. ولو أجرا
ـ كددل مددن استتصددل علددع اىن لالقددراض لقدداء  ب 

ر ن ولم يمس  دفتراا يتضمن قيمة المبال  المقرضدة 
واسددم المسددتقرض وصددفته ونددو  المر ددون وقيمتدده 

 التقيقية.
ـ ال تسر  أتكام  ى  المدادة علدع القدروض ـ لقداء 2

ـ المعقدددود لمصدددلتة التجدددار  جدددل تسدددهيل  ر دددن
 العمليات التجارية. 

 .549أصبح رقمها  -

 عدل مبل  الغرامة. -

عدلت كلمة "بدون" الع "من  مقابل الشك من غير -5 الشك بدون مقابل -4  
 غير"
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كل من أقدم عن سوء نية علع ستب      652
بددون مقابددل سددابا ومعدد للدددفع أو بمقابددل 
غير كدام أو علدع اسدترجا  كدل المقابدل 
أو بعضه بعد ستب ال   أو علع اصدار 

ن الدددفع للمسددتوب عليدده يقضددع منددع عدد
عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المدادة 

641. 

 

  -551 المادة
كل من أقدم عن سوء نية علع سدتب  د  بددون  -1

مقابل سابا ومعد للدفع أو بمقابل غير كام أو علدع 
استرجا  كل المقابدل أو بعضده بعدد سدتب ال د  أو 
علع اصدار مندع عدن الددفع للمسدتوب عليده يقضدع 

دة ال تدددنقص عدددن ثدددالث سدددنوات تب  مدددعليددده بدددال
 والغرامة ماية ألم ليرة.

ويمكددن للقاضددي فددرض المنددع مددن التعامددل مددع  -2

 المصارم لمدة ال تنقص عن سنة.
 

 .551أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة. -
أضيفت الفقرتان الثانية  -

 والثالثة.
 

ـ من أقددم عدن معرفدة علدع تمدل الغيدر 1  653

عليده علع تسليمه  كاا بدون مقابدل قضدي 
بعقوبة ال ري  في الجرم المىكور أعدال . 

ـد تضداعم  ددى  العقوبدات إىا استتصددل 2

 المجرم علع ال   لتغطية قرض بالربع. 
 

  -551 المادة
ـ من أقدم عن معرفة علع تمل الغير علع تسدليمه 1

 ددكاا بدددون مقابددل قضددي عليدده بعقوبددة ال ددري  فددي 
 الجرم المىكور أعال .

المجددرم ـدد تضدداعم  ددى  العقوبددات إىا استتصددل 2 

 علع ال   لتغطية قرض بالربع. 

 .551أصبح رقمها  -

-  

  الغش بالمهاجرة -6 الغش بالمهاجرة -5 

لنفسدده أو  ـدد كددل مددن اجتلددب أو اسددتوعد1  654

ه أ بدداراا أو بتلفيقدده قددلغيددر  نفعدداا مددا با تال
أكاىيدددب لتمدددل  ددد ص علدددع السدددفر أو 
لتوجيه مسافر إلع بلد غير البلد الى  كان 

ي عليدددددده بالعقوبددددددة يقصددددددد إليدددددده قضدددددد
 .641المنصوص عليها في المادة 

ـ ويطبا علع العقداب نفسده فدي متاولدة 2

 ارتكاب  ىا الجرم.
 

  -552 المادة
لنفسه أو لغير  نفعداا مدا  ـ كل من اجتلب أو استوعد1

ه أ باراا أو بتلفيقه أكاىيب لتمل   ص علع قبا تال
بلدد الدى  كدان السفر أو لتوجيه مسافر إلع بلد غيدر ال

يعاقددب بددالتب  مدددة ال تددنقص عددن سددنة يقصددد إليدده 
 الم ليرة.والغرامة التقل عن ع رة ا  

ـ ويطبا علع العقاب نفسه في متاولة ارتكاب  ىا 2

 الجرم.
 

 .552أصبح رقمها  -

تددت عقوبة  اصة لهى   -
 .641المادة استقالال عن المادة 

 

  أحكام شاملة أحكام شاملة 

ء يمكددن أن يددذمر بن ددر التكددم عنددد القضددا  655
الجددددنح المنصددددوص عليهددددا فددددي  بذتدددددا
أو عنددد تكددرار أيددة  649و 642المددادتين 

جريمدددة مدددن الجدددرايم المعيندددة فدددي  دددىا 
 الفصل.

  -553 المادة
 بذتددددايمكدددن أن يدددذمر بن دددر التكدددم عندددد القضددداء 

 547و  541الجدنح المنصددوص عليهددا فددي المددادتين 

عند تكرار أية جريمة من الجرايم المعينة في  ىا  أو
 الفصل.

 .553ا أصبح رقمه -

 

الفصل الثالث: في اساءة االئتمان  
 واالختالس

  الفصل الثالث: في اساءة االئتمان واالختالس

قصدداا علدع كدتم أو ا دتال    كل من أقدم  656
أو اتالم أو تم يا سند يتضمن تعهدداا أو 
ابراء  أو  يء منقول آ ر سلم إليده علدع 

ة أو روجددده الوديعدددة أو الوكالدددة أو االجدددا
عاريدة أو الدر ن  أو الجدراء علع سبيل ال

عمل لقداء أجدرة أو بددون أجدرة  درط أن 
يعيد  أو يقدمه أو يسدتعمله فدي أمدر معدين 
يعاقددب بددالتب  مددن  ددهرين إلددع سددنتين 
وبغرامددة تتددراو  بددين ربددع قيمددة الددردود 
والعطل والضرر وبين نصفها علع أن ال 

 ليرة. ألفيتنقص عن 
 

  -554 المادة
أو اتالم أو  قصداا علع كتم أو ا تال   كل من أقدم

تم يا سند يتضمن تعهداا أو ابدراء  أو  ديء منقدول 
وجددده الوديعدددة أو الوكالدددة أو آ دددر سدددلم إليددده علدددع 

ة أو علع سبيل العارية أو الدر ن  أو الجدراء راالجا
عمددل لقدداء أجددرة أو بدددون أجددرة  ددرط أن يعيددد  أو 
يقدمه أو يستعمله في أمدر معدين يعاقدب بدالتب  مدن 

وبغرامدة تتدراو  بدين  واتسدنثدالث إلدع  ر دهستة أ
ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها علع 

 ليرة. المآع رة أن ال تنقص عن 
 

 .554أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

كدددل مدددن تصدددرم بمبلددد  مدددن المدددال أو              657
بي ددياء أ ددرا مددن المثليددات سددلمت إليدده 
لعمددل معددين و ددو يعلددم أو كددان يجددب أن 

يمكنه اعدادة مثلهدا ولدم يبدراء يعلم أنه ال 
يعاقددب بددالتب  تتددع  اإلنددىار ىمتدده رغددم 

سددنة وبالغرامددة تتددع ربددع قيمددة الددردود 
والعطددددل والضددددرر علددددع أن ال تددددنقص 

 ليرة. ألفيالغرامة عن 
 

  -555 المادة
كل من تصرم بمبل  من المال أو بي ياء أ را من 
المثليددات سددلمت إليدده لعمددل معددين و ددو يعلددم أو كددان 

 يمكندده اعددادة مثلهددا ولددم يبددراء يجددب أن يعلددم أندده ال
مدن ثالثدة أ دهر يعاقدب بدالتب   اإلندىار ىمته رغدم 

وبالغرامة تتع ربع قيمة الردود والعطدل  تينع سنال
ع دددرة  والضددرر علدددع أن ال تدددنقص الغرامدددة عدددن 

 ليرة. المآ
 

 .555أصبح رقمها  -

 ددت عقوبة التب   -
 والغرامة.
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 247ـدددد ت دددددد وفقدددداا لمنطددددوا المددددادة 1  658

عقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادتين ال
إىا ارتكددددددب الجددددددرم أتددددددد  657و 656

ا  دددد اص المددددىكورين أدنددددا  بددددا موال 
 المسلمة إليهم أو المناط أمر ا بهم و م:

أددـ مدددير مذسسدددة  يريددة وكددل  ددد ص  
 مسذول عن أموالها.

ـ وصدددي القاصدددر وفاقدددد ا  ليدددة أو  ب 
 ممثله.

 ج ـ منفى الوصية أو عقد ال واج. 
ـ كددل متددام أو كاتددب عدددل أو وكيددل  د 

 أعمال مفوض. 
  ـ ـ كل مست دم أو  ادم ميجور.

ـ كدددل  ددد ص مسدددتناب مدددن السدددلطة وددد 
أمدوال ت دص الدولدة أو ا فدراد أو  إلدارة

 لتراستها. 
ـ ويمكن أن يمندع المجدرم منعداا باتداا عدن 2

 ممارسة العمل الى  ارتكب بسببه الجرم. 
 

   -556 المادة
العقوبددددات  164ة ـدددد ت دددددد وفقدددداا لمنطددددوا المدددداد1

 إىا 555و 554 المنصددددوص عليهددددا فددددي المددددادتين 

ارتكدددب الجدددرم أتدددد ا  ددد اص المدددىكورين أدندددا  
 با موال المسلمة إليهم أو المناط أمر ا بهم و م:

أـ مددير مذسسدة  يريدة وكدل  د ص مسدذول عدن  
 أموالها.

 ـ وصي القاصر وفاقد ا  لية أو ممثله. ب 
  واج.ج ـ منفى الوصية أو عقد ال 
 ـ كل متام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.  د 

  ـ ـ كل مست دم أو  ادم ميجور.
أمددوال  إلدارةـ كددل  دد ص مسددتناب مددن السددلطة ودد 

 ت ص الدولة أو ا فراد أو لتراستها. 
ـدد ويمكددن أن يمنددع المجددرم منعدداا باتدداا عددن ممارسددة 2

 العمل الى  ارتكب بسببه الجرم. 
 

 .556أصبح رقمها  -

 

ـ كدل مدن اسدتمل  أو ا دتل  أو رفدض  1  659

أن يددرد أو كددتم لقطددة أو أ   دديء منقددول 
د ل في تيا ته غلطاا أو بصدورة طاريدة 
أو بقوة قا رة  يعاقدب بدالتب  تتدع سدنة 
وبغرامة تتدع ربدع قيمدة الدردود والعطدل 

 ألفيوالضرر علع أن ال تقل الغرامة عن 
 ليرة.

ـدد تسددر  أتكددام  دددى  المددادة علددع مدددن 2

كندد اا بمددا يتعلددا بالنصدديب العايددد أصدداب 
 لغير .

  -557 المادة
ـ كل مدن اسدتمل  أو ا دتل  أو رفدض أن يدرد أو  1

كتم لقطة أو أ   يء منقول د ل فدي تيا تده غلطداا 
من أو بصورة طارية أو بقوة قا رة  يعاقب بالتب  

وبغرامددة تتددع ربددع قيمددة  تينع سددنثالثددة أ ددهر الدد
ة عن الردود والعطل والضرر علع أن ال تقل الغرام

 ليرة. المآ
ـ تسر  أتكام  ى  المادة علع من أصاب كن اا بما 2

 يتعلا بالنصيب العايد لغير .
 

 .557أصبح رقمها  -
 ددت عقوبة التب   -

 والغرامة.

أحكام شاملة للفصل األول والثاني  
 والثالث

  أحكام شاملة للفصل األول والثاني والثالث

هدا ـ إن مرتكبي الجرايم المنصدوص علي1  661

في الفصول السابقة يقضع عليهم بالعقوبة 
المنصدددوص عليهدددا فدددي القدددانون م فضددداا 
منهددا الثلثددان إىا كددان المجنددع علدديهم مددن 
أصددولهم أو فددروعهم أو أ واجهددم أو مددن 
ىو  الواليدددة ال دددرعية أو الفعليدددة علددديهم 
ويعفدددون مدددن العقددداب إىا أ الدددوا الضدددرر 

 الى  أتدثو .
 مد   ـ إىا عداود المجدرم جرمده  دالل2

سنوات قضي بالعقوبدة المنصدوص عليهدا 
 في القانون م فضاا منها الثلث.

 

  -558 المادة
ـدددد إن مرتكبددددي الجددددرايم المنصددددوص عليهددددا فددددي 1

الفصول السدابقة يقضدع علديهم بالعقوبدة المنصدوص 
عليهدددا فدددي القدددانون م فضددداا منهدددا الثلثدددان إىا كدددان 
المجنع عليهم مدن أصدولهم أو فدروعهم أو أ واجهدم 

ة ال ددددرعية أو الفعليددددة علدددديهم أو مددددن ىو  الواليدددد
 ويعفون من العقاب إىا أ الوا الضرر الى  أتدثو .

ـدد إىا عدداود المجددرم جرمدده  ددالل  مدد  سددنوات 2

قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون م فضاا 
 منها الثلث.

 

 .558أصبح رقمها  -

 

ـ ال تالتا إال بناء علدع  دكوا الفريدا 1  661

  أو تكددن المتضددرر ـ مددا لددم يكددن مجهددوالا 
ال دددكوا مدددردودة ـ الجدددنح المنصدددوص 

 637و 636و 661عليهدددددا فدددددي المدددددواد 

 .659و 657و 656و 644و

ـ إن جرمدي إسداءة االيتمدان واال دتال  2

 656المعاقدددب عليهدددا بموجدددب المدددادتين 

عفددواا إىا رافقهمددا اتدددا  يالتقددان 657و

التدداالت الم ددددة المنصددوص عليهددا فددي 
 .658المادة 

 

  -559 المادة
 بناء علع  كوا الفريا المتضرر ـ ـ ال تالتا إال1

ما لم يكن مجهوالا  أو تكن ال كوا مردودة ـ الجدنح 
 535و 534و 558مدددواد المنصدددوص عليهدددا فدددي ال

 .557و 555و 554و 543و

ـدد إن جرمددي إسدداءة االيتمددان واال ددتال  المعاقددب 2

عفددواا  يالتقددان 555و 554عليهددا بموجددب المددادتين 

 ددة المنصوص عليها إىا رافقهما اتدا التاالت الم
 .556في المادة 

 .559أصبح رقمها  -
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ـ ت فض إلع النصم العقوبات الجنتيدة 1  662

المعيندددة فدددي المدددواد التدددي تذلدددم الفصدددل 
ا ول والثددداني والثالدددث إىا كدددان الضدددرر 
الندداتج عنهددا أو النفددع الددى  قصددد الفاعددل 
اجتالبه منها تافهين أو إىا كان الضرر قد 

الدعوا إلع المتكمة. قبل إتالة أ يل كله 
ـدد أمددا إىا تصددل الددرد أو أ يددل الضددرر  2

أثناء الدعوا ولكن قبل أ  تكم با سدا  
 ولو غير مبرم في فض ربع القيمة. 

  -561 المادة
ـ ت فض إلع النصم العقوبات الجنتية المعينة في 1

المواد التي تذلدم الفصدل ا ول والثداني والثالدث إىا 
قصدد الفاعدل كان الضرر الناتج عنهدا أو النفدع الدى  

اجتالبه منها تافهين أو إىا كان الضرر قدد أ يدل كلده 
 قبل إتالة الدعوا إلع المتكمة.

ـددد أمدددا إىا تصدددل الدددرد أو أ يدددل الضدددرر  أثنددداء 2

الدعوا ولكن قبل أ  تكم با سا  ولدو غيدر مبدرم 
 في فض ربع القيمة.

 

 .561أصبح رقمها  -

 

  رابع : الغش في المعامالتالفصل ال الفصل الرابع : الغش في المعامالت 

العيارات والمكاييل غير القانونية أو  -1 

 المغشوشة والغش في كمية البضاعة

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة  -1

 والغش في كمية البضاعة

 

كددل مددن اسددتعمل أو اقتنددع فددي م  ندده أو   663
دكانده أو فدي عربدات البيدع أو فدي غير ددا 

دة للتجددارة عيددارات أو مددن ا مدداكن المعدد
مكاييل أو غير ا من عدد الو ن أو الكيل 
ت تلددم عددن العيددارات والمكاييددل المعينددة 
فددددي القددددانون أوغيددددر موسددددومة يعاقددددب 

 مايةسبالتب  التكدير  وبالغرامة من  م
 ليرة أو بذتدا  اتين العقوبتين. الع ألفي

 

  -561 المادة
كل من استعمل أو اقتنع في م  نده أو دكانده أو فدي 

البيدددع أو فدددي غير دددا مدددن ا مددداكن المعددددة عربدددات 
للتجارة عيارات أو مكاييل أو غير ا من عدد الو ن 
أو الكيل ت تلم عن العيارات والمكاييدل المعيندة فدي 

من  هر الدع أوغير موسومة يعاقب بالتب  القانون 
لدم الدع وع درين أ ةسوبالغرامة من  م ثالثة أ هر
 تين.ليرة أو بذتدا  اتين العقوب م مسين أل

 

 .561أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة الع عقوبة  -
 جنتية.

 

كل من اقتنع في ا ماكن المىكورة أعدال    664
عيددارات أو مكاييددل أو عدددد و ن أو كيددل 
مغ و ددددة أو غيدددددر مضددددبوطة. يعاقدددددب 
بالتب  ثالثة أ هر علع ا كثدر وبغرامدة 

 ي ليرة.ألفماية إلع  مسمن 
 

  -562 المادة
أعال  عيارات أو  كل من اقتنع في ا ماكن المىكورة

و غيددددر مكاييددددل أو عدددددد و ن أو كيددددل مغ و ددددة أ
 قددلأ ددهر علددع ا  سددتةمضددبوطة. يعاقددب بددالتب  

 .علع ا قل ليرة مسين ألم وبغرامة 
 

 .562أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

كددددل مددددن أقدددددم باسددددتعماله عددددن معرفددددة   665
عيددارات أو مكاييددل أوعدددد و ن أو كيددل 

غدد   مغ و ددة أو غيددر مضددبوطة  علددع
المسددلم  يعاقددب  العاقددد فددي كميددة ال دديء

بددالتب  مددع ال ددغل مددن ثالثددة أ ددهر إلددع 
 ألفديماية إلدع  مسدسدنتين وبالغرامدة مدن 

 ليرة.
 

  -563 المادة
كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل 
أوعدددد و ن أو كيددل مغ و دددة أو غيددر مضدددبوطة  

المسددلم  يعاقددب  علددع غدد  العاقددد فددي كميددة ال دديء
وبالغرامدة  واتسدنثدالث ة أ هر إلدع تسمن  بالتب 

 ليرة. ألم مايةإلع م  مسين أل من
 

 .563أصبح رقمها  -

  ددت العقوبة. -
 

كددل غدد  آ ددر سددواء فددي كميددة ال ددديء   666
المسددلم أو ما يتدده إىا كانددت  ددى  الما يددة 
 ي السبب الدافع للصفقة  يعاقب بدالتب  
مدددع ال دددغل مدددن ثالثدددة أ دددهر إلدددع سدددنة 

 ألفدديية ليددرة إلددع ما مسددوبالغرامددة مددن 
 ليرة  أو بذتدا  اتين العقوبتين.

 

  -564 المادة
كددل غدد  آ ددر سددواء فددي كميددة ال دديء المسددلم أو 
ما يتددده إىا كاندددت  دددى  الما يدددة  دددي السدددبب الددددافع 

سدنة وبالغرامدة  ال يقدل عدن للصفقة  يعاقدب بدالتب 
ليدرة  أو بذتددا  ألم ثالثمايةليرة إلع  مماية ألمن 

  اتين العقوبتين.
 

 .564ها أصبح رقم -

  ددت العقوبة. -

 98تصدددددادر وفقددددداا  تكدددددام المدددددادة الدددددـ   667

العيدارات والمكاييدل وعددد الدو ن والكيددل 
المغ و دة أو التددي ت تلددم عددن العيددارات 

 والمكاييل المعينة في القانون. 

  -565 المادة
العيارات والمكاييل  58تصادر وفقاا  تكام المادة الـ 

عدن وعدد الو ن والكيل المغ و دة أو التدي ت تلدم 
 العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

 

 .565أصبح رقمها  -

 

  الغش في نوع البضاعة -2 الغش في نوع البضاعة -2 
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كددل مددن غدد  العاقددد  سددواء فددي طبيعددة   668
البضاعة أو صفاتها الجو رية أو تركيبها 
أو الكميدددة التدددي تتتويهدددا مدددن العناصدددر 

 المفيددددددة  أو فدددددي نوعهدددددا أو مصددددددر ا          
عندددددما يكددددون تعيددددين النددددو  والمصدددددر 
معتبراا بموجب االتفاا أو العادات السدبب 
الرييسي للبيع. يعاقب بدالتب  مدع ال دغل 
مددددن  ددددهر إلددددع سددددنة وبالغرامددددة  مددددن 

 داتين  بذتدداليدرة أو  ألفديماية إلع  مس
 العقوبتين.

 

  -566 المادة
كددل مددن غدد  العاقددد  سددواء فددي طبيعددة البضدداعة أو 

أو الكمية التي تتتويهدا صفاتها الجو رية أو تركيبها 
مدددن العناصدددر المفيددددة  أو فدددي نوعهدددا أو مصددددر ا 
عندما يكون تعيدين الندو  والمصددر معتبدراا بموجدب 
االتفدداا أو العددادات السددبب الرييسددي للبيددع. يعاقددب 

إلع م ن ماية ألوبالغرامة  معلع ا قل بالتب  سنة 
  اتين العقوبتين. بذتداليرة أو  ألم ثالثماية

 

 .566رقمها أصبح  -

  ددت الغرامة. -

ترفع عقوبة التب  إلع سنتين إىا ارتكدب   669
الجرم: إما بدساي  أو بوسايل ترمدي إلدع 
افسددددداد عمليدددددات التتليدددددل أو التركيدددددب 
والكيددل  أو إلددع تغييددر بقصددد الغدد  فددي 
تركيدددب البضددداعة أو و نهدددا أو تجمهدددا 
تتدددع قبدددل إجدددراء  دددى  العمليدددات. وإمدددا 

ع االقنددددا  ببيانددددات مغ و ددددة ترمددددي إلدددد
 بوجود عملية سابقة صتيتة.

 

  -567 المادة
والغرامدددة تتدددع  ترفدددع عقوبدددة التدددب  إلدددع سدددنتين

إىا ارتكب الجرم: إما بدساي  أو  ماية ألم ليرة مس
بوسايل ترمي إلع افساد عمليات التتليل أو التركيب 
والكيدددل  أو إلدددع تغييدددر بقصدددد الغددد  فدددي تركيدددب 
 البضاعة أو و نهدا أو تجمهدا تتدع قبدل إجدراء  دى 
العمليات. وإما ببياندات مغ و دة ترمدي إلدع االقندا  

 بوجود عملية سابقة صتيتة.
 

 .567أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -

  عرقلة حرية البيوع -3 عرقلة حرية البيوع -3 

كدددل مدددن أقددددم أثنددداء م ايددددة علنيدددة علدددع   671
عرقلة تريدة الم ايددة وااللت امدات وىلد  

يدب  أو علدع بالتهديد أو بالعنم أو با كاى
اقصدداء المت ايدددين والملتدد مين بهبددات أو 
وعود  عوقب بالتب  من  هر إلدع سدتة 
أ ددهر وبغرامددة مددن مايددة إلددع  مسددماية 

 ليرة.

  -568 المادة
كدل مدن أقدددم أثنداء م ايددة علنيددة علدع عرقلدة تريددة 
الم ايدددة وااللت امددات وىلدد  بالتهديددد أو بددالعنم أو 

مين با كاىيددب  أو علددع اقصدداء المت ايدددين والملتدد 
بهبات أو وعود  عوقب بدالتب  مدن  دهر إلدع سدتة 

 ين ألددمإلددع  مسددالم آة ع ددرأ ددهر وبغرامددة مددن 
 ليرة.

 .568أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

  المضاربات غير المشروعة -4 المضاربات غير المشروعة -4 

يعاقب بالتب  مع ال دغل مدن سدتة أ دهر   671
إلددع سددنتين وبالغرامددة مددن  مسددماية إلددع 

ليرة كل مدن توصدل بدالغ  لرفدع أو  يلفأ
ت فددددديض أسدددددعار البضدددددايع أو ا سدددددهم 
التجارية العامدة أو ال اصدة المتداولدة فدي 

ة قدرصة وال سيما: باىاعة وقدايع م تلالبو
أو ادعددداءات كاىبدددة. أو بتقدددديم عدددروض 
للبيددع أو ال ددراء قصددد بلبلددة ا سددعار. أو 

علددع أ  عمددل مددن  ددينه افسدداد  باإلقدددام
 الطلب في السوا.قاعدة العرض و

 

   -569 المادة
يعاقب بالتب  من ستة أ دهر إلدع سدنتين وبالغرامدة 

لددم ليددرة كددل مددن ثالثمايددة أإلددع  ين ألددممددن  مسدد
توصددل بددالغ  لرفددع أو ت فدديض أسددعار البضددايع أو 
ا سددهم التجاريددة العامددة أو ال اصددة المتداولددة فدددي 

ة أو قدددددرصدددددة وال سددددديما: باىاعدددددة وقدددددايع م تلالبو
يم عدروض للبيدع أو ال دراء ادعداءات كاىبدة. أو بتقدد
علددع أ  عمددل مددن  باإلقدددامقصددد بلبلددة ا سددعار. أو 

  ينه افساد قاعدة العرض والطلب في السوا.
 

 .569أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -

تضددددداعم العقوبدددددة إىا تصدددددل ارتفدددددا    672
 ا سعار أو  بوطها:

ـ علددددع التبددددوب والطتددددين والسددددكر  أ
ىلدد   وال يددت واللتددوم أو الددىبايح أو غيددر

 من المواد الغىايية.
ـ أو علدددع مدددواد  ارجدددة عدددن ترفدددة  ب

 المجرم.
ـ أو مددددن جماعددددة مذلفددددة مددددن ثالثددددة  ج

 أ  اص أو أكثر.
 

  -571 المادة
تضدددداعم العقوبددددة إىا تصددددل ارتفددددا  ا سددددعار أو 

  بوطها:
ـ علع التبوب والطتين والسدكر وال يدت واللتدوم  أ

 أو الىبايح أو غير ىل  من المواد الغىايية.
 مواد  ارجة عن ترفة المجرم. ـ أو علع ب
 ـ أو من جماعة مذلفة من ثالثة أ  اص أو أكثر. ج
 

 .571أصبح رقمها  -

 

  أحكام شاملة للفصل السابق أحكام شاملة للفصل السابق 

يتندددداول العقدددداب ال ددددرو  فددددي ارتكدددداب   673
الجددرايم المنصددوص عليهددا فددي المددواد الددـ 

 وما يليها. 665

 

  -571 المادة
ارتكدددداب الجددددرايم  يتندددداول العقدددداب ال ددددرو  فددددي
 وما يليها. 563المنصوص عليها في المواد الـ 

 

 .571أصبح رقمها  -

 



138 
 

ـ تيمر المتكمدة عندد التكدم علدع مكدرر 1  674

فدددي اتددددا الجدددرايم المدددىكورة فدددي  دددىا 
 الفصل بتعليا التكم أو ن ر .

ـ ويستوجب التكدرار عددا ىلد  الترمدان 2

من ممارسة المهنة أو العمدل ولدو لدم تكدن 
معلقددة علددع نيددل  ددهادة أوإىن  ممارسددتها
 من السلطة.

ويمكن أن يذمر بدالتعليا والن در ولدو  -3

تكددددم علددددع الفاعددددل للمددددرة ا ولددددع إىا 
 استوجب ىل   طورة الفعل. 

 

  -572 المادة
ـ تيمر المتكمة عندد التكدم علدع مكدرر فدي اتددا 1

الجددرايم المددىكورة فددي  ددىا الفصددل بتعليددا التكددم أو 
 ن ر .

الترمان من ممارسة ـ ويستوجب التكرار عدا ىل  2

المهندة أو العمددل ولدو لددم تكدن ممارسددتها معلقدة علددع 
 نيل  هادة أوإىن من السلطة.

ـ ويمكن أن يذمر بدالتعليا والن در ولدو تكدم علدع 3

 الفاعل للمرة ا ولع إىا استوجب ىل   طورة الفعل. 
 

 .572أصبح رقمها  -

 

الفصل الخامس : في االفالس والغش  
 بالدائنين اضرارا  

 الفصل الخامس : في االفلالس والغلش اضلرارا  
 بالدائنين

 

  االفالس -1 االفالس -1 

يعتبدددر مفلسددداا متتددداالا ويعاقدددب با  دددغال   675
ال اقة المذقتة تتع سبع سنوات كل تاجر 
مفل  أ فع دفداتر  وا دتل  أو بددد قسدماا 
من ماله أو اعترم مواضدعة بدديون غيدر 
  متوجبة عليه سدواء فدي دفداتر أو صدكو

 رسمية أو عادية أو بموا نته.
 

  -573 المادة
المذقددت تتددع  سددجنيعتبددر مفلسدداا متتدداالا ويعاقددب بال

كل تاجر مفل  أ فدع دفداتر  والغرامة  سبع سنوات 
وا دتل  أو بددد قسدماا مدن مالده أو أو أتلفها أو أبدلها 

اعترم مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء فدي 
 ه.دفاتر أو صكو  رسمية أو عادية أو بموا نت

 

 .573أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع السجن  -
 وأضيفت الغرامة.

يعتبر مفلساا مقصراا ويعاقدب بدالتب  مدن   676
 هر إلع سنة كل تاجر متوقم عن الدفع: 
أ ـ إىا كان قد استهل  مبدال  با ظدة سدواء 
فددي عمليددات التددظ أو مضدداربات و ميددة 

 علع النقد أو البضاعة.
ن الددفع وفدي ب ـ إىا أقددم بعدد التوقدم عد

سبيل تدي ير االفدال  علدع  دراء بضدايع 
ليبيعها بيقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسدها 
قروضاا أو تول سدندات أو توسدل بطدرا 

 أ را مبيدة للتصول علع المال.
ج ـ إىا أقددم بعدد التوقدم عدن الددفع علددع 

 ايفاء داين اضراراا بكتلة الداينين.
ات د ـ إىا وجددت نفقاتده ال  صدية أو نفقد

 بيته  ايدة عن التد. 
 

  -574 المادة
يعتبر مفلساا مقصدراا ويعاقدب بدالتب  مدن  دهر إلدع 

 كل تاجر متوقم عن الدفع:والغرامة سنة 
ـ إىا كان قد استهل  مبال  با ظة سواء فدي عمليدات أ

 التظ أو مضاربات و مية علع النقد أو البضاعة.
ب ـ إىا أقدم بعد التوقم عن الدفع وفي سدبيل تدي ير 

علع  راء بضايع ليبيعها بيقل من ثمنهدا أو االفال  
عقد للغاية نفسها قروضداا أو تدول سدندات أو توسدل 

 للتصول علع المال. مبيدة بطرا أ را
ـ إىا أقدم بعدد التوقدم عدن الددفع علدع ايفداء دايدن  ج

 اضراراا بكتلة الداينين.
د ـ إىا وجدت نفقاتده ال  صدية أو نفقدات بيتده  ايددة 

 عن التد. 
 

 .574رقمها  أصبح -

 أضيفت الغرامة. -
 

يمكدددن أن يعتبدددر مفلسددداا مقصدددراا ويعاقدددب   677
بالتب  المفروض أعال  كل تاجر مفل : 

ـ إىا عقددد لمصددلتة الغيددر بدددون عددوض أدد
تعهدددات جسدديمة بالنسددبة لوضددعيته عندددما 

 تعهد بها.
ـ إىا لدم يتقيدد بالقواعدد المتعلقدة بتنظديم  ب

 سجل التجارة.
ل ع رين يوماا من ج ـ إىا لم يقدم في  ال

توقفه عن الدفع التصريح الال م بمقتضدع 
قانون التجارة إلع قلم المتكمة أو إىا كان 
 دددىا التصدددريح ال يتضدددمن أسدددماء جميدددع 

 ال ركاء المتضامنين.
د ـ إىا لم يمس  دفاتر تجاريدة أو لدم يدنظم 
الجدددردة بالضدددبط أو إىا كاندددت دفددداتر  أو 

تبدين جردته ناقصة أو غير أصولية أو ال 
تقيقة مدا لده ومدا عليده ولدم يكدن مدع ىلد   

 ثمة غ .
 ـ ـ إىا تكرر افالسه ولم يتم  دروط عقدد 

 الصلح السابا.
 

   -575 المادة
يمكدددن أن يعتبدددر مفلسددداا مقصدددراا ويعاقدددب بدددالتب  

 كل تاجر مفل :والغرامة المفروض أعال  
ـ إىا عقدددد لمصدددلتة الغيدددر بددددون عدددوض تعهددددات أدد

 بها. جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد
ـ إىا لدددم يتقيدددد بالقواعدددد المتعلقدددة بتنظددديم سدددجل  ب

 التجارة.
ج ـ إىا لم يقدم في  الل ع رين يوماا من توقفه عن 
الددفع التصدريح الدال م بمقتضدع قدانون التجدارة إلددع 

المتكمة أو إىا كدان  دىا التصدريح ال يتضدمن  ديوان
 أسماء جميع ال ركاء المتضامنين.

ريددة أو لددم يددنظم الجددردة ـ إىا لددم يمسدد  دفدداتر تجاددد
بالضبط أو إىا كانت دفاتر  أو جردته ناقصة أو غير 
أصولية أو ال تبين تقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع 

 ىل   ثمة غ .
 ددـ ـ إىا تكددرر افالسدده ولددم يددتم  ددروط عقددد الصددلح 

 السابا.
 

 .575أصبح رقمها  -
 أضيفت الغرامة -
 عدلت كلمة قلم الع ديوان. -
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   دركة تجاريدة يعاقدب العقداب عند إفال  678
عددا  675المنصوص عليه في المادة الدـ  

ال ركاء في  ركات الكولكتيم وال ركاء 
 العاملين في  ركات المضاربة.

أدددـ ال دددركاء المضددداربون الدددىين اعتدددادوا 
 التد ل في أعمال ال ركة.

ـ مدددديرو  دددركة المضددداربة با سدددهم  ب
 و ركات المسذولية المتددة.

ن وأعضددداء مجلددد  االدارة ـ المدددديرو ج
والدددوكالء المفوضدددون وأعضددداء مجدددال  
المراقبدددة ومفوضدددو المتاسدددبة وموظفدددو 
 ال ركات المىكورة و ركاء المسا مة. 

إىا أقدموا بنفسهم علع ارتكاب عمدل مدن  
أعمدددال اإلفدددال  االتتيدددالي أو سدددهلوا أو 
أتددداتوا ارتكابددده عدددن قصدددد مدددنهم أو إىا 

قيقيدة أو ت ن روا بيانات أو موا نات غير
 و عوا أنصبة و مية.

 

  -576 المادة
عند إفال   ركة تجارية يعاقب العقاب المنصدوص 

عددا ال دركاء فدي  دركات  573عليه في المدادة الدـ  

 وال ركاء العاملين في  ركات المضاربة. تضامنال
أددـ ال ددركاء المضدداربون الددىين اعتددادوا التددد ل فددي 

 أعمال ال ركة.
ركات ـ مدددديرو  دددركة المضددداربة با سدددهم و ددد ب

 المسذولية المتددة.
ـ المدددديرون وأعضددداء مجلددد  االدارة والدددوكالء  ج

المفوضدددون وأعضددداء مجدددال  المراقبدددة ومفوضدددو 
المتاسدددبة وموظفدددو ال دددركات المدددىكورة و دددركاء 

 المسا مة. 
إىا أقدددموا بنفسددهم علددع ارتكدداب عمددل مددن أعمددال  

اإلفدال  االتتيدالي أو سدهلوا أو أتداتوا ارتكابده عددن 
 و إىا ن ددروا بيانددات أو موا نددات غيددرقصددد مددنهم أ

 تقيقية أو و عوا أنصبة و مية.
 

 .576أصبح رقمها  -

ة الكولكتيم الع لت كلمعد -
 التضامن.

 

ـ إىا أفلست  ركة تجارية يعاقب بعقوبة 1  679

االفدددال  التقصدددير  كدددل مدددن أقددددم مدددن 
ا  ددد اص المدددىكورين أعدددال  فدددي ادارة 
ب ال ركة أو العمل لمصلتتها علع ارتكدا

جددرم مددن الجددرايم المنصددوص عليهددا فددي 
)فقراتهددا ا ولددع والثانيددة  676المددادة الددـ 

 والثالثة .
ـ ويمكن أن يندال  دىا ال د ص العقداب  2

نفسه إىا أقددم فدي إدارة ال دركة أو العمدل 
لمصلتتها علع ارتكاب جرم مدن الجدرايم 

)فقراتهدددا  677المدددىكورة فدددي المدددادة الدددـ 

 ا ولع تتع الرابعة .
 

  -577 المادة
إىا أفلست  ركة تجاريدة يعاقدب بعقوبدة االفدال  ـ 1

التقصددير  كددل مددن أقدددم مددن ا  دد اص المددىكورين 
أعددال  فددي ادارة ال ددركة أو العمددل لمصددلتتها علددع 
ارتكدداب جددرم مددن الجددرايم المنصددوص عليهددا فددي 

 )فقراتها ا ولع والثانية والثالثة . 574المادة الـ 

ه إىا ـ ويمكددن أن ينددال  ددىا ال دد ص العقدداب نفسدد 2

أقددددم فدددي إدارة ال دددركة أو العمدددل لمصدددلتتها علدددع 
ارتكدداب جددرم مددن الجددرايم المددىكورة فددي المددادة الددـ 

 )فقراتها ا ولع تتع الرابعة . 575

 

 .577أصبح رقمها  -

 

تسددتهدم ال ددركة التجاريددة فددي التدداالت   681
مددددا  679و 678المعينددددة فددددي المددددادتين 

مدن  211و 219نصت عليده المادتدان الدـ 

ات والتددددددابير االتترا يدددددة  دددددال العقوبددددد
 الغرامة.

 

   -578 المادة
تسدتهدم ال ددركة التجاريدة فددي التداالت المعينددة فددي 

مددا نصددت عليدده المادتددان الددـ  577و 576المددادتين 

من العقوبات والتدابير االتترا يدة  دال  135و 134

 الغرامة.
 

 .578أصبح رقمها  -

 

 يستتا عقوبة االفال  االتتيالي:  681
لمفل  علع ا تال  أ ـ من أقدم لمصلتة ا

أو ا فدداء  أو كددتم أموالدده كلهددا أو بعضددها 
 الثابتة منها والمنقولة.

ـ مدددن تقددددم اتتيددداالا باسدددمه أو باسدددم  ب
مسددتعار لتثبيددت ديددون و ميددة فددي طددابا 

 االفال .
ج ـ من ارتكب و و يتعاطع التجارة باسم 
و مددي جريمددة االفددال  االتتيددالي.  ددىا 

تبدة مدن بقطع النظدر عدن المسدذولية المتر
جدددددراء أعمدددددال التتدددددريض أو التدددددد ل 

 الفرعي.
 

   -579 المادة
 يستتا عقوبة االفال  االتتيالي:

ـ من أقدم لمصلتة المفل  علدع ا دتال  أو ا فداء  أ
 أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.

ـ من تقدم اتتيداالا باسدمه أو باسدم مسدتعار لتثبيدت  ب
 ديون و مية في طابا االفال .

  التجددارة باسددم و مددي معتددادو ددو   مددن ارتكددب ـ ج
النظددددر عددددن  بغددددضريمددددة االفددددال  االتتيددددالي ج

المسددذولية المترتبددة مددن جددراء أعمددال التتددريض أو 
 التد ل الفرعي.

 

 .579أصبح رقمها  -

وضعت كلمة " معتاد" بدال من -
"يتعاطع". ووضعت كلمة 
"بغض" بدال من " ىا بقطع 

 النظر".
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ترط لنفسدده سددواء مددع إن الددداين الددى  ي دد  682
المفل  أو مع أ    ص آ ر نفعاا  اصاا 
بسبب ا تراكه فدي اقتدرا  أربداب الدديون 
أو يجر  اتفاقاا  صوصدياا ليسدتجلب نفعداا 
لمصددددلتته مددددن أمددددوال المفلدددد  يعاقددددب 
بددالتب  مددع ال ددغل مددن  ددهر إلددع سددنة 

ماية ليدددددرة  مسددددوبغرامددددة ال تتجددددداو  ال
ن ويمكن أن ترفع عقوبة التب  إلدع سدنتي

 إىا كان الداين سندي  الطابا.
 

  -581 المادة
إن الداين الى  ي ترط لنفسه سواء مع المفل  أو مع 
أ   ددد ص آ دددر نفعددداا  اصددداا بسدددبب ا دددتراكه فدددي 
اقتددرا  أربدداب الددديون أو يجددر  اتفاقدداا  صوصددياا 
ليسددتجلب نفعدداا لمصددلتته مددن أمددوال المفلدد  يعاقددب 

تقدل وبغرامدة ال  تين دهر إلدع سدنسدتة أبدالتب  مدن 
ويمكدن أن ترفدع عقوبدة التدب  إلدع  لمايدة ألدمعن ا
إىا كدان والغرامة الع مايتي ألدم ليدرة  واتسنثالث 
 وكيل التفليسة.الداين 

 .581أصبح رقمها  -

عدلت العقوبة الع التب   -
 و ددت.

  ددت الغرامة. -
عدلت عبارة "سندي  الطابا"  -

 الع "وكيل التفليسة".

إن  وج المفلدددددد  وفروعدددددده وأصددددددوله   683
صدددهار  مددددن الدددددرجات نفسددددها الددددىين وأ

ي تلسددون أو يسددرقون أو ي فددون سددندات 
ت ص الطابا دون أن يكونوا علدع اتفداا 
مددددع المفلدددد  أو يتددددد لوا تددددد الا فرعيدددداا 
يعاقبون بعقوبة السرقة المنصدوص عليهدا 

 .634في المادة 

 

  -581 المادة
إن  وج المفلدد  وفروعدده وأصددوله وأصددهار  مددن 

سددددرقون أو الدددددرجات نفسددددها الددددىين ي تلسددددون أو ي
ي فددون سددندات ت ددص الطددابا دون أن يكونددوا علددع 
اتفدداا مددع المفلدد  أو يتددد لوا تددد الا فرعيدداا يعدداقبون 

التب  ستة أ هر الع سنتين والغرامة  مسين ألدم ب
 ليرة
 

 .581أصبح رقمها  -

تددت العقوبة مسقلة عن  -
 السرقة.

 

بتعليدا القددرار ون ددر   ـد يمكددن أن يددذمر1  684

يم المنصدوص عليهدا من أجل اتدا الجرا
 في  ىا الفصل. 

االتتيالي ومن  باإلفال ـ من تكم عليه 2

التقصددير   بدداإلفال تكددم عليدده تكددراراا 
يسدددتهدم المندددع المذقدددت أو المذبدددد مدددن 
ممارسددددة التجددددارة أو القيددددام فددددي  ددددركة 

الوظددايم المعينددة فددي المددادة الددـ  بذتدددا
 في فقرتيها الثانية والثالثة.  678

  -582 المادة
مددن أجددل  لصددقهالقددرار و ن ددربع قضددـدد يمكددن أن ي1

 اتدا الجرايم المنصوص عليها في  ىا الفصل. 
االتتيالي ومن تكم عليده  باإلفال ـ من تكم عليه 2

التقصدير  يسدتهدم المندع المذقدت  باإلفال تكراراا 
أو المذبددد مددن ممارسددة التجددارة أو القيددام فددي  ددركة 

فدددي  576الوظدددايم المعيندددة فدددي المدددادة الدددـ  بذتدددا

 ها الثانية والثالثة. فقرتي
 

 .582أصبح رقمها  -

بتعليا " يذمر عدلت عبارة  -
الع "  يقضع  القرار ون ر "

 بن ر القرار ولصقه".
 

ضروب الغش األخرى المرتكبة  -2 

 بالدائنين اضرارا  

 ضللللروب الغللللش األخللللرى المرتكبللللة اضللللرارا   -2

 بالدائنين

 

إن المدين الى  يقوم بقصد إضاعة تقوا   685
منع التنفيى فدي أموالده المنقولدة  ين أوالداين

أو الثابتددة علددع انقدداص أموالدده بددي   ددكل 
كددان و السدديما: بتوقيددع سددندات و ميددة أو 

كىباا بوجود موجب أو بايفايه كله  باإلقرار
أو بعضددددده أو بكدددددتم بعدددددض أموالددددده أو 
تهريبهدا. أو ببيدع بعددض أموالده أو اتالفهددا 
أو تعيينها. يعاقب بالتب  مدع ال دغل مدن 
 ددددهر إلددددع سددددتة أ ددددهر وبغرامددددة مددددن 

 ليرة. ألفيماية إلع  مس
 

  -583 المادة
 إن المدين الى  يقوم بقصد إضاعة تقوا الداينين أو
منع التنفيى في أمواله المنقولة أو الثابتة علدع انقداص 
أموالددده بدددي   دددكل كدددان و السددديما: بتوقيدددع سدددندات 

كىباا بوجود موجب أو بايفايه كلده  باإلقرارو مية أو 
بكدتم بعدض أموالده أو تهريبهدا. أو ببيدع أو بعضه أو 

بعددض أموالدده أو اتالفهددا أو تعيينهددا. يعاقددب بددالتب  
إلدع ألدم وبغرامة مدن مايدة  نة هر إلع سثالثة أمن 

 ليرة. مايتي ألم
 

 .583أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع التب . -
  ددت العقوبة والغرامة. -
 

إىا ارتكبدددددت الجريمدددددة باسدددددم  دددددركة أو   686
ا فددددذن  ددددى  ال ددددركة تسددددتهدم لتسددددابه

العقوبات والتدابير االتترا ية علع ما  و 
بقطددع  211و 219معدين فددي المدادتين الددـ 

النظدر عدن العقوبدات التدي يسدتتقها. وفقدداا 
  مددن ىكددر فيهددا مددن  678 تكددام المددادة 

ا  دد اص الددىين يسددا مون فددي الفعددل أو 
يسدددهلون أو يتيتدددون ارتكابددده عدددن قصدددد 

 منهم.

  -584 المادة
الجريمة باسم  ركة أو لتسابها فذن  دى  إىا ارتكبت 

ال ركة تستهدم العقوبات والتدابير االتترا ية علع 
بقطع النظر  135و 134ما  و معين في المادتين الـ 

عددن العقوبدددات التددي يسدددتتقها. وفقدداا  تكدددام المدددادة 
من ىكر فيهدا مدن ا  د اص الدىين يسدا مون   576

عدن قصددد  فدي الفعدل أو يسدهلون أو يتيتددون ارتكابده
 منهم.
 

 .584أصبح رقمها  -

 

  الفصل السادس : في التقليد الفصل السادس : في التقليد 

تقليد العالمات الفارقة للصناعة  -1 

 والتجارة

  تقليد العالمات الفارقة للصناعة والتجارة -1
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تعتبر عالمات فارقة للصناعة أو التجدارة   687
بالمعنع المقصود في  ىا الفصل ا سدماء 

غير ددا   لمكتوبدة علددع  ددكل يمي  ددا عددنا
وا لقدداب والرمددو  وا  تددام والدددمغات  
والتددروم والسددمات  والرسددوم البددار ة  
والتصدددويرات وا رقدددام  وباالجمدددال كدددل 
ا دددارة ترمدددي ـ فدددي مصدددلتة المسدددتهل  
وصاتب المعمل أو التداجر ـ إلدع اظهدار 
ما يدددة بضددداعة مدددا ومصددددر ا أو ما يدددة 

أو  متصددددددددول صددددددددناعي أو تجددددددددار  
 راعددي  أو متاصدديل الغابددات والمندداجم  
إىا سددجلت  ددى  العالمددات ون ددرت وفاقدداا 

 للقوانين المرعية االجراء.
 

   -585 المادة
تعتبددر عالمددات فارقددة للصددناعة أو التجددارة بددالمعنع 
المقصود في  ىا الفصل ا سماء المكتوبة علع  كل 

غير دددا  وا لقددداب والرمدددو  وا  تدددام  يمي  ددا عدددن
والسدمات  والرسدوم البدار ة  والدمغات  والتدروم 

والتصويرات وا رقام  وباالجمال كدل ا دارة ترمدي 
ـ في مصلتة المستهل  وصاتب المعمل أو التاجر ـ 
إلددع اظهددار ما يددة بضدداعة مددا ومصدددر ا أو ما يددة 
متصدددددول صدددددناعي أو تجدددددار   أو  راعدددددي  أو 
متاصيل الغابات والمناجم  إىا سجلت  ى  العالمات 

 وانين المرعية االجراء.ون رت وفاقاا للق
 

 .585أصبح رقمها  -

 

كل من أقدم عن معرفة: علع تقليد عالمة   688
فارقدددة ت دددص الغيدددر ولدددو أضدددام إليهدددا 
ألفاظدداا أ ددرا مثددل ت ددبيه  أو م ددبه  أو 

 صنم  أو نو   أو وصفة.
أوعلدددع وضدددع عالمدددة ت دددص غيدددر  أو 
عالمددة مقلدددة علددع متصددوالته أو سددلعه 

 التجارية. 
صدول عالمدة مغتصدبة أو أو علع بيع مت

 مقلدة أو عرضة للبيع.
 ألفدديماية إلددع  مسدديعاقددب بالغرامددة مددن 

ليرة وبالتب  مع ال غل مدن ثالثدة أ دهر 
إلددددع ثددددالث سددددنوات أو باجدددددا  دددداتين 
العقوبتين إن كان عمله من  ينه أن يغد  

 الم تر .
 

   -586 المادة
كدل مددن أقددم عددن معرفدة: علددع تقليدد عالمددة فارقددة  

يهددا ألفاظدداا أ ددرا مثددل ت ددص الغيددر ولددو أضددام إل
 ت بيه  أو م به  أو صنم  أو نو   أو وصفة.

أوعلددع وضددع عالمددة ت ددص غيددر  أو عالمددة مقلدددة 
 علع متصوالته أو سلعه التجارية. 

أو علددع بيددع متصددول عالمددة مغتصددبة أو مقلدددة أو 
 عرضة للبيع.

  مسددين ألددمإلددع  االم ةع ددريعاقددب بالغرامددة مددن 
إلدع ثدالث سدنوات أو  من ثالثة أ دهر ليرة وبالتب 

باجدددا  دداتين العقددوبتين إن كددان عملدده مددن  ددينه أن 
 يغ  الم تر .

 

 .586أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 عدلت العقوبة الع التب . -
 

كددل مددن  ددبه عالمددة بغير ددا بنيددة الغدد     689
استعمل مثل  ى   دون أن يقلد ا. وكل من

العالمة أو با  أو عدرض للبيدع متصدوالا 
يدددده. يعاقددددب بالغرامددددة مددددن وضددددعها عل

ليدددرة وبدددالتب  مدددع  ألفددديماية إلدددع  مسددد
ال دغل مدن  دهرين إلدع سدنتين أو باتددا 
 اتين العقوبتين إن كان عمله من  ينه أن 

 يغ  الم تر . 
 

  -587 المادة
كدددل مدددن  دددبه عالمدددة بغير دددا بنيدددة الغددد   دون أن 

استعمل مثل  ى  العالمدة أو بدا  أو  يقلد ا. وكل من
عليدددده. يعاقددددب  عددددرض للبيددددع متصددددوالا وضددددعها

ليددرة  ألددم  مسددين إلددع ع ددرة االمبالغرامددة مددن 
مددن  ددهرين إلددع سددنتين أو باتدددا  دداتين  وبددالتب 

 العقوبتين إن كان عمله من  ينه أن يغ  الم تر . 
 

 .587أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 عدلت العقوبة الع التب . -
 

إن ا   اص الىين يبيعدون أو يعرضدون   691
ستعملون عالمدة مقلددة  أو للبيع أو الىين ي

م بهة بنية الغد  يمكدنهم دون سدوا م أن 
يتىرعوا  بتجة جهلهم تسجيل العالمة إىا 
كددانوا لددم يرتكبددوا الفعددل باالتفدداا مددع مددن 

 قلد ا أو  بهها.
 

  -588 المادة
إن ا  دد اص الددىين يبيعددون أو يعرضددون للبيددع أو 
الىين يستعملون عالمدة مقلددة  أو م دبهة بنيدة الغد  

وا م أن يتددددىرعوا  بتجددددة جهلهددددم يمكددددنهم دون سدددد
تسدجيل العالمددة إىا كددانوا لددم يرتكبددوا الفعددل باالتفدداا 

 مع من قلد ا أو  بهها.
 

 .588أصبح رقمها  -

 

ـ يقضع بالعقوبة المنصوص عليها فدي  1  691

علددع كددل مددن صددورة علددع  689المددادة 

العالمددددة أو سددددمة وطنيددددة أو أجنبيددددة أو 
كلمدددات أو صدددوراا أو سدددمات أو رمدددو اا 

يرة للرأ  العدام أو م الفدة للنظدام العدام مث
 أو اآلداب.

ـددد ويمكدددن القاضدددي أن يددديمر بمصدددادرة 2

العالمددددة باالسددددتناد إلددددع المددددادة الثامنددددة 
 والتسعين ولو لم تقترن المالتقة بتكم.

 

  -589 المادة
 587ـ يقضع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 1

صددورة علددع العالمددة أو سددمة وطنيددة أو  علددع كددل
ات أو صدددوراا أو سدددمات أو رمدددو اا أجنبيدددة أو كلمددد

 مثيرة للرأ  العام أو م الفة للنظام العام أو اآلداب.
لقاضدددي أن يددديمر بمصدددادرة العالمدددة لـددد ويمكدددن 2

ولدددو لدددم تقتدددرن المالتقدددة  58تناد إلدددع المدددادة باالسددد

 بتكم.
 

 .589أصبح رقمها  -

تىفت كلمة "من" من الفقرة  -
 ا ولع.
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كددل مددن لددم يقضددع بالعقوبددة نفسددها علددع:   692
يضددع علددع متصددوالته العالمددة الفارقددة 
الواجددددددب وضددددددعها بمقتضددددددع القددددددانون 
وا نظمة. أو كل من با  أو عرض للبيدع 
متصدددددوالا ال يتمدددددل العالمدددددة الفارقدددددة 
الواجددب وضددعها عليدده  وتدديمر المتكمددة 
بوضددع العالمددة المددىكورة تنفيددىاا  تكددام 

 .131المادة الـ 

   -591 المادة
لدم يضدع علدع  يقضع بالعقوبدة نفسدها علدع: كدل مدن

متصوالته العالمة الفارقة الواجب وضعها بمقتضع 
القددانون وا نظمددة. أو كددل مددن بددا  أو عددرض للبيددع 
متصوالا ال يتمل العالمدة الفارقدة الواجدب وضدعها 
عليه  وتيمر المتكمة بوضع العالمة المىكورة تنفيىاا 

 .73 تكام المادة الـ 

 

 .591أصبح رقمها  -

 

  شهادات االختراع -2 اعشهادات االختر -2 

كل من يلتدا عدن معرفدة ضدرراا بتقدوا   693
مسددددتمدة مددددن  ددددهادة ا تددددرا  أعطيددددت 
ون رت وفاقاا للقوانين المرعيدة االجدراء  

 ألفدديماية إلددع تمسدديعاقددب بالغرامددة مددن 
 ليرة. 

 

  -591 المادة
كل من يلتا عن معرفة ضرراا بتقوا مسدتمدة مدن 
 دددهادة ا تدددرا  أعطيدددت ون دددرت وفاقددداا للقدددوانين 

  مسدين ألدمعية االجراء  يعاقب بالغرامدة مدن المر
 ليرة.  مايتي ألمإلع 
 

 .591أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

إن مددن سدداعد بييددة صددفة كانددت صدداتب   694
ال دددهادة وأقددددم أثنددداء مسددداعدته أو بعدددد ا 
كفاعدددل أصدددلي أو كمتدددرض أو متدددد ل 
علع ارتكداب الجريمدة المنصدوص عليهدا 

لتب  مددع فددي المددادة السددابقة  يعاقددب بددا
ال غل من ثالثة أ دهر إلدع ثدالث سدنوات 

و مسدددين إلدددع  ةمايتمسدددوبالغرامدددة مدددن 
  اتين العقوبتين. بذتداليرة أو  يألف
 

  -592 المادة
إن من ساعد بيية صفة كانت صاتب ال دهادة وأقددم 
أثناء مساعدته أو بعدد ا كفاعدل أصدلي أو كمتدرض 
أو متد ل علدع ارتكداب الجريمدة المنصدوص عليهدا 

مددن ثالثددة أ ددهر  بقة  يعاقددب بددالتب ة السددافددي المدداد
إلددع  ألددم إلددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة مددن  مسددين

  اتين العقوبتين. بذتداألم ليرة أو مايتي 
 

 .592أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع التب . -
  ددت الغرامة. -

ـ ال يمكن المقلد ومترضه و ركاء  أن 1  695

 يتىرعوا بتجة جهلهم ال هادة.
الدىين يرتكبدون جريمدة  ـ أما ا  د اص2

البيدددددددع أو العدددددددرض للبيدددددددع أو ا فددددددداء 
المتصوالت المقلدة أو استعمالها فيمكدنهم 
أن يتددىرعوا بغلطهددم وفاقدداا للقاعدددة العامددة 

 . 223المنصوص عليها في المادة الـ 

  -593 المادة
ـ ال يمكدن المقلدد ومترضده و دركاء  أن يتدىرعوا 1

 بتجة جهلهم ال هادة.
ن جريمددة البيددع أو ـدد أمددا ا  دد اص الددىين يرتكبددو2

العدددرض للبيددددع أو ا فدددداء المتصددددوالت المقلدددددة أو 
استعمالها فيمكنهم أن يتىرعوا بغلطهدم وفاقداا للقاعددة 

 .147العامة المنصوص عليها في المادة الـ 

 .593أصبح رقمها  -

 

  الرسوم والنماىج الصناعية -3 الرسوم والنماىج الصناعية -3 

فدددي كددل مدددن يلتددا عدددن معرفددة ضدددرراا   696
رسوم ونماىج صناعية مسدجلة ومن دورة 
تسدددددب ا صدددددول مضدددددمونة بدددددالقوانين 
المرعيددة االجددراء. يعاقددب بالغرامددة مددن 

 ليرة. ألفيماية إلع   مس
 

  -594 المادة
كل من يلتا عن معرفة ضدرراا فدي رسدوم ونمداىج 
صناعية مسجلة ومن ورة تسب ا صدول مضدمونة 
بدددالقوانين المرعيدددة االجدددراء. يعاقدددب بالغرامدددة مدددن 

 ليرة مايتي ألمإلع   ألمين  مس

 .594أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

إىا كدددان المجدددرم مسددداعداا أو سددداعد فدددي   697
الماضددددي بييددددة صددددفة كانددددت ال دددد ص 
المتضددرر  عوقددب عددالوة علددع الغرامددة 
بالتب  مع الت غيل من  دهرين إلدع سدتة 

 أ هر.
 

  -595 المادة
إىا كدان المجدرم مسداعداا أو سداعد فدي الماضدي بييدة 

وة علدع المتضرر  عوقدب عدال صفة كانت ال  ص
 من  هرين إلع ستة أ هر. الغرامة بالتب 

 

 .595أصبح رقمها  -

 عدلت العقوبة الع التب . -
 

يعفددع مدددن العقوبددة كدددل مددن أثبدددت جهلددده   698
 التسجيل.

  -596 المادة
 يعفع من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.

 .596أصبح رقمها  -

 

  ل السابقأحكام شاملة للفص أحكام شاملة للفصل السابق 

إىا كاندددددت العالمدددددة الفارقدددددة أو  دددددهادة   699
اال تددرا  أو الرسددوم والنمدداىج الصددناعية 
المسدددجلة وفقددداا لمصدددول لدددم تن دددر وقدددت 
ارتكاب الفعل يستتا الفاعل العقوبة فيمدا 
 لو ثبت أنه علم أو كان عالماا بالتسجيل.

  -597 المادة
إىا كاندددت العالمدددة الفارقدددة أو  دددهادة اال تدددرا  أو 

الصناعية المسجلة وفقاا لمصول لم  الرسوم والنماىج
تن ر وقت ارتكاب الفعل يستتا الفاعل العقوبة فيما 

 لو ثبت أنه علم أو كان عالماا بالتسجيل.

 .597أصبح رقمها  -

 

  المزاحمة االحتيالية -4 المزاحمة االحتيالية -4 
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ـدددد كددددل مددددن أقدددددم بوسددددايل الغدددد  أو 1  711

 االدعدداءات الكاىبددة أو بددالتلميح عددن سددوء
قصدددد علدددع تتويدددل  بددداين الغيدددر إليددده  
يعاقددددب بندددداء علددددع  ددددكوا المتضددددرر 

 بالغرامة من ماية إلع  مسماية ليرة.
ـدد يتندداول العقدداب ال ددرو  فددي ارتكدداب 2

  ى  الجريمة.
 

  -598 المادة
ـ كل من أقدم بوسدايل الغد  أو االدعداءات الكاىبدة 1

أو بالتلميح عن سوء قصد علدع تتويدل  بداين الغيدر 
ع  كوا المتضرر بالغرامة مدن لإليه  يعاقب بناء ع

 ليرة. ين ألمإلع  مس ع رة االم
 ـ يتناول العقاب ال رو  في ارتكاب  ى  الجريمة.2

 

 .598أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

  اغتصاب العنوان التجاري -5 اغتصاب العنوان التجاري -5 

 ينعت بالعنوان التجار :  711
ـ  كددل اسددم تدداجر أو صدداتب مصددنع أو آدد

أو مسددتثمر إىا لددم يكددن قددد أصددبح  مدد ار 
 اللقب الضرور  والوتيد للمتصول.

ـ كددل عنددوان تجددار  لددي  لدده طددابع  ب
 نوعي.

ـ  االسدددم المسدددتعار الدددى  يتكندددع بددده  ج
التاجر أو صاتب المصنع أو الم ار  أو 

 المستثمر.
د ـ االسددم المميدد  الددى  اعتنقدده فريددا مددن 
النا  ممن ىكر أعال  ولدو لدم يكدن يذلدم 

 ىات كيان قانوني. يية 
 

   -599 المادة
 ينعت بالعنوان التجار :

ـ  كددل اسددم تدداجر أو صدداتب مصددنع أو مدد ار  أو آدد
مسدددتثمر إىا لدددم يكدددن قدددد أصدددبح اللقدددب الضدددرور  

 والوتيد للمتصول.
 ـ كل عنوان تجار  لي  له طابع نوعي. ب
ـ  االسدددم المسدددتعار الدددى  يتكندددع بددده التددداجر أو  ج

 .صاتب المصنع أو الم ار  أو المستثمر
د ـ االسم الممي  الى  اعتنقده فريدا مدن الندا  ممدن 
 ىكر أعال  ولو لم يكن يذلم  يية ىات كيان قانوني.

 

 .599أصبح رقمها  -

 

ـ يستتا العقوبدة المنصدوص عليهدا فدي 1  712

كددل مددن اغتصددب اسددم الغيددر  688المددادة 

التجدددار . امدددا بوضدددعه أو اظهدددار  بدددي  
 كل كان علدع المتصدوالت الطبيعيدة أو 

صددنوعة أو توابعهددا أو علددع الغالفددات الم
أو ال ارات. أو باىاعته فدي من دورات أو 
اعالندددددات أو فدددددواتير أو رسدددددايل أو مدددددا 

  اكلها.
ـدد تطبددا  ددى  ا تكددام وإن كددان االسددم 2

المغتصدددب مترفددداا ولدددو قلددديالا أو مقرونددداا 
بكنيددة غيددر كنيددة صدداتبه أو بييددة عبددارة 
أ را تبقع تروم االسم الممي ة وتتمل 

 االلتبا .علع 
ـدد يتندداول العقدداب ال ددرو  فددي ارتكدداب 3

  ى  الجريمة. 
 

  -611 المادة
 586ـ يستتا العقوبة المنصوص عليها في المادة 1

كل من اغتصب اسم الغير التجار . امدا بوضدعه أو 
اظهار  بي   كل كان علع المتصوالت الطبيعية أو 
المصنوعة أو توابعها أو علع الغالفات أو ال ارات. 

من ددورات أو اعالنددات أو فددواتير أو أو باىاعتدده فددي 
 رسايل أو ما  اكلها.

ـدد تطبددا  ددى  ا تكددام وإن كددان االسددم المغتصددب 2

مترفاا ولو قليالا أو مقروناا بكنيدة غيدر كنيدة صداتبه 
أو بييددة عبددارة أ ددرا تبقددع تددروم االسددم المميدد ة 

 وتتمل علع االلتبا .
 ـ يتناول العقاب ال رو  في ارتكاب  ى  الجريمة. 3

 

 .611أصبح رقمها  -

 

يفترض تتع ثبوت العك  سوء النية فدي   713
 اغتصاب االسم التجار .

 

  -611 المادة
يفترض تتع ثبوت العك  سدوء النيدة فدي اغتصداب 

 االسم التجار .
 

 .611أصبح رقمها  -

  الجوائز الصناعية والتجارية -6 الجوائز الصناعية والتجارية -6 

 ألفدديماية إلددع تمسدديعاقددب بالغرامددة مددن   714
رة وبالتب  من ثالثة أ دهر إلدع سدنتين لي
 ددداتين العقدددوبتين. علدددع أن ال  بذتدددداأو 

تنقص الغرامة عن ماية ليدرة إىا لدم يتكدم 
بعقوبة مانعة للترية: كل من نسدب لنفسده 
بنيدددة الغددد  جدددواي  صدددناعية أو تجاريدددة 
تقيقية كانت أو و مية واسدتعملها عالنيدة 
وىلدد  بوضددعها علددع ال ددارات التجاريددة 

الفددددددات البضددددددايع أو ا وراا وعلددددددع غ
التجارية أو بكتابتها علدع اآلرمدات. وكدل 
من تداول ايهدام العامدة أنده يتمدل جدواي  

 تجارية أو صناعية. 
 

   -612 المادة
مايدة إلدع وع درين ألدم ة مسد يعاقب بالغرامة مدن 

ليددرة وبددالتب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع سددنتين أو  ألددم
. علدع أن ال تدنقص الغرامدة  داتين العقدوبتين بذتدا
ليددرة إىا لدددم يتكددم بعقوبددة مانعدددة  الم مسددة ا   عددن

للتريدددة: كدددل مدددن نسدددب لنفسددده بنيدددة الغددد  جدددواي  
صدددددناعية أو تجاريدددددة تقيقيدددددة كاندددددت أو و ميدددددة 
واسدددتعملها عالنيدددة وىلددد  بوضدددعها علدددع ال دددارات 
التجاريدددددة وعلدددددع غالفدددددات البضدددددايع أو ا وراا 
التجارية أو بكتابتها علع اآلرمدات. وكدل مدن تداول 

 امة أنه يتمل جواي  تجارية أو صناعية. ايهام الع
 

 .612أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
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يقضددع بالغرامدددة المنصددوص عليهدددا فدددي   715
المدددادة السدددابقة: علدددع كدددل مدددن يسدددتعمل 
جدداي ة صددناعية أو تجاريددة دون أن يعددين 
بالضددبط اسددم المعددرض أو السددلطة التددي 
منتتها والتاريا الكامل الى  أعطيت فيه. 

ن يسدتعمل جداي ة تجاريدة أو وعلع كدل مد
صددناعية نالهددا بصددفة كوندده مسدداعداا دون 

 أن يبين اسم المتل الى  است دمه.

  -613 المادة
يقضع بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: 
علع كل من يستعمل جاي ة صناعية أو تجاريدة دون 
أن يعدددين بالضدددبط اسدددم المعدددرض أو السدددلطة التدددي 

يت فيه. وعلع كل منتتها والتاريا الكامل الى  أعط
مدن يسدتعمل جداي ة تجاريدة أو صدناعية نالهدا بصددفة 
كوندددده مسدددداعداا دون أن يبددددين اسددددم المتددددل الددددى  

 است دمه.
 

 .613أصبح رقمها  -

 

  أحكام شاملة أحكام شاملة 

تقددددر المتددداكم التقليدددد والت دددبيه بدددالنظر   716
مددن ناتيددة المسددتهل  أو الم ددتر    إليهمددا

ي أكثددددر مددددن وباعتبددددار الت ددددابه االجمددددال
 اعتبار الفروا الج يية.

 

  -614 المادة
من ناتيدة  تقدر المتاكم التقليد والت بيه بالنظر إليهما

المسددتهل  أو الم ددتر   وباعتبددار الت ددابه االجمددالي 
 أكثر من اعتبار الفروا الج يية.

 .614أصبح رقمها  -

ـ يقضدع بالترمدان مدن التقدوا المعيندة 1  717

ادة الدـ في الفقرتين الثالثة والرابعة من المد
وبن ددر التكددم وتعليقدده وفاقدداا  تكددام  65

إىا تكددم باتدددا الجددنح  68و 76المددادتين 

 المىكورة في  ىا الفصل.
ـدد وعنددد تكرار ددا يمكددن أن يقضددع بمنددع 2

المجرم من ممارسدة التجدارة أو الصدناعة 
 التي تصل الجرم أثناء ممارستها.

   -615 المادة
ـ يقضع بالترمان من التقوا المعينة في الفقدرتين 1

وبن دددر التكدددم  33ثالثدددة والرابعدددة مدددن المدددادة الدددـ ال

إىا تكدددم  36و 48وتعليقددده وفاقددداا  تكدددام المدددادتين 

 باتدا الجنح المىكورة في  ىا الفصل.
ـ وعند تكرار ا يمكن أن يقضع بمندع المجدرم مدن 2

ممارسة التجارة أو الصناعة التي تصل الجرم أثناء 
 ممارستها

 

 .615أصبح رقمها  -

 

ابع : في الملكية األدبية الفصل الس 
 والفنية

  الفصل السابع : في الملكية األدبية والفنية

  أحكام عامة -1 أحكام عامة -1 

يعتبر أثراا أدبيداا أو فنيداا بدالمعنع المقصدود   718
فددي  ددىا الفصددل كددل انتدداج فكددر  مهمددا 
كانددت قيمتدده وسددواء أكددان:  طيدداا كالكتددب 
والكراري  والجرايد. أو  فوياا كال طدب 

المتاضرات. أو صدوتياا كالموسديقع. أو و
بالتركدة كدالرفض والتمثيدل الصددامت. أو 
صدددددناعياا كالبنددددداء  والنتدددددت  والرسدددددم  

 والنق   والسينما  والتصوير.
 

  -616 المادة
يعتبددر أثددراا أدبيدداا أو فنيدداا بددالمعنع المقصددود فددي  ددىا 
الفصددل كددل انتدداج فكددر  مهمددا كانددت قيمتدده وسددواء 

الجرايدد. أو  دفوياا أكان:  طياا كالكتب والكراري  و
كال طددب والمتاضددرات. أو صددوتياا كالموسدديقع. أو 
بالتركددة كددالرفض والتمثيددل الصددامت. أو صددناعياا 
كالبندددداء  والنتددددت  والرسددددم  والددددنق   والسددددينما  

 والتصوير.
 

 .616أصبح رقمها  -

 

يعتبدددر كددديثر أدبدددي أو فندددي عندددد تطبيدددا   719
 ا تكام المىكورة في  ىا الفصل:

التكييدددم والتهدددىيب والنقدددل ـ الترجمدددة وآددد
علدددع أن ال تمددد  تقدددوا من دددعء ا ثدددر 

 ا صلي.
ب ـ مجموعة القطع المنت بة ومجموعات 
اآلثددار التددي يكسددبها جمعهددا بمذلددم واتددد 

 صبغة  اصة.
ج ـ نقددل ال طددب والمتاضددرات ودرو  
ا سدداتىة وكدددل تعبيدددر  دددفو  عدددن الفكدددر 

 سواء بالكتابة أو باآلالت الناطقة.
الم طوطددات القديمددة د ـ نقددل نصددوص 

ون ر ا علدع أن يكدون لكدل  د ص تدا 
 ن ر ا أو نقلها مبا رة.

 

  -617 المادة
يعتبددددر كدددديثر أدبددددي أو فنددددي عنددددد تطبيددددا ا تكددددام 

 المىكورة في  ىا الفصل:
ـ الترجمددة والتكييددم والتهددىيب والنقددل علددع أن ال آدد

 تم  تقوا من عء ا ثر ا صلي.
ـ مجموعددة القطددع المنت بددة ومجموعددات اآلثددار  ب
 تي يكسبها جمعها بمذلم واتد صبغة  اصة.ال
ـ نقددل ال طددب والمتاضددرات ودرو  ا سدداتىة  ج

وكدددل تعبيدددر  دددفو  عدددن الفكدددر سدددواء بالكتابدددة أو 
 باآلالت الناطقة.

د ـ نقل نصوص الم طوطات القديمة ون در ا علدع 
 أن يكون لكل   ص تا ن ر ا أو نقلها مبا رة.

 

 .617أصبح رقمها  -
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ا دبية والسياسية والعلمية  ـ إن المقاالت1  711

غيددر القصددص وا  بددار وروايددات العدددد 
التي تن ر في الجرايد والمجالت والتي لم 
يمنددع نقلهددا وترجمتهددا وتكييفهددا يمكددن أن 
تنقدددل وتكيدددم  دددرط أن يدددىكر مصددددر ا 

 واسم مذلفها.
ـ أما التوادث الم تلفة وا نباء اليومية  2

ديددة التددي لددي  لهددا إال صددبغة ا  بددار العا
فدديمكن نقلهددا وترجمتهددا بدددون إىن وبدددون 

 ىكر مصدر ا.
 

  -618 المادة
ـددد إن المقددداالت ا دبيدددة والسياسدددية والعلميدددة غيدددر 1

القصددص وا  بددار وروايددات العدددد التددي تن ددر فددي 
الجرايددد والمجددالت والتددي لددم يمنددع نقلهددا وترجمتهددا 
وتكييفهدددا يمكدددن أن تنقدددل وتكيدددم  دددرط أن يدددىكر 

 مصدر ا واسم مذلفها.
التوادث الم تلفة وا نباء اليومية التدي لدي  ـ أما  2

لها إال صبغة ا  بار العادية فيمكن نقلهدا وترجمتهدا 
 بدون إىن وبدون ىكر مصدر ا.

 

 .618أصبح رقمها  -

 

 ال تسر  أتكام  ىا الفصل علع:  711
ـ االقتبا  عن أثر أدبي أو فني أو علمدي آ

 جددل تدديليم الكتددب المدرسددية والتتليددل  
فددي معددرض مقالددة أو كتدداب  واالست ددهاد

 انتقاد   رط أن يىكر المصدر.
ـ الوثددددايا الرسددددمية الصددددادرة عددددن  ب

السلطة والقدرارات القضدايية والمرافعدات 
وال طددب الملقدداة فددي المجتمعددات العامددة 

 والمجال  الرسمية. 
ـ علددددددع أن تددددددا جمددددددع ال طددددددب  ج

والمرافعات العايدة لمذلم واتد في ن رة 
 م وتد .واتدة يعود لهىا المذل

  -619 المادة
 ال تسر  أتكام  ىا الفصل علع:

ـ االقتبددا  عددن أثددر أدبددي أو فنددي أو علمددي  جددل آدد
ي تدديليم الكتددب المدرسددية والتتليددل  واالست ددهاد فدد

أن يددددىكر  علددددعمعددددرض مقالددددة أو كتدددداب انتقدددداد  
 المصدر.

ـ الوثددددايا الرسدددددمية الصددددادرة عددددن السدددددلطة  ب
في  والقرارات القضايية والمرافعات وال طب الملقاة

 المجتمعات العامة والمجال  الرسمية. 
ـ علدع أن تدا جمدع ال طدب والمرافعدات العايددة  ج

لمذلددم واتددد فددي ن ددرة واتدددة يعددود لهددىا المذلددم 
 وتد .

 .619أصبح رقمها  -

أضيفت كلمة "علع " بدال من  -
 " رط".

 

  العقوبات -2 العقوبات -2 

يعاقب بالتب  من ثالثة أ هر إلع سدنتين   712
ليدرة أو  ألفديماية إلدع  مسرامة من وبالغ

 بذتدا  اتين العقوبتين:
آ ـ كل من وضع بنية الغ  اسماا مغتصدباا 

 علع أثر أدبي وفني.
ب ـ كدددل مدددن قلدددد إمضددداء المذلدددم أو 
اال ددددارة التددددي يسددددتعملها بقصددددد غدددد  

 الم تر  أو لجني ربح غير م رو .
 

  -611 المادة
يعاقب بالتب  من ثالثة أ هر إلع سدنتين وبالغرامدة 

ليرة أو بذتدا  داتين  ثالثماية ألمإلع ماية ألم من 
 العقوبتين:

آ ـ كل من وضع بنية الغد  اسدماا مغتصدباا علدع أثدر 
 أدبي وفني.

ب ـ كددل مددن قلددد إمضدداء المذلددم أو اال ددارة التددي 
يسددتعملها بقصددد غدد  الم ددتر  أو لجنددي ربددح غيددر 

 م رو .
 

 .611أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -

فسددها علددع كددل مددن قلددد يقضددع بالعقوبددة ن  713
أثراا أدبياا أو فنياا سواء أصبح ملكاا للعمدوم 

 أم لم يصبح. 
 

  -611 المادة
يقضع بالعقوبة نفسها علع كل مدن قلدد أثدراا أدبيداا أو 

 فنياا سواء أصبح ملكاا للعموم أم لم يصبح. 
 

 .611أصبح رقمها  -

 

 ألفدديماية إلددع  مسدديعاقددب بالغرامددة مددن   714
تع عمالا ليرة وبالتب  تتع سنة كل من أ

من  ينه أن يمد  بتقدوا الملكيدة ا دبيدة 
أو الفنيدددددددددددة المضدددددددددددمومة بدددددددددددالقوانين 

 والمعا دات:
 ـ إما بالطبع أو النقل  

ـدد أو بالترجمددة أو التهددىيب أو االيجددا  أو 
 االسهاب 

 ـ أو بالتكييم أو النقل لفن آ ر
ـدددد أو بالتمثيددددل أو العدددد م أو الددددتالوة أو 

 االلقاء علع العموم.
 

  -612 المادة
 مددايتي ألددم إلددع  ين ألددم مسددالغرامددة مددن يعاقددب ب

ليرة وبالتب  تتع سنة كل من أتع عمدالا مدن  دينه 
أن يم  بتقوا الملكية ا دبيدة أو الفنيدة المضدمومة 

 بالقوانين والمعا دات:
 ـ إما بالطبع أو النقل  

 ـ أو بالترجمة أو التهىيب أو االيجا  أو االسهاب 
 ـ أو بالتكييم أو النقل لفن آ ر

أو بالتمثيددل أو العدد م أو الددتالوة أو االلقدداء علددع ـدد 
 العموم.

 

 .612أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

علع  717و 716تطبا أتكام المادتين الـ   715

 الجرايم المبينة أعال .
 

  -613 المادة
علدع الجدرايم  615و 614تطبا أتكدام المدادتين الدـ 

 المبينة أعال .

 .613أصبح رقمها  -

 

الملحقة  الفصل الثامن: األضرار 
 بأمالك الدولة واألفراد

الفصل الثامن: األضرار الملحقة بلأمالك الدوللة 
 واألفراد

 

  الهدم والتخريب -1 الهدم والتخريب -1 
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كدددل مدددن  ددددم أو  دددرب قصدددداا ا بنيدددة   716
وا نصاب التىكاريدة والتماثيدل أو غير دا 
من االن اءات المعددة لمنفعدة الجمهدور أو 

التب  مددن سددتة لل ينددة العامددة  يعاقددب بدد
أ ددهر إلددع ثددالث سددنوات وبالغرامددة مددن 

 ليرة.  ألفيماية إلع  مس
 

  -614 المادة
ب  ددددم أو  دددرب قصدددداا ا بنيدددة والنصدددكدددل مدددن 
والتماثيل أو غير ا مدن االن داءات المعددة أالتىكارية 

لمنفعة الجمهور أو لل ينة العامة  يعاقب بالتب  من 
مدن ع درة  وبالغرامدةأستة أ هر إلع ثدالث سدنوات 

 . م الع ثالثين ألم ليرةالا  
 

 .614أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -
وضعت كلمة "النصب" بدال  -

 من "ا نصاب".
 

يستتا العقوبة نفسها كدل مدن أقددم قصدداا   717
علددع  دددم أو ت ريددب نصددب تددىكار  أو 
أ   دديء منقددول أو غيددر منقددول لدده قيمددة 
تاري ية أو تمثال أو منظر طبيعي مسدجل 

 ه أم لغير .سواء أكان ملكاا ل
 

  -615 المادة
يستتا العقوبة نفسها كل من أقدم قصداا علع  دم أو 
ت ريب نصدب تدىكار  أو أ   ديء منقدول أو غيدر 
منقددول لدده قيمددة تاري يددة أو تمثددال أو منظددر طبيعددي 

 مسجل سواء أكان ملكاا له أم لغير .
 

 .615أصبح رقمها  -

 

كل من أقدم قصداا علع  دم أية بناية كلها   718
لمه أنها مل  غير  يعاقب أو بعضها مع ع

بدددالتب  مدددن ثالثدددة أ دددهر إلدددع سددددنتين 
ي ليددرة. ألفددماية إلددع  مسددوبالغرامددة مددن 

وإىا وقدع الهدددم ولددو ج ييداا علددع ا كددواخ 
والجدر غيدر المطيندة أو التيطدان المبنيدة 
بالدب  دون طين كانت عقوبة التب  من 

ماية  مسدد دهر إلدع سددتة أ دهر والغرامدة 
 ليرة.
 

  -616 المادة
صداا علع  دم أية بناية كلها أو بعضها كل من أقدم ق

مدع علمدده أنهددا ملد  غيددر  يعاقددب بدالتب  مددن ثالثددة 
إلددع  الم ا   ةع ددرأ ددهر إلددع سددنتين وبالغرامددة مددن 

ليدرة. وإىا وقدع الهددم ولدو ج ييداا علدع  ع رين ألم
ا كددواخ والجدددر غيددر المطينددة أو التيطددان المبنيددة 
 دون طددين كانددت عقوبددة التددب  مددن  ددهر إلددع سددتة

 ليرة.الم ا  ة ع رأ هر والغرامة 
 

 .616أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 

ـدد كدددل مدددن  ددددم أو  دددرب قصدددداا  ددديياا 1  719

ي ص غيدر  ممدا لدم يعدين فدي  دىا البداب 
يعاقددب بغرامددة ال تتجدداو  قيمددة الضددرر 

 علع أن ال تنقص عن ماية ليرة. 
ـددد وإىا كاندددت قيمدددة ال ددديء المتلدددم أو 2

يددة ليددرة فدديمكن الضددرر الندداجم يجاو الما
عالوة علع الغرامة أن يتب  الفاعل مددة 

 ال تفوا الستة أ هر.
 

  -617 المادة
ـ كل من  دم أو  رب قصداا  يياا ي ص غير  مما 1

لم يعين في  ىا الباب يعاقب بغرامة ال تتجاو  قيمدة 
 ليرة. الم ا  ة ع رالضرر علع أال تنقص عن 

ـ وإىا كانت قيمة ال يء المتلدم أو الضدرر النداجم 2

ليرة فيمكن عالوة علدع الغرامدة  المع رة ا  او اليج
 الستة أ هر. تجاو أن يتب  الفاعل مدة ال ت

علددع  ددكوا  ال تقددام دعددوا التددا العددام اال بندداء -3

 الفريا المتضرر.
 

 .617أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
 أضيفت الفقرة الثالثة. -
 

إىا أدت اتدا الجنح المىكورة فدي المدواد   721
إلددع قتددل امددراء أو  719ع إلدد 716مددن 

جرته عوقب المجرم علع  ىا الفعدل مدع 
 .191و 188مراعاة أتكام المادتين 

 

  -618 المادة
 614إىا أدت اتدا الجنح المدىكورة فدي المدواد مدن 

إلع قتل امراء أو جرتده عوقدب المجدرم  617إلع 

 119علددع  ددىا الفعددل مددع مراعدداة أتكددام المددادتين 

 .121و

 .618أصبح رقمها  -

 

  نزع التخوم واغتصاب العقار -2 وم واغتصاب العقارنزع التخ -2 

 ـ من أقدم ولو ج يياا علدع طدم تفدرة أو1  721

 دم سور من أ  المواد بني أو علع قطع 
سدددياج أو ن عددده أ ضدددراا كدددان أم  يابسددداا 
ومددن  ددددم أو  دددرب أو نقددل أيدددة عالمدددة 
ت ددير إلددع التدددود بددين م تلددم ا مددال  
 يعاقدددب بددددالتب  مددددة ال تتجدددداو  السددددتة

 أ هر.
ـ تن ل العقوبة نفسها بمن  دم أو  درب 2

أو نقدددددل ت دددددوم المسددددداتة أو عالمددددددات 
االسددتهداء أو نصددب التتديددد أو عالمددات 

 تسوية ا رض.
 

  -619 المادة
 دم سدور  تفرة أو رـ من أقدم ولو ج يياا علع طم1

مددن أ  المدددواد بنددي أو علدددع قطددع سدددياج أو ن عددده 
يدة أ ضراا كان أم  يابساا ومن  دم أو  رب أو نقل أ

عالمة ت ير إلع التدود بين م تلم ا مدال  يعاقدب 
 .وبالغرامة بالتب  مدة ال تتجاو  الستة أ هر

ـدد تندد ل العقوبددة نفسددها بمددن  دددم أو  ددرب أو نقددل 2

ت دددوم المسدددداتة أو عالمدددات االسددددتهداء أو نصددددب 
 التتديد أو عالمات تسوية ا رض.

 

 .619أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -
طمر" بدال من وضعت كلمة " -

 "طم" في الفقرة ا ولع.
 

إىا ارتكب الجرم المىكور تسهيالا لغصدب   722
أرض أو بالتهديددد أو الجبددر الواقددع علدددع 
ا  ددد اص عوقدددب الفاعدددل بدددالتب  مدددن 

ة فضدالا عدن الغرامدة مدن ن هرين إلدع سد
 ي ليرة. ألفماية إلع تمس
 

   -621 المادة
إىا ارتكب الجرم المدىكور تسدهيالا لغصدب أرض أو 

أو الجبدددر الواقدددع علدددع ا  ددد اص عوقدددب بالتهديدددد 
ة فضددالا عددن نالفاعددل بددالتب  مددن  ددهرين إلددع سدد

 ليرة.  ع رين ألمإلع  االم ةع رالغرامة من 
 

 .621أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة. -
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ـدد مددن ال يتمددل سددنداا رسددمياا بالملكيددة أو 1  723

علع عقار أو قسم مدن  التصرم واستولع
سدتة عقار بيد غير  عوقدب بدالتب  تتدع 

 أ هر.
ـ وتكون العقوبة من  هرين إلع ستة إىا 2

رافدددددا الجددددددرم تهديددددددد أو جبددددددر علددددددع 
ا   اص أو ا  ياء ومن ستة أ هر إلع 
ثددددالث سددددنوات إىا ارتكبدددده جماعددددة مددددن 

 ا قل مسلتين.   صين علع
ـدد يتندداول العقدداب ال ددرو  فددي الجريمددة 3

 المىكورة في الفقرة الثانية.
  المادة في ـ يسقط االدعاء بمقتضع  ى 4

المتددددالت التددددي لددددم يجددددر فيهددددا التتديددددد 
 والتترير بعد سنة من وضع اليد.

 

  -621 المادة
ـدد مددن ال يتمددل سددنداا رسددمياا بالملكيددة أو التصددرم 1

علددع عقددار أو قسددم مددن عقددار بيددد غيددر   واسددتولع
 .وبالغرامة الع سنتين ستة أ هر منعوقب بالتب  

 إىاوالغرامدة   ينتنإلدع سد سنةـ وتكون العقوبة من 2

رافدددا الجدددرم تهديدددد أو جبدددر علدددع ا  ددد اص أو 
إىا و الغرامدة إلع ثدالث سدنوات  نتينا  ياء ومن س

 ا قل مسلتين. ارتكبه جماعة من   صين علع
ـ يتناول العقاب ال رو  في الجريمة المىكورة فدي 3

 الفقرة الثانية.
ـ يسقط االدعاء بمقتضع  ى  المدادة فدي المتدالت  4

تديددد والتتريددر بعددد سددنة مددن التددي لددم يجددر فيهددا الت
 وضع اليد.

 

 .621أصبح رقمها  -

 ددت العقوبة وأضيفت  -
 الغرامة.

يعاقب بدالتب  تتدع سدتة أ دهر مدن أقددم   724
علدددع غصدددب قسدددم مدددن ا مدددال  العامدددة 

 المرفقة.  المرفقة وغير
 

   -622 المادة
والغرامدة   من ستة أ دهر الدع سدنتينيعاقب بالتب  

امة المرفقة من أقدم علع غصب قسم من ا مال  الع
 المرفقة.  وغير

 .622أصبح رقمها  -

 أضيفت الغرامة. -

التعدي على المزروعات والحيوانات  -3 

 الت الزراعية واال

الت التعللدي علللى المزروعللات والحيوانللات واال -3

 الزراعية

 

ـددد كدددل مدددن قطدددع أو قصدددم أو أتلدددم 1  725

م روعات قايمدة أو أ دجاراا أو  دجيرات 
اإلنسان أو غيدر  نبت الطبيعة أو نصب يد

ىلدد  مددن ا غددرا  العايدددة للغيددر عوقددب 
بددالتب  مددن ثالثدددة أ ددهر تتددع السدددنتين 

 ليرة. ألفيماية تتع  مسوبالغرامة من 
ـ كل من رعع أو أطلا ما دية أو سداير 2

تيوانات الجر أو الركوب أو التمدل فيمدا 
كدددان لغيدددر  مدددن ا راضدددي المتميدددة أو 

ة أو المغروسة أ جاراا مثمرة أو الم روع
كدل مدن  وباإلجمدالالتي فيها متصدوالت 

أتع بتيوانات يمكن أن تتدث ضرراا إلع 
أرض ال ت صدده أو لددي  لدده عليهددا تددا 
المدددرور أو الرعدددي يعاقدددب بدددالتب  مدددن 
 دددهر إلدددع سدددتة أ دددهر وبالغرامدددة مدددن 

 داتين  بذتدداي ليدرة أو ألفدماية إلع  مس
 العقوبتين.

كدددل مدددن تدددر  تيواندددات فدددي منددداطا  -3

را  أوأطلا أو رعع مداع ا الرعي دون 
فدددددي المنددددداطا الم دددددجرة أو التراجيدددددة 
الممنو  الرعي فيها يعاقب بدالتب  تتدع 
ثالثة أ هر وبغرامة تتع  مسماية ليدرة  

 أو باتدا  اتين العقوبتين.
 

  -623 المادة
أتلدم م روعدات قايمدة  قصدم أوأو ـ كل من قطع1

أو أ ددجاراا أو  ددجيرات نبددت الطبيعددة أو نصددب يددد 
لدد  مددن ا غددرا  العايدددة للغيددر اإلنسددان أو غيددر ى

عوقدددب بدددالتب  مدددن ثالثدددة أ دددهر تتدددع السدددنتين 
 ليرة.الم آال تقل عن ع رة وبغرامة 

ـ كل من رعدع أو أطلدا ما دية أو سداير تيواندات 2

الجدددر أو الركدددوب أو التمدددل فيمدددا كدددان لغيدددر  مدددن 
ا راضددي المتميددة أو المغروسددة أ ددجاراا مثمددرة أو 

كددل  وباإلجمدالالت الم روعدة أو التددي فيهدا متصددو
من أتع بتيوانات يمكن أن تتدث ضرراا إلدع أرض 
ال ت صده أو لددي  لده عليهددا تدا المددرور أو الرعددي 

ن  دهر إلدع سدتة أ دهر وبالغرامدة يعاقب بدالتب  مد
  اتين العقوبتين. بذتداليرة أو  المآع رة  تتع
كددل مددن تددر  تيوانددات فددي مندداطا الرعددي دون  -3

ي المنداطا الم دجرة را  أوأطلا أو رعع مداع ا فد
الرعددي فيهددا يعاقددب بددالتب   التراجيددة الممنددو  أو

ليرة  أو   مسة االمتتع ثالثة أ هر وبغرامة تتع 
 باتدا  اتين العقوبتين.

 

 .623أصبح رقمها  -

 . ددت الغرامة -
 

إىا وقدددع فعدددل االتدددالم علدددع مطددداعم أو   726
أ دددجار مثمدددرة أو فسدددايلها أو علدددع كدددل 

وجهدة ال راعيدة  جرة أ را ثمينة من ال
أو التجاريددة أو الصددناعية عوقددب الفاعددل 

ليدددرة  ألفددديماية إلدددع  مسدددبالغرامدددة مدددن 
وبالتب  من ع رة أيام إلع  هر عن كل 
مطعدددوم أو  دددجرة أو فسددديلة علدددع أن ال 
 يجاو  مجمو  العقوبات الثالث سنوات. 

 

   -624 المادة
م أو أ جار مثمرة أو وعإىا وقع فعل االتالم علع ط

 جرة أ درا ثميندة مدن الوجهدة فسايلها أو علع كل 
تجاريددة أو الصددناعية عوقددب الفاعددل ال راعيددة أو ال

ة  مسالغرامة من وبالتب  من ع رة أيام إلع  هر 
ليدددرة عدددن كدددل مطعدددوم أو  المآع دددرة إلدددع الم آ

 جرة أو فسيلة علع أن ال يجاو  مجمو  العقوبدات 
 الثالث سنوات. 

 

 .624أصبح رقمها  -

أعيدت الصياغة و ددت  -
 .الغرامة

من  أضيفت كلمة "طعوم " بدالا -
 "مطاعم".
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ىا اقتصددر الجددرم علددع تقلدديم المطدداعم أو ا  727
ا  ددددجار أو الفسددددايل  فضددددت العقوبددددة 
المنصدوص عليهددا فدي المددادة السدابقة إلددع 

 النصم.
 

  -625 المادة
م أو ا  دجار وعدىا اقتصر الجرم علع تقلديم الطا -1

أو الفسددايل  فضددت العقوبددة المنصددوص عليهددا فددي 
 ادة السابقة إلع النصم.الم
ال بنددداء علدددع  دددكوا ال تقدددام الددددعوا العامدددة إ -2

 الفريا المتضرر
 

 .625أصبح رقمها  -

 أضيفت الفقرة الثانية. -
أضيفت كلمة "الطعوم " بدال -

 من "المطاعم".
 

ـ من أقدم قصداا غير مضدطر علدع قتدل 1  728

تيوان جر أو تمل أو ركدوب أو موا دي 
غيدر  يعاقدب: من م تلم ا ندوا  ت دص 

بددالتب  التكدددير  إىا وقددع الجددرم فددي مددا 
أو  بذجارتده و جار علدع ملد  الفاعدل أو 

تيا ته بيية صفة كاندت مدن ا راضدي أو 
االسدددطبالت أو التظددداير أو ا بنيدددة ومدددا 

 يتبعها. 
وبالتب  تتع سدتة أ دهر إىا وقدع الجدرم 
في مكان جار علع مل  صداتب التيدوان 

ة صددفة كانددت. أو تيا تدده بييدد بذجارتددهأو 
وبدددالتب  مدددن  مسدددة ع دددر يومددداا إلدددع 
 ددهرين اىا ارتكددب الجددرم فددي أ  مكددان 

 آ ر.
ـددد وإىا قتدددل بالتسدددميم أتدددد التيوانددددات 2

المىكورة أعال  كانت العقوبة في كل تال 
 التب  من ثالثة أ هر إلع سنتين.

 

   -626 المادة
ن ـدد مددن أقدددم قصددداا غيددر مضددطر علددع قتددل تيددوا1

  ص غير  يعاقب:ي
إىا وقددع الجددرم فددي مددا والغرامددة   ر تكددديبدالتب  ال

أو تيا ته بييدة  بذجارته و جار علع مل  الفاعل أو 
صفة كانت من ا راضي أو االسطبالت أو التظاير 

 أو ا بنية وما يتبعها. 
إىا وقدع الجدرم و الغرامدة وبالتب  تتع ستة أ دهر 

 بذجارتهفي مكان جار علع مل  صاتب التيوان أو 
كانددت. وبددالتب  مددن  مسددة  أو تيا تدده بييددة صددفة
اىا ارتكدب الجدرم و الغرامدة ع ر يوماا إلع  دهرين 

 في أ  مكان آ ر.
المدىكورة أعدال  ـ وإىا قتل بالتسميم أتد التيوانات 2

 التددب  مددن ثالثددة أ ددهر إلددع سددنتين كانددت العقوبددة
 .والغرامة

 

 .626أصبح رقمها  -

 .الغرامة أضيفت -
 تىفت عبارة "في كل تال". -
 

أقدددددم قصددددداا علددددع اتددددالم ا دوات مددددن   729
ال راعيددة أو كسددر ا أو تعطيلهددا عوقدددب 
بددددالتب  مددددن  ددددهر إلددددع سددددتة أ ددددهر 

 ماية ليرة.  مسوبالغرامة 
 

  -627 المادة
مددن أقدددم قصددداا علددع اتددالم ا دوات ال راعيددة أو 

بنداء علدع  دكوا الفريدا كسر ا أو تعطيلها عوقدب 
بالتب  من  هر إلع ستة أ هر وبالغرامة المتضرر 
 ليرة. الم آالم الع ع رة آ ةمن  مس

 

 .627أصبح رقمها  -

أضيفت عبارة " بناء علع  -
  كوا الفريا المتضرر"

  ددت الغرامة -

إىا أقدددمت عصددبة مسددلتة ال تددنقص عددن   731
 مسة أ  اص علع نهب بعض ا مدال  
الموصدوفة أعدال  أو اتالفهدا قدوة واقتدداراا 

الفداعلين با  دغال ال داقة  عوقب كدل مدن
ي ألفدماية إلدع  مسدوبالغرامة من المذقتة 
 ليرة. 

  -628 المادة
إىا أقددددمت عصدددبة مسدددلتة ال تدددنقص عدددن  مسدددة 
أ  اص علع نهب بعض ا مال  الموصدوفة أعدال  

الفددداعلين  أو اتالفهدددا قدددوة واقتدددداراا عوقدددب كدددل مدددن
ماية إلع   مسين ألمالمذقت وبالغرامة من  سجنبال
 ليرة.  ألم

 .628أصبح رقمها  -

لسجن عدلت العقوبة الع ا -
 و ددت الغرامة

 

الفصل التاسع : في الجرائم المتعلقة  
 بنظام المياه

الفصللل التاسللع : فللي الجللرائم المتعلقللة بنظللام 
 المياه
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يعاقب بالتب  تتع سدنة وبالغرامدة تتدع   731
ليرة أو باتددا  داتين العقدوبتين  ماية مس

 من أقدم بدون اىن:
آ ـ علدع القيدام بيعمدال التنقيدب عدن الميدا  

ينة تتت ا رض أو المتفجرة أو علدع الكا
تصددر ا مددا لددم يكددن المقصددود تفددر آبددار 
غيدددر متفجدددرة فدددي ا مدددال  ال اصدددة ال 

 يجاو  عمقها ماية و مسين متراا. 
ب ـ علددع اجددراء تفريددات تبعددد عددن تددد 
ضددفام مجددار  الميددا  ومعابر ددا وأقنيددة 
الددر  والتجفيددم والتصددريم مسددافة أقددل 

تال أقل من عما  ى  التفريات وفي كل 
 من ثالثة أمتار. 

ج ـ علدع ند   تجدارة أو تدراب أو رمددل 
أو أ دددجار أو  دددجيرات أو أع ددداب عدددن 
تلددد  الضدددفام أو مدددن أتدددواض مجدددار  
الميددا  المذقتددة أو الدايمددة ومددن البتيددرات 

 والمستنقعات والبر  والغدران. 
ء مدا يد ـ علع الغر  وال ر  ووضع  

علددددع ضددددفام البتيددددرات والمسددددتنقعات 
والغدران أو علع ضفام مجار   والبر 

الميددا  المذقتددة أوالدايمددة أو فددي أتواضددها 
أو بدددددين تددددددود ممدددددرات أقنيدددددة الدددددر  
والتجفيددم والتصددريم أو قسدداطل الميددا  
ومعابر ددددا  المصددددر  بذن ددددايها للمنفعددددة 

 العامة. 
 ددـ ـ علددع التعددد  بددي   ددكل كددان علددع 
ضفام الينابيع ومجار  الميا  المذقتدة أو 

سدددتنقعات البتيدددرات والبدددر  الدايمدددة والم
والغددددران أو علدددع تددددود ممدددرات أقنيدددة 
الدددر  والتجفيدددم والتصدددريم أو معدددابر 
الميددددا  أو قسدددداطلها المصددددر  بذن ددددايها 

 للمنفعة العامة.
و ـ علع منع جر  الميدا  العموميدة جريداا 

 تراا. 
  ـ علدع القيددام بدي  عمددل دايدم أو مذقددت 

ومية من  ينه التيثير علع كمية الميا  العم
 وجريها.

 

  -629 المادة
ألدم  مايدةيعاقب بالتب  تتع سدنة وبالغرامدة تتدع 

 ليرة أو باتدا  اتين العقوبتين من أقدم بدون اىن:
ـ علع القيام بيعمال التنقيب عن الميدا  الكايندة تتدت آ

ا رض أو المتفجددرة أو علددع تصددر ا مددا لددم يكددن 
المقصود تفر آبار غير متفجرة في ا مال  ال اصة 

 قها ماية و مسين متراا. ال يجاو  عم
ـ علددع اجددراء تفريددات تبعددد عددن تددد ضددفام  ب

مجدددار  الميدددا  ومعابر دددا وأقنيدددة الدددر  والتجفيدددم 
والتصريم مسافة أقل من عما  ى  التفريات وفدي 

 كل تال أقل من ثالثة أمتار. 
ج ـ علع ن   تجارة أو تراب أو رمل أو أ جار أو 
 دددجيرات أو أع دددداب عددددن تلددد  الضددددفام أو مددددن 
أتدددواض مجدددار  الميدددا  المذقتدددة أو الدايمدددة ومدددن 

 البتيرات والمستنقعات والبر  والغدران. 
ء مددا علددع يد ـ علددع الغددر  والدد ر  ووضددع  دد

ضفام البتيرات والمستنقعات والبدر  والغددران أو 
علع ضفام مجار  الميدا  المذقتدة أوالدايمدة أو فدي 
أتواضها أو بين تدود ممرات أقنية الر  والتجفيم 

التصددريم أو قسدداطل الميددا  ومعابر ددا  المصددر  و
 بذن ايها للمنفعة العامة. 

 ـ ـ علع التعد  بي   كل كان علع ضفام اليندابيع 
ومجدددار  الميدددا  المذقتدددة أو الدايمدددة والمسدددتنقعات 
البتيدرات والبددر  والغدددران أو علدع تدددود ممددرات 
أقنية الر  والتجفيم والتصريم أو معدابر الميدا  أو 

 المصر  بذن ايها للمنفعة العامة. قساطلها
 و ـ علع منع جر  الميا  العمومية جرياا تراا. 

ـ علددع القيددام بددي  عمددل دايددم أو مذقددت مددن  ددينه  دد
 التيثير علع كمية الميا  العمومية وجريها.

 .629أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

يعاقدددب بالغرامدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي   732
ن اىن علددع المددادة السددابقة مددن أقدددم بدددو

تنظيددم مجددار  الميددا  المذقتددة أو الدايمددة 
 أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

 

  -631 المادة
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها فدي المدادة السدابقة 
مدددن أقددددم بددددون اىن علدددع تنظيدددم مجدددار  الميدددا  
 المذقتة أو الدايمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

 

 .631أصبح رقمها  -
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تب  تتدددع سدددنتين وبالغرامدددة يعاقدددب بدددال  733
ليددرة مددن  دددم أو قلددب أو  مايةتتددع  مسدد

 ددرب كددل أو بعددض االن دداءات الم دديدة 
لالنتفدددا  بالميدددا  العموميدددة أو لتفظهدددا أو 
سدددبيل االتتمددداء مدددن طغيدددان  دددى  الميدددا  
و صوصددداا الجسدددور والسددددود والمعدددابر 
وأقنيددددة الددددر  والتجفيددددم أو التصددددريم 

مدددورة الميدددا  الظدددا رة أو المط وقسددداطل
 سواء كان قد منح بالميا  امتيا اا أم ال. 

 

  -631 المادة
 مدددن سدددنة الدددع ثدددالث سدددنواتيعاقدددب بدددالتب   -1

الع مايتي ألم ليدرة ليرة  ين ألم مس من وبالغرامة
 دددم أو قلددب أو  ددرب كددل أو أقدددم قصدددا علددع مددن 

الم دديدة لالنتفددا  بالميددا  الرييسددية بعددض االن دداءات 
ء مددن طغيددان العموميددة أو لتفظهددا أو سددبيل االتتمددا

 ددى  الميددا  و صوصدداا الجسددور والسدددود والمعددابر 
الميدا   وأقنية الر  والتجفيم أو التصدريم وقسداطل

الظددا رة أو المطمددورة سددواء كددان قددد مددنح بالميددا  
 امتيا اا أم ال.

ع ثالثدددة أ ددددهر يعاقدددب بدددالتب  مددددن  دددهر إلدددد -2

كدل مدن  ع درة آالمع وبالغرامة مدن ثالثدة آالم إلد
 ددددم أو ت ريدددب كلدددي أو ج يدددي  أقددددم قصدددداا علدددع

 .ل بكات الر  والصرم وال رب الفرعية والثانوية
إلع ستة أ هر وبغرامدة  يعاقب بالتب  من  هر -3

مايدة ألدم ل.  كدل مدن أقددم  م الدع من  مسين ألد
ب دددكل مبا دددر أو غيدددر مبا دددر علدددع تفدددر بيدددر  أو 
نصددب جهددا  ضددا  أو اسددتثمار بيددر  قبددل التصددول 

ء أكددان مالكدداا لددمرض أو علددع ر صددة مسددبقة  سددوا
وكيالا أو مستثمراا أو مستيجراا للبير  وت ال الم الفة 

جميدع  لصدالته  كمدا تصدادرعلع نفقة من تم التفدر 
ا جه ة واآلالت وا دوات والمعدات المست دمة في 

 .ارتكاب الم الفة
إلدددع سدددتة أ دددهر يعاقدددب بدددالتب  مدددن  دددهرين  -4

كدل  ليدرةم أربعين ألدإلع  ع رين ألم وبغرامة من
من أقدم علع إقامة من خت أو أعمال تفدر للمصدلتة 
ال اصددة ضددمن تدددود وتددرم المجددار  والمن ددخت 
العامدددة الماييدددة  أو ضدددمن م ددداريع الدددر   وتددد ال 

جميع ا جهد ة واآلالت  ة علع نفقته وتصادرالم الف
 .وا دوات والمعدات المست دمة في ارتكاب الم الفة

5-  
 ر إلع ستة أ دهر وبغرامدة هيعاقب بالتب  من   -أ

كدل مدن أقددم  يدرةع رين ألم إلدع ثالثدين ألدم ل من
 .علددددع سددددرقة ميددددا  الدددددر  بددددي  واسددددطة كاندددددت

يعاقددب بددالتب  مددن  ددهر إلددع ثالثددة أ ددهر أو  -ب
كددل  يدرةمدن ثالثدة آالم إلدع ع درة آالم لبالغرامدة 

مدن اقدددم علدع سددرقة الميدا  مددن ال دبكة العامددة لميددا  
وت ددمل  .  واسددطة كانددتال ددرب أو العبددث بهددا بددي

رتكبددت فيدده السددرقة  الددى  ا العقوبددة  دداغل العقددار
هدا إىا كان مستفيداا منها أو علدع علدم ب موضو  البند

 .ولم يعلم بىل  المذسسة
 ددهر إلددع سددنة أو يعاقددب بددالتب  مددن ثالثددة أ -7

بغرامة مدن  مسدة وع درين ألدم إلدع  مسدين ألدم 
 غدراض كدل مدن قدام باسدتعمال الميدا  الملوثدة  يرةل

 .الر 
يعاقب بىات العقوبة المنصوص عليها في اتددا  -8

الفقرات المىكورة أعال  العاملون فدي سداير الجهدات 
العامة في الدولة الدىين يصددرون أوامدر أو تعليمدات 
ال مسددتند قددانوني لهددا وتددذد  إلددع اإلضددرار بالميددا  

 .العامة

 .631أصبح رقمها  -

مع  عدلت  ى  المادة لتتوافا مع
لعام  31من القانون  35ادة الم

2115. 
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 يقضع بالعقوبة نفسها علع من:  734
آ ـ سيل فدي الميدا  العموميدة الممندو  بهدا 
امتيا اا أم ال أو سكب أو رمع فيها سوايل 
أو مواد ضارة بالصتة أو الراتدة العامدة 
 أو مانعة من تسن االنتفا  بهى  الميا . 

ب ـ ألقع أسدمدة تيوانيدة أو وضدع أقدىاراا 
 في ا راضي الدا لة ضمن النطداا الدى 
تددته السلطة لتماية نبع تنتفع به العامة. 
ج ـ أجرا أ  عمل من  ينه تلويث النبدع 

 أو الميا  التي ي رب منها الغير.
 

  -632 المادة
التدددب  مدددن سدددتة أ دددهر الدددع سدددنة يقضدددع بعقوبدددة 

علدع  الم الدع مايدة ألدم ليدرةوالغرامة من ع درة ا  
 من:

مية الممنو  بها امتيدا اا أم ال آ ـ سيل في الميا  العمو
أو سددددكب أو رمددددع فيهددددا سددددوايل أو مددددواد ضددددارة 
بالصتة أو الراتة العامة أو مانعة من تسن االنتفا  

 بهى  الميا . 
ـ ألقدددع أسدددمدة تيوانيدددة أو وضدددع أقدددىاراا فدددي  ب

تددتده السدلطة  ا راضي الدا لة ضمن النطاا الى 
 لتماية نبع تنتفع به العامة.

  عمل مدن  دينه تلويدث النبدع أو الميدا  ج ـ أجرا أ
 التي ي رب منها الغير.

 

 .632أصبح رقمها  -

بعقوبة  وضعت عبارة " -
التب  من ستة أ هر الع سنة 

الم الع والغرامة من ع رة ا  
" بدال من عبارة  ماية ألم ليرة

 "بالعقوبة نفسها".
 
 

من أقدم قصداا علع تلويث نبع أو ماء   735
اقب بالتب  من سنة ي رب منه الغير يع

ماية  مسإلع ثالث سنوات وبالغرامة من 
 ليرة.  ألفيإلع 

  -633 المادة
من أقدم قصداا علدع تلويدث نبدع أو مداء ي درب منده  

الغيددر يعاقددب بددالتب  مددن سددنة إلددع ثددالث سددنوات 
  مسدين ألدمإلع وع رين ألفا ة  مسوبالغرامة من 

 ليرة. 
 

 .633أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 

شللللللر : فللللللي الجللللللرائم المتعلقللللللة الفصللللللل العا  
 بالمعلوماتية

أ ىت نصوص  ىا الفصل من 
 .2112لعام  17القانون 

  -634 المادة  
يعاقدب بالغرامدة مدن ع ددرين ألفدا الدع مايدة ألددم  -1

ليرة كل من د ل قصدا بطريقدة غيدر م دروعة الدع 
جهددددا  تاسددددوبي أو منظومددددة معلوماتيددددة أو موقددددع 
أو الكتروني علدع االنترندت دون أن يكدون لده التدا 

 يمل  الصالتية أو التصريح بالقيام بىل .
وتكون العقوبة التب  من ثالثة أ هر الع سنتين  -2

والغرامة مدن مايدة ألدم الدع  مسدماية ألدم ليدرة اىا 
قام الفاعل بنسا البيانات أو المعلومدات أو التصداميم 
التي وصل اليها أو الغايها أو تغيير ا أو ت ويهها أو 

 أو اف ايها. ت ييفها أو است دامها
 

 

   -635 المادة  
يعاقب بالتب  من  هر الع ستة أ هر والغرامة  -1

من ماية الع  مسدماية ألدم ليدرة كدل مدن  دغل اسدم 
من دون علم صاتبه أو تد من قدرة موقع الكتروني 

  مال  نطاا االنترنت علع التتكم في  ىا النطاا.
ونددي مجموعددة مددن رويقصددد باسددم الموقددع االلكت -2

قميدة م صصدة ومسدجلة وفدا روال مو  ا بجديةرال
قواعد متددة وتدل علع موقع الكتروني علع ال بكة 

 و اصة باالنترنت وتسمح بالوصول اليه.
ويقصد بالنطاا علع االنترندت  مدرة مدن أسدماء  -3

كترونيددة علددع االنترنددت ت ضددع لسددلطة لالمواقددع اال
اداريددة واتددددة وتنددددرج تتدددت اسددم واتدددد  دددو اسدددم 

 النطاا.  

 

  -636 المادة  
ب بالتب  من ثالثة أ دهر الدع سدنتين والغرامدة يعاق

ليدرة كدل مدن أعداا من ماية ألم الع  مسماية ألدم 
أو منع قصدا بي  وسيلة كانت الد ول الدع منظومدة 
معلوماتية أو ال بكة أو عطلهدا أو أوقفهدا عدن العمدل 
أو أعدداا أو منددع قصدددا بددي  وسدديلة كانددت الوصددول 

اللكترونيددة أو الددع ال دددمات أو البددرامج أو المواقددع ا
 مصادر البيانات أو المعلومات عليها.
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   -637 المادة  
الدددع سدددنتين  أ دددهر يعاقدددب بدددالتب  مدددن ثالثدددة -1

والغرامة من ماية ألم الدع  مسدماية ألدم ليدرة كدل 
مددن اعتددرض أو الددتقط قصدددا بوجدده غيددر م ددرو  
المعلومدددات المتداولدددة علدددع منظومدددة معلوماتيدددة أو 

 ال بكة أو تنصت عليها.
تب  من  هر الع ستة أ هر والغرامة يعاقب بال -2

مدددن مايدددة ألدددم الدددع  مسدددماية ألدددم ليدددرة كدددل مدددن 
است دام ال دا  للتصول علع معلومات   صية أو 
سددرية مددن المسددت دمين علددع منظومددة معلوماتيددة أو 

 ال بكة يمكن استغاللها  غراض اجرامية. 
 

 

  -638 المادة  
يعاقددب بددالتب  مددن ثددالث الددع  مدد  سددنوات  -1

ماية ألددم الددع مليددونين ونصددم والغرامددة مددن  مسدد
المليددون ليددرة كددل مددن يقددوم بتصددميم مواقددع بتصددميم 

 البرمجيات ال بيثة وترويجها  غراض اجرامية.
يعاقب بالتب  من ستة أ هر الدع ثدالث سدنوات  -2

والغرامددة مددن مددايتي ألددم الددع مليددون ليددرة كددل مددن 
اسددت دم البرمجيددات ال بيثددة أيددا كددان نوعهددا وبددي  

صد االضرار با جه ة التاسدوبية أو وسيلة كانت بق
 المنظومات المغلوماتية أو ال بكة.

 

 

  -639 المادة  
الع ماية ألدم ليدرة  يعاقب بالغرامة من ع رين ألم

كل من يقوم بارسدال بريدد واغدل الدع الغيدر اىا كدان 
المتلقي ال يستطيع ايقام وصوله اليه أو كدان ايقدام 

 .اضافيةوصوله مرتبطا بتتمل المتلقي نفقة 

 

   -641 المادة  
يعاقددب بددالتب  مددن ثددالث الددع  مدد  سددنوات  -1

والغرامددة مددن  مسددماية ألددم الددع مليددونين ونصددم 
المليددون ليدددرة كدددل مددن اسدددتولع باسدددت دام ا جهددد ة 
التاسددوبية أو ال ددبكة علددع مددال منقددول أو عقددار أو 
معلومات أو برامج ىات قيمدة ماليدة أو سدند يتضدمن 

عددن تعهدددا أو ابددراء أو أ  امتيددا  مددالي ا ددر وىلدد  
طريددددا  دددددا  المجنددددي عليدددده أو  دددددا  منظومددددة 
معلوماتية  اضعة لسيطرة المجني عليه بدي  وسديلة 

 كانت.
وتكددون العقوبددة السدددجن المذقددت والغرامددة مدددن  -2

 مسماية ألم الع مليونين ونصم المليون ليدرة فدي 
 التاالت التالية :

اىا وقعددت الجريمددة علددع ثالثددة أ دد اص  -أ
 فيكثر.

 مليون ليرة. اىا تجاو  مبل  الضرر -ب
اىا وقع االتتيال علدع مصدرم أو مذسسدة  -ج

 مالية.
وال تطبددا ا سددباب الم ففددة التقديريددة اال اىا أسددقط 

 المضرور تقه ال  صي.
 

 



153 
 

   -641 المادة  
يعاقدددب بدددالتب  مدددن ثالثدددة أ دددهر الدددع سدددنتين  -1

والغرامددة مددن  مسددماية ألددم الددع مليددونين ونصددم 
المليددون ليددرة كددل مددن تصددل دون وجدده تددا علددع 

ات أو أرقددددام بطاقددددة دفددددع باسددددت دام ا جهدددد ة بياندددد
 التاسوبية أو ال بكة.

يعاقددب بددالتب  مددن ثددالث الددع  مدد  سددنوات  -2

والغرامددة مددن  مسددماية ألددم الددع مليددونين ونصددم 
 المليون ليرة كل من :

 قام بت وير بطاقة دفع. -أ
استعمل بطاقة دفع م ورة أو مسدروقة أو  -ب

 مفقودة في الدفع أو ستب النقود.

 

  -642 المادة  
اقب بالتب  من  هر الع ستة أ هر والغرامة من يع

ماية ألم الع  مسماية ألدم ليدرة كدل مدن ن در عدن 
طريددددا ال ددددبكة معلومددددات تنتهدددد   صوصددددية أ  
 ددد ص دون رضدددا  تتددددع لدددو كاندددت المعلومددددات 

 صتيتة.
 

 

  أحكام شاملة لهذ الفصل   

   -643 المادة  
يعاقب بالتب  من ستة أ هر الدع ثدالث سدنوات   -1

ية ألم الدع  مسدماية ألدم ليدرة كدل والغرامة من ما
من قام بالتتريض أو بالترويج الرتكداب أ  جريمدة 
من الجرايم المنصوص عليهدا فدي القدوانين الج اييدة 

 النافىة باست دام ال بكة.
وال تقدل العقوبدة عددن التدب  سددنة والغرامدة عددن  -2

مايتين و مسن ألم ليرة اىا ارتكدب الفعدل باسدت دام 
 االنترنت.

 

 

  -644 المادة  
 في التاالت التالية : 164دد العقوبات وفا المادة ت 

اىا كددددان موضددددو  الجريمددددة يمدددد  الدولددددة أو  -1

 السالمة العامة.
اىا جدددرا ارتكددداب الجريمدددة بواسدددطة عصدددابة  -2

 منظمة.
 اىا وقعت الجريمة علع قاصر أو من في تكمه. -3

اىا اسددددتغل مرتكددددب الجريمددددة عملدددده الددددوظيفي  -4

 الرتكاب الجريمة.
 

 

  -645 المادة  
في  ايعاقب علع ال رو  في الجنح المنصوص عليه

  ىا الفصل.
 

 

  -646 المادة  
مع عدم اال الل بتقوا الغير ىو  النية التسدنة  -1

تتكددددم المتكمددددة بمصددددادرة ا جهدددد ة والبرمجيددددات 
التاسوبية أو أ  وسايل أ را مست دمة في ارتكاب 

 أ  من الجرايم المنصوص عليها في  ىا الفصل.
قدددم أو اغدددالا الموقدددع ويجدددو  أيضدددا التكدددم بو -2

االلكترونددي المسددت دم فددي ارتكدداب أ  مددن الجددرايم 
المنصددوص عليهددا فددي  ددىا الفصددل أو أ  منظومددة 
م ابهة اىا كاندت الجريمدة قدد ارتكبدت بعلدم صداتب 

  ىا الموقع أو المنظومة.
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  -647 المادة  
يقصددد  فددي معددرض تطبيددا  ددىا الفصددل  بالتعددابير 

 االتية المعنع المبين بجانب كل منها :
جهددددا  تاسددددوبي : أ  جهددددا  يسددددت دم التقانددددات  -

االلكترونيددة أو الكهرطيسددية أو الضددويية أو الرقميددة 
أو أ  تقانددددددات أ ددددددرا م ددددددابهة بغددددددرض توليددددددد 
المعلومات أو جمعها أو تفظها أو الوصدول اليهدا أم 

 معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.
برمجيات تاسدوبية : سلسدلة متسدقة مدن التعليمدات  -

لتي يمكن تنفيى ا علع جها  تاسوبي بغيدة المرم ة ا
 تمكينه من أداء الوظايم والتطبيقات المطلوبة.

منظومة معلوماتية : مجموعة متسقة مدن ا جهد ة  -
 والبرمجيات التاسوبية والمعدات الملتقة بها. 

ال بكة : ترابط من الجه ة التاسوبية والمنظومات  -
الت ار  فيهدا المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات أو 

بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفا 
 اجراءات متددة.

موقددع الكترونددي : منظومددة معلوماتيددة لهددا اسددم أو  -
عنوان يعرفهدا وتتضدمن معلومدات أو  ددمات يمكدن 
 الوصول اليها عن طريا ال بكة و اصة االنترنت.

برمجيدددات  بيثدددة : برمجيدددات تاسدددوبية مصدددممة  -
ر بدا جه ة التاسدوبية أو المنظومدات اللتاا الضدر

المعلوماتيددددة أو المواقددددع االلكترونيددددة أو ال ددددبكة أو 
تعطيدددل عملهدددا أو تبطيتددده أو ت ريدددب متتوياتهدددا أو 
موارد ا أو جمدع معلومدات عنهدا أو عدن مالكيهدا أو 
مسدددت دميها أو عددددن بياندددداتهم دون اىنهددددم أو اتاتددددة 

د دددا الدددد ول اليهدددا أو اسدددت دامها أو اسدددت دام موار
 بصورة غير م روعة.

البريد الواغل : أ   كل من أ كال الرسدايل مهمدا  -
كان متتوا ا التي ترسل علع ال بكة الع الغير دون 

 رغبة المتلقي في وصولها اليه.
عاليددات عصددابة المنظمددة : جماعددة أ دد اص أو فال -

عدددادة مدددا تكدددون ىات تنظددديم مركددد   يهددددم الدددع 
علدددع الصدددعيد ممارسدددة ا ن دددطة االجراميدددة سدددواء 

 الوطني أو االقليمي أو الدولي.
 ا ربطاقددة الدددفع : بطاقددة ىات أبعدداد قياسددية تصددد -

عددادة المصددارم أو المذسسددات الماليددة ومددا بتكمهددا 
وتسددت دم فددي عمليددات الدددفع أو االيتمددان أو سددتب 
ا مدددوال أو تتويلهدددا عدددن طريدددا تسددداب أو مفظدددة 

 مصرفية.
 

 

قللللة بالطاقللللة الفصللللل الحللللادي : الجللللرائم المتعل  
 :الكهربائية

مواد  ىا الفصل من  تأ ى
لعام  35المرسوم الت ريعي 

2115. 
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  -648 المادة  
مددن أقدددم علددع اسددتجرار الكهربدداء مددن ال ددبكة  -1

العامة للكهرباء بصورة غير م دروعة أو سدا م فدي 
ىلددد  يعاقدددب بدددالتب  مدددن  دددهر إلدددع ثالثدددة أ دددهر 

 وبغرامة قدر ا :
تجرة ب كل غير بالماية من قيمة الكهرباء المس 11 -

م ددرو  وبمددا ال يقددل عددن  مسددة ع ددر ألددم ليددرة 
بغددرض االسددتهال  المن لددي علددع التددوتر المددن فض 

 أتاد  الطور.
بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  11 -

م رو  وبما ال يقل عن ع درين ألدم ليدرة بغدرض 
االسدددتهال  غيدددر المن لدددي علدددع التدددوتر المدددن فض 

 أتاد  الطور.
بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  15 -

م رو  وبما ال يقدل عدن أربعدين ألدم ليدرة بغدرض 
االسددتهال  المن لددي علددع التددوتر المددن فض ثالثددي 

 الطور.
بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  25 -

م رو  وبما ال يقل عدن  مسدين ألدم ليدرة بغدرض 
المن فض ثالثي  االستهال  غير المن لي علع التوتر

 الطور.
بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  35 -

م ددرو  وبمددا ال يقددل عددن ميددة و مسددين ألددم ليددرة 
  .م. 1,4/ 21للم تركين بمرك  تتويل  اص /

بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  45 -

م ددرو  وبمددا ال يقددل عددن مددايتي ألددم ليددرة بالنسددبة 
  .م. 21رج  اص /للم تركين بم 

بالماية من قيمة الكهرباء المستجرة ب كل غير  45 -

 ال يقددددل عددددن ثالثميددددة ألددددم ليددددرةم ددددرو  وبمددددا 
  .م. 66/231للم تركين علع التوترات العالية /

تطددال العقوبددة الم ددار إليهددا فددي الفقددرة السددابقة  -2

 ددداغل العقدددار الدددى  ارتكدددب فيددده االسدددتجرار غيدددر 
ا الفعدل وكدان علدع علدم بده الم رو  واستفاد من  ى

 أو سا م في ىل .
 

 

  -649 المادة  
لعقوبة المىكورة في المادة السدابقة وفقداا للمدادة ت دد ا
 في التاالت اآلتية : 164

إىا كددددان الفاعددددل عددددامالا فددددي الجهددددة المعنيددددة  -1

باالستثمار أو أ  جهة عامة أ را واسدتغل وظيفتده 
و الرتكدداب الجددرم الم ددار إليدده فددي المددادة السددابقة أ

أعدداا ك ددفه أو ضددبطه أو مالتقتدده أو منددع ىلدد  أو 
 سا م بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي ب ينه.

إىا كدددان المتالعدددب بالعدددداد ترفيددداا أو فنيددداا أو أ  -2

 دد ص يمددار  مثددل  ددىا الن دداط لمصددلتة آ ددرين 
 بمقابل أو من دون مقابل.

 

 

  -651 المادة  
 المالتقة القضايية إىا قام مرتكب الجرم  اللتوقم 

ثالثة أ هر من تاريا تنظيم الضبط بدذجراء التسدوية 
مع الجهدة المعنيدة باالسدتثمار وىلد  بتسدديد قيمدة مدا 
يقابل كمية الكهربداء المسدتجرة ب دكل غيدر م درو  
والمبدددال  والتعويضدددات المترتبدددة عليددده وفدددا نظدددام 

 استثمار الكهرباء.
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  -651 المادة  
التب  مددن سددتة أ ددهر إلددع سددنتين كددل مددن يعاقددب بدد

الضددابطة العدليددة بقصددد إعاقددة ك ددم  يعرقددل عمددل
االسدددتجرار غيددددر الم ددددرو  أو مندددع ىلدددد  وت دددددد 

إىا نجددم عددن  ددى  اإلعاقددة  164العقوبددة وفقدداا للمددادة 

إيدددىاء أو ضدددرراا  تدددد أفدددراد الضدددابطة العدليدددة أو 
 .الغير

 

  الباب الثاني عشر : في القباحات الباب الثاني عشر : في القباحات 

حماية الطرق الفصل األول : في  
 العامة واألماكن المأهولة

الفصللللل األول : فللللي حمايللللة الطللللرق العامللللة 
 واألماكن المأهولة

 

التكدير  وبالغرامة من  يعاقب بالتب   736
 : علع  ليرة من أقدمالع ألفي  مسماية 

آ ـ ت ريب الساتات والطرا العامة أو 
 تعييبها. 

 ب ـ ن   اللوتات وا رقام الموضوعة
ال وار  أو علع ا بنية في منعطفات 

والعالمات الكيلومترية والصوا أو 
 ت ريبها أو تعييبها.

 

  -652 المادة
ماية الع وبالغرامة من  مس تكدير ال يعاقب بالتب 

ت ريدب السداتات أو  علع ليرة من أقدمالم آة  مس
 تعييبها. 

 

 .652أصبح رقمها  -

أضيم التب  التكدير   -
 و ددت الغرامة

 ألغيت الفقرة الثانية. -
 

الع ألفي يعاقب بالغرامة من  مسماية   737
 :ليرة
ـ من أقدم علع تطويم الطرا العام أو آ

مل  الغير برفعه مصب ميا ه علع 
المستوا المتدد بموجب ا نظمة أو 

 بارتكابه أ   طي آ ر.
ب ـ من سدم الطريا العام دون دا  وال 
إىن من السلطة بوضعه أو تركه عليها 

ر وسالمته أو  يء يمنع ترية المرو أ 
 يضيقهما. 

ج ـ من أ مل التنبيه نهاراا والتنوير ليالا 
أمام التفريات وغير ا من ا  غال 

أو أمام ساير المواد  الميىون له باجرايها
وغير ا من ا  ياء الميىون له بوضعها 

 في الساتات وعلع الطرا العامة. 
ـ من أطفي القناديل أو الفواني  د

را العامة أو ن عها المستعملة لتنوير الط
 أو أتلفها.

 ـ ـ من رمع أو وضع أقىاراا أو كناسة 
 أو أ   يء آ ر علع الطريا العامة. 

 و ـ من رمع أو أسقط علع أتد النا 
أقىاراا أو غير ا من ا  ياء الضارة عن 

 غير انتبا . 
ـ من وضع اعالنات علع ا نصاب  

ة التاري ية وا بنية العامة والمقابر وا بني
المعدة للعبادة. تن   علع نفقة الفاعل أو 
بواسطته االعالنات أو المواد التي تسدم 

 الطريا.
 

   -653 المادة
 :ليرةالم آة  مسن ال تقل عيعاقب بغرامة 

ـ من أقدم علع تطويدم الطدرا العدام أو ملد  الغيدر آ
برفعه مصب ميا ده علدع المسدتوا المتددد بموجدب 

 ا نظمة أو بارتكابه أ   طي آ ر.
سدددم الطريددا العددام دون دا  وال إىن مددن ـ مددن  ب

 يء يمندع تريدة  السلطة بوضعه أو تركه عليها أ 
 المرور وسالمته أو يضيقهما. 

ـ مدددن أ مدددل التنبيددده نهددداراا والتندددوير لددديالا أمدددام  ج
 التفريات وغير ا من ا  غال الميىون لده باجرايهدا
أو أمام ساير المواد وغير ا من ا  دياء المديىون لده 

 ا في الساتات وعلع الطرا العامة. بوضعه
المسدددتعملة لتندددوير الطدددرا  مصدددابيحـ مدددن أطفدددي الدددد

 العامة أو ن عها أو أتلفها.
 ـ ـ من رمع أو وضع أقىاراا أو كناسة أو أ   ديء 

 آ ر علع الطريا العامة. 
أقددىاراا أو  ـ مددن رمددع أو أسددقط علددع أتددد النددا ودد

 غير ا من ا  ياء الضارة عن غير انتبا . 
ـ مددن وضددع اعالنددات علددع ا نصدداب التاري يددة  دد

وا بنية العامة والمقابر وا بنية المعدة للعبادة. تن   
علددع نفقددة الفاعددل أو بواسددطته االعالنددات أو المددواد 

 التي تسدم الطريا.
في منعطفات  ن   اللوتات وا رقام الموضوعة - 

ال دددوار  أو علدددع ا بنيدددة والعالمدددات الكيلومتريدددة 
 أو ت ريبها أو تعييبها.والصوا 

 

 .653أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
تىفت عبارة "القناديل  -

والفواني " وأضيفت كلمة 
 "المصابيح"

أضيفت الفقرة ب من المادة  -
736. 
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ـ يستتا العقوبة المىكورة في المادة 1  738

 السابقة من أقدم في ا ماكن المي ولة:
ل آ  ـ علع اركاض تيوانات الجر والتم 

والركوب وغير ا من الما ية أو علع 
 اطالقها. 

ب  ـ علع اطالا عيارات نارية بدون 
 دا  أو مواد متفجرة. 

ج  ـ علع اطالا أسهم نارية بصورة 
يتتمل معها وقو   طر علع ا   اص 

 أو ا  ياء.
ادر ا سلتة وا سهم المضبوطة. ـ تص2

ـ ويمكن في التالة المنصوص عليها 3

انية ان ال عقوبة التب  في الفقرة الث
 التكدير .

  -654 المادة
ـ يسدتتا العقوبدة المدىكورة فدي المدادة السدابقة مدن 1

 أقدم في ا ماكن المي ولة:
آ  ـ علع اركاض تيوانات الجر والتمل والركدوب  

 وغير ا من الما ية أو علع اطالقها. 
ب  ـ علع اطالا عيارات ناريدة بددون دا  أو مدواد 

 متفجرة. 
بصدورة أو مفرقعدات سدهم ناريدة ج  ـ علع اطدالا أ

 يتتمل معها وقو   طر علع ا   اص أو ا  ياء.
 ـ تصادر ا سلتة وا سهم المضبوطة.2

 بـ ويمكن في التالة المنصوص عليها في الفقدرة 3

 .تكدير عقوبة التب  ال فرض

 .654أصبح رقمها  -

عدلت كلمة ان ال الع فرض  -
 في الفقرة الثالثة.

و مفرقعات" أضيفت عبارة "أ -
 الع الفقرة ج.

 
 
 

الفصل الثاني : في حماية المحالت  
 العامة

  الفصل الثاني : في حماية المحالت العامة

ـذن مدير  المسار  والسينما 1  739

ومست دميهم الىين يقبلون عند عرض 
 مسرتية أو فلم مما  و متظر علع
ا والد  ولداا أو مرا قاا ىكراا كان أو 

تبل  الثامنة ع رة من  أنثع  أو ابنة لم
عمر ا غير مصتوبة بيبيها أو أمها أو 
وليها أو أتد أقاربها ا دنين البالغين  
يعاقبون بالتب  التكدير  وبالغرامة 

 ليرة.الع ألفي النقدية من  مسماية 
ـ وفي تالة التكرار يمكن أن يذمر 2

بذقفال المتل لمدة تتراو  بين الثالثة أيام 
 والثالثة أ هر.

 

  -655 المادة
ـ إن مدير  المسار  والسدينما ومسدت دميهم الدىين 1

عند عرض مسرتية أو فلم ممدا  دو متظدر   يقبلون
  الثامندة ع درة مدن عمدر يدتلدم  تددثاا والد   علع

 غيددر مصددتوبة بيبيدده أو أمدده أو وليدده أو أتددد أقاربدده
غرامدة وب تكدير ا دنين البالغين  يعاقبون بالتب  ال

 ليرة.الم آ ال تقل عن ثالثة
بذقفدال المتدل  قضدعـ وفي تالة التكرار يمكن أن ي2

 وثالثة أ هر. أسبو لمدة تتراو  بين 
 

 .655أصبح رقمها  -

  ددت الغرامة -
 تىفت كلمة النقدية -
  عدلت مدة اقفال المتل. -
وضعت عبارة "تدثا لم يتم"  -

ولداا أو مرا قاا  وتىفت عبارة "
ىكراا كان أو أنثع  أو ابنة لم 

عدل ماتبقع من المادة " وتبل  
االضافة بما يتناسب مع 

 والتىم المىكورين.
 
 

من أ مل من أصتاب الفنادا وال انات   741
والبيوت المفرو ة المعدة لإليجار أن 

ا صول دفتراا يدون فيه  يمس  تسب
بالتسلسل وبدون بياض اسم كل   ص 
نام أو قضع الليل في ن له وصنعته 

د وله  ومتل والدته وتاري ها وتاريا
و روجه  ومن لم يبر   ىا الدفتر عند 
كل طلب من السلطة ىات اال تصاص 

الع ألفي يعاقب بالغرامة من  مسماية 
 ليرة.
 

  -656 المادة
من أ مل مدن أصدتاب الفندادا والبيدوت المفرو دة  

ا صول دفتراا يددون  المعدة لإليجار أن يمس  تسب
فيه بالتسلسل وبددون بيداض اسدم كدل  د ص ندام أو 

فددددي ن لدددده وصددددنعته ومتددددل والدتدددده قضددددع الليددددل 
وتاري هددا وتدداريا د ولدده و روجدده  ومددن لددم يبددر  
 ددددىا الدددددفتر عنددددد كددددل طلددددب مددددن السددددلطة ىات 

ال غرامددة بو التب  التكدددير اال تصدداص يعاقددب بدد
 ليرة.الم آ ثالثةن تقل ع

 
 

 .656أصبح رقمها  -

أضيم التب  التكدير  و  -
  ددت الغرامة

 
 

ا   اص  يقضع بالعقوبة نفسها علع  741
ىو  الصفة الم ار إليها في المادة 
السابقة ومدير  المسار  والسينما 
وغير ا من المتالت العامة الىين ال 

 يعنون بتنظيم متالتهم.
 

  -657 المادة
ا  ددد اص ىو   علدددع لعقوبدددة نفسدددهايقضدددع با -1

الصدددفة الم دددار إليهدددا فدددي المدددادة السدددابقة ومددددير  
الىين المسار  والسينما وغير ا من المتالت العامة 

 ال يعنون بتنظيم متالتهم.
االعتندداء بالمواقدددد  يعاقددب بالغرامددة مدددن أ مددلو -2

ومدددا ن ا فددران والمعامددل وغير ددا مددن المتددالت 
 التي تست دم فيها النار أو أ مل تنظيفها وتصليتها.

ويعاقب بدالتب  لمددة ال تتجداو  ثالثدة أ دهر اىا  -3

 لم يقم بالعناية الال مة رغم االنىار.
 

 .657بح رقمها أص -

كفقرة  742أدمجت المادة  -

 ثانية.
 

الع ألفي يعاقب بالغرامة من  مسماية   742
االعتناء بالمواقد ومدا ن  ليرة من أ مل

 ا فران والمعامل وغير ا من المتالت 
التي تست دم فيها النار أو أ مل تنظيفها 

 وتصليتها.

 741المادة  أدمجت مع 

ت ضد الفصل الثالث : في المخالفا 
 االداب والراحة العامة

الفصللللل الثالللللث : فللللي المخالفللللات ضللللد االداب 
 والراحة العامة
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من استتم علع مرأا من المارة بوضع   743
مغاير للت مة ومن ظهر في متل عام أو 
مبا  للعامة بمثل ىل  الوضع يعاقب 
 بالتب  التكدير  وبالغرامة من  مسماية

 ليرة. الع ألفي
 

  -658 المادة
وضدع مندام أو مبا  للعامة بمن ظهر في متل عام 

 وبالغرامة.أ تكدير يعاقب بالتب  ال للت مة
 

 .658أصبح رقمها  -

بعد تجعلها  أطلقت الغرامة -
  يارية.

 

الع ألفي يعاقب بالغرامة من  مسماية   744
 :ليرة
آـ من أتدث ضوضاء أو لغطاا علع  

صورة تسلب راتة ا  لين وكىا من 
 .ترض علع  ىا العمل أو ا تر  فيه

ب ـ من رمع قصداا بتجارة أو نتو ا 
الصلبة أو با قىار العجالت  من ا جسام

وا بنية ومساكن الغير أو أسوار  
 والجناين وا توا . 

جـ ـ من أفلت تيواناا مذىياا أو أطلا 
 مجنوناا كانا في تراسته. 

د ـ من تث كلبه علع مهاجمة المارة أو 
لو اللتاا بهم أو من لم يمسكه عن ىل  و

 لم يتدث أىا أو ضرراا. 
 

  -659 المادة
 :الغرامة أو  التب  التكدير يعاقب ب

آـ من أتدث ضوضاء أو لغطداا علدع صدورة تسدلب  
راتة ا  لدين وكدىا مدن تدرض علدع  دىا العمدل أو 

 ا تر  فيه.
 ب ـ من رمع قصداا بتجارة أو نتو دا مدن ا جسدام
الصلبة أو با قىار العجالت وا بنيدة ومسداكن الغيدر 

 ار  والجناين وا توا . أو أسو
جـ ـ من أفلت تيواناا مذىياا أو أطلا مجنوناا كاندا فدي 

 تراسته. 
د ـ من تث كلبه علع مهاجمة المارة أو اللتداا بهدم 
أو مددن لددم يمسددكه عددن ىلدد  ولددو لددم يتدددث أىا أو 

 ضرراا. 
 

 .659أصبح رقمها  -

أضيم التب  التكدير   -
كعقوبة  وأطلقت الغرامة

 ا تيارية
 

من طبع أو با  أو عرض للبيع نقو اا أو   745
صوراا أو رسوماا تعطي عن السوريين 
فكرة غير صتيتة من  ينها أن تنال من 
كرامتهم واعتبار م عوقب بالتب  

الع التكدير  وبالغرامة من  مسماية 
ليرة  وتصادر تل  النقو  والصور ألفي 

 والرسوم.
 

 288نقلت الع ما بعد المادة  

لع الطريا العام بدون ـ من عرض ع1  746

تر يص يانصيباا أو أ  لعب آ ر عوقب 
بالتب  التكدير  وبالغرامة من  مسماية 

 ليرة.الع ألفي 
ـ وتصادر ا  ياء التي است دمت 2

الرتكاب الفعل أو التي كانت معدة 
 الرتكابه.

  -661 المادة
ـدد مددن عددرض علددع الطريددا العددام بدددون تددر يص 1

 تكدددير يانصدديباا أو أ  لعددب آ ددر عوقددب بددالتب  ال
 وبالغرامة.

ـ وتصادر ا  ياء التدي اسدت دمت الرتكداب الفعدل 2

 أو التي كانت معدة الرتكابه.
 

 .661أصبح رقمها  -

 أطلقت الغرامة -
 
 

الفصل الرابع : في اساءة معاملة  
 الحيوانات

  الفصل الرابع : في اساءة معاملة الحيوانات

يعتبر داجناا بالمعنع المقصود في  ىا   747
كل تيوان يعي  في تراسة من  الفصل

 استملكه وربا . 
 

  -661 المادة
يعتبر داجناا بالمعنع المقصود في  ىا الفصل كل  -1

 تيوان يعي  في تراسة من استملكه وربا . 
ليدرة كددل  وبالغرامدة تكددير يعاقدب بدالتب  ال -أ -2

 دد ص يقدددم بدددون دا  علددع اسدداءة معاملددة تيددوان 
 داجن أو علع ار اقه.

نفسه كل من تر  تيواناا داجنداا  ويعاقب العقاب -ب 
 يملكدده أو كددان مكلفدداا بتراسددته بدددون طعددام أو أ ملدده

 ا ماالا  ديداا.
 : يعاقب بالغرامة -3

من أساء علناا وبدون دا  معاملة تيوان غير  -أ
 .داجن
مدددن سدددبب ب طيددده مدددوت تيواندددات الغيدددر  -ب

 أوجرتها أو ايىايها.
 

 .661أصبح رقمها  -

و  748  أدمجت معها المادة -

 والفقرة ب من المادة 749

751. 

 أطلقت الغرامة -
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ـ يعاقب بالتب  التكدير  وبالغرامة  1  748

ليرة كل   ص الع ألفي من  مسماية 
يقدم بدون دا  علع اساءة معاملة تيوان 

 داجن أو علع ار اقه.
ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من تر   2

 تيواناا داجناا يملكه أو كان مكلفاا بتراسته
 ا ماالا  ديداا. بدون طعام أو أ مله

 

 747أدمجت مع المادة  

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعال    749
من أساء علناا وبدون دا  معاملة تيوان 

 غير داجن.

 747أدمجت مع المادة  

الفصل الخامس : في االضرار بأمالك  
 الدولة والناس

 ت كلمة والنا تىف الفصل الخامس : في االضرار بأمالك الدولة 

التكدير  وبالغرامة من  يعاقب بالتب   751
ليرة من يست رج من الع ألفي  مسماية 

أمال  الدولة بدون اىن ع باا أو تراباا أو 
 تجارة أو غير ا من المواد. 

 

  -662 المادة
وبالغرامة من يسدت رج  تكدير ال يعاقب بالتب  -1

من أمال  الدولة بدون اىن ع باا أو تراباا أو تجدارة 
 ر ا من المواد. أو غي

يعاقددب بالغرامددة مددن أقدددم علددع د ددول أرض و -2

 الغيددددددر المسدددددديجة أو الم روعددددددة أو التددددددي فيهددددددا
 متصوالت دون أن يكون له تا المرور.

 

 .662أصبح رقمها  -

 أطلقت الغرامة -
 

الع ألفي يعاقب بالغرامة من  مسماية   751
 ليرة :

أ ـ من أقدم علع د ول أرض الغير  
 روعة أو التي فيهاالمسيجة أو الم 

متصوالت دون أن يكون له تا 
 المرور.

ب ـ من سبب ب طته موت تيوانات  
 ايىاء ا. الغير أو جرتها أو

 751أدمجت الفقرة أ مع المادة  

وأدمجت الفقرة ب مع المادة 
747 

الفصل الساد : في الم الفات التي تم   
 الثقة العامة

 ألغي  ىا الفصل 

اعة أو طلب أجر من أقدم علع بيع بض  752
الثمن المعين في التسعيرة  بما ي يد عن

 المن ورة وفقاا للقانون يعاقب بالتب 
الع  التكدير  وبالغرامة من  مسماية

 .ألفي ليرة
 

 ألغيت 

من أبع قبول النقود الوطنية بالقيمة   753
المتددة لها يعاقب بالتب  التكدير  

 ليرة.الع ألفي وبالغرامة من  مسماية 
 

 441عد المادة نقلت ب 

ـ يعاقب بالتب  التكدير  وبالغرامة  1  754

ليرة من يتعاطع الع ألفي من  مسماية 
الربح  مناجاة ا روا   والتنويم  )بقصد

المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكم 
وقراءة ورا اللعب وكل ما له عالقة بعلم 

الغيب  وتصادر ا لبسة والعدد 
 المستعملة.

ب  تتع ستة ـ يعاقب المكرر بالت 2

ماية ليرة   مسأ هر وبالغرامة تتع 
 ويمكن ابعاد  إىا كان أجنبياا. 

 نقلت الع الباب العا ر 

الفصل السابع : في مخالفة التدابير  
 الصادرة عن السلطة

الفصل السادس : في مخالفلة التلدابير الصلادرة 
 عن السلطة
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الع ألفدي ـ يعاقب بالغرامة من  مسماية 1  755

 :ليرة
مددن أ مددل أو رفددض اطاعددة أوامددر  آ  ـ 

أو  دددم ا بنيددة  بذصددال السددلطة االداريددة 
 المتداعية.

ب  ـ كل   ص سواء كان من أ ل الفدن 
أم ال يسددتنكم أو يتددوانع بدددون عددىر عددن 
اإلغاثددددة أو إجددددراء أ  عمددددل أو  دمددددة 

رجددال السددلطة عنددد تصددول يطلبهددا مندده 
أو فيضددان أو تريددا أو  اتددادث أو غددر

أو عندد قطدع الطريدا أو أية عايلة أ درا 
السدددلب أو الجددددرم الم ددددهود واالسددددتنجاد 

 وعند تنفيى ا تكام القضايية.
ـدد ويمكددن فددي التالددة المنصددوص عليهددا 2

فددي الفقددرة ا ولددع فددرض عقوبددة التددب  
 التكدير .

 

  -663 المادة
بدددالتب  التكددددير  و بالغرامدددة أو باتددددا  يعاقدددب 

 :  اتين العقوبتين
السدددلطة آ  ـ مدددن أ مدددل أو رفدددض اطاعدددة أوامدددر  

 أو  دم ا بنية المتداعية. بذصال االدارية 
يستنكم أو يتوانع بدون عىر عدن اإلغاثدة  منب  ـ 

رجدددال أو إجدددراء أ  عمدددل أو  دمدددة يطلبهدددا منددده 
 أو فيضددان أو االسددلطة عنددد تصددول تددادث أو غددر

ة أ ددرا أو عنددد قطددع الطريددا أو بدداينتريددا أو أيددة 
تنفيددى  السددلب أو الجددرم الم ددهود واالسددتنجاد وعنددد

 ا تكام القضايية.
 
 

 .663أصبح رقمها  -

ضيفت عقوبة التب  أ -
 طلقت الغرامةالتكدير  وأ

 وأضيفت  يار اتدا العقوبتين.
وضعت كلمة "نايبة" بدال من  -

 "عايلة".
 تىفت الفقرة الثانية. -

يعاقب بالتب  التكددير  وبالغرامدة تتدع   756
ماية ليرة أو بذتددا  داتين العقدوبتين  مس
من ي الم ا نظمة أو القدرارات التدي كل 

تصددددر ا السدددلطات اإلداريدددة أو البلديدددة 
 وفاقاا للقوانين. 

 

  -664 المادة
وبالغرامة أو بذتددا  داتين  تكدير يعاقب بالتب  ال

العقوبتين كل من ي دالم ا نظمدة أو القدرارات التدي 
 تصدر ا السلطات اإلدارية أو البلدية وفاقاا للقوانين. 

 

 .664أصبح رقمها  -

 أطلقت الغرامة -
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