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اﻟﻛﺗﺎب اﻷول :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺑﺎب اﻷول :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن  /ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟراﺋم
اﻟﻣﺎدة 1
 1ـ ﻻ ﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﺔ وﻻ ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي أو إﺻﻼﺣﻲ ﻣن أﺟل ﺟرم ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺣﯾن
اﻗﺗراﻓﮫ.
 2ـ ﻻ ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف اﻟﺟرم وأﻋﻣﺎل اﻻﺷﺗراك اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺗﻲ
أﺗﺎھﺎ ﻗﺑل أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺟرم.
اﻟﻣﺎدة 2
 1ـ ﻻ ﯾﻘﻣﻊ ﺟرم ﺑﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي أو إﺻﻼﺣﻲ إذا أﻟﻐﺎه ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد .وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻰ ﺑﮭﺎ أي ﻣﻔﻌول.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﺟرم اﻗﺗرف ﺧرﻗﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﻣوﻗت ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣدة ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻻ ﺗﻘف ﻣﻼﺣﻘﺗﮫ وﻗﻣﻌﮫ ﺑﻌد
اﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟﻣدة.
اﻟﻣﺎدة 3
ﻛل ﻗﺎﻧون ﯾﻌدل ﺷروط اﻟﺗﺟرﯾم ﺗﻌدﯾﻼً ﯾﻧﻔﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟم
ﯾﻛن ﻗد ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻛم ﻣﺑرم.
اﻟﻣﺎدة 4
 1ـ ﻛل ﻗﺎﻧون ﯾﻌدل ﺣق اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﮫ إذا ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ إذا ﻋﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺟري ھذه اﻟﻣﮭﻠﺔ إﻻ ﻣن ﯾوم ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون.
وإذا ﻋدل اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻠﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻓﮭﻲ ﺗﺟري وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣداھﺎ اﻟﻣدة
اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن ﯾوم ﻧﻔﺎذه.
اﻟﻣﺎدة 5
إذا ﻋدل ﻗﺎﻧون ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺟرم ،ﺳرى ھذا اﻟﻣﯾﻌﺎد وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣداه
اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟذي ﻋﯾﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻣﺣﺳوﺑﺎ ً ﻣن ﯾوم ﻧﻔﺎذه.
اﻟﻣﺎدة 6

 1ـ ﻻ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﯾن اﻗﺗراف اﻟﺟرم.
 2ـ ﯾﻌد اﻟﺟرم ﻣﻘﺗرﻓﺎ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم أﻓﻌﺎل ﺗﻧﻔﯾذه ،دون اﻟﻧظر إﻟﻰ وﻗت ﺣﺻول اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ.
اﻟﻣﺎدة 7
ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ،وﻟو ﻛﺎن أﺷد ،ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ أو ﺟراﺋم اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﻲ
ﺛوﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﮫ.
اﻟﻣﺎدة 8
ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻠﻐﻲ ﻋﻘوﺑﺔ أو ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺧف ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد
ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻛم ﻣﺑرم.
اﻟﻣﺎدة 9
 1ـ ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺎت أﺷد ﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻋدل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻗواﻋد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟراﺋم واﻟﺗﻛرار ،ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻋﻧد ﻗﻣﻊ ﻓﻌل
ﺗم ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﮫ ،اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه.
اﻟﻣﺎدة 10
 1ـ ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻌدل طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻌدﯾﻼً ﯾﻐﯾر ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ ﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻗﺑل ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن أﻛﺛر ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌدل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺧﺻت ﺑﮫ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ
ﻓﺻل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 11
ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻌدل ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﯾطﺑق وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
اﻟﻣﺎدة 12
ﻻ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄي ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي أو أي ﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺷروط واﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 13
 1ـ ﻛل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﺿﻊ ﺗدﺑﯾراً اﺣﺗرازﯾﺎ ً أو ﺗدﺑﯾراً إﺻﻼﺣﯾﺎ ً ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔﺻل ﺑﮭﺎ آﺧر
ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ذات ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ.

 2ـ أﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻗﺑل ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻓﺗﺣﺳب ﻋﻧد ﻗﻣﻊ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻘﺗرف ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﮫ ﻓﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﯾﺎد اﻹﺟرام.
اﻟﻣﺎدة 14
ﻛل ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي وﻛل ﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ أﻟﻐﺎه اﻟﻘﺎﻧون أو أﺑدل ﻣﻧﮫ ﺗدﺑﯾراً آﺧر ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﮫ أي ﻣﻔﻌول ،ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻗﺻد ﺻدر ﺣﻛم ﻣﺑرم أﻋﯾدت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي أو اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺟدﯾد.
اﻟﻣﺎدة 15
 1ـ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ.
 2ـ ﺗﻌد اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ:
أ( ـ إذا ﺗم ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرض أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،أو ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟزﺋﺔ،
أو ﻓﻌل اﺷﺗراك أﺻﻠﻲ أو ﻓرﻋﻲ.
ب( ـ إذا ﺣﺻﻠت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻷرض أو ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ً ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻓﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 16
ﺗﺷﻣل اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ طﺑﻘﺔ اﻟﮭواء اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ ،أي اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟوي.
اﻟﻣﺎدة 17
ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ،ﻷﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ:
 1ـ اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﺷرﯾن ﻛﯾﻠو ﻣﺗراً ﻣن اﻟﺷﺎطﺊ اﺑﺗداء ﻣن أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟزر.
 2ـ اﻟﻣدى اﻟﺟوي اﻟذي ﯾﻐطﻲ اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.
 3ـ اﻟﺳﻔن واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
 4ـ اﻷرض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﮭﺎ ﺟﯾش ﺳوري ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺗﻧﺎل ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﯾش أو ﻣن
ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 18
ﻻ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري:
 1ـ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟوي اﻟﺳوري ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﻣرﻛﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،إذا ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺷﻔﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺷﻔﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺳوري إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل أو
اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺳورﯾﺎً ،أو إذا ﺣطت اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﺑﻌد اﻗﺗراف اﻟﺟرﯾﻣﺔ.

 2ـ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳوري أو ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺟوي اﻟذي ﯾﻐطﯾﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ
أو ﻣرﻛﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺷﻔﯾر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 19
 1ـ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳوري أو أﺟﻧﺑﻲ ،ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﻣﺣرﺿﺎ ً أو ﻣﺗدﺧﻼً ،أﻗدم ﺧﺎرج
اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻗﻠد ﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻗﻠد أو زور
أوراق اﻟﻌﻣﻠﺔ أو اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺷرﻋﺎ ً أو ﻋرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻋﻣﻠﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
اﻟﻣﺎدة 20
ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳوري ،ﻓﺎﻋﻼً ﻛﺎن أو ﻣﺣرﺿﺎ ً أو ﻣﺗدﺧﻼً ،أﻗدم ﺧﺎرج اﻷرض
اﻟﺳورﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري.
وﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣر ﻛذﻟك وﻟو ﻓﻘد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أو اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ ﺑﻌد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 21
ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ:
 1ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﻓﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﺳورﯾون ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭم وظﺎﺋﻔﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭم
ﻟﮭﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﻓﮭﺎ ﻣوظﻔو اﻟﺳﻠك اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻧﺎﺻل اﻟﺳورﯾون ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺧوﻟﮭم إﯾﺎھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻣﺎدة 22
ﻻ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﻓﮭﺎ ﻣوظﻔو اﻟﺳﻠك اﻟﺧﺎرﺟﻲ
واﻟﻘﻧﺎﺻل اﻷﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﮭم إﯾﺎھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
اﻟﻣﺎدة 23
ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ ﻛل أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ أﻗدم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺳواء أﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼً أو
ﻣﺣرﺿﺎ ً أو ﻣﺗدﺧﻼً ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  19و  20و 21
إذا ﻟم ﯾﻛن اﺳﺗرداده ﻗد طﻠب أو ﻗﺑل.
اﻟﻣﺎدة 24
ﻻ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ 20واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺑس ﻻ ﺗﺑﻠﻎ
اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ،وﻻ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ أﺷﺎرت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  23إذا ﻛﺎﻧت ﺷرﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓت ﻓﻲ
أرﺿﮭﺎ ھذه اﻟﺟراﺋم ﻻ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ.

اﻟﻣﺎدة 25
 1ـ إذا اﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎن اﻟﺟرم ،ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري وﻓﺎﻗﺎ ً
ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ 20و  23أن ﯾراﻋﻲ ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ إن ﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز أو اﻻﺻﻼح وﻓﻘدان اﻷھﻠﯾﺔ واﻻﺳﻘﺎط ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺳوري ﺗطﺑق دوﻧﻣﺎ ﻧظر إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎن اﻟﺟرم.
اﻟﻣﺎدة 26
ﻓﯾﻣﺎ ﺧص اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﯾراﻋﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﺟل
ﺗﺟرﯾﻣﮫ:
أ( ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻟﻠﺟرم ﺧﺎﺿﻌﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷھﻠﯾﺔ.
ب( ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون أﺣد أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺷدﯾد أو اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘﺻر اﻟﺟزاﺋﻲ ﻧﺎﺷﺋﺎ ً ﻋن ﻗﺎﻧون
ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷھﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 27
ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  19واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻻ ﯾﻼﺣق ﻓﻲ
ﺳورﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﻲ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺣوﻛم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻗد ﻧﻔذ ﻓﯾﮫ أو ﺳﻘط ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم أو ﺑﺎﻟﻌﻔو.
اﻟﻣﺎدة 28
 1ـ ﻻ ﺗﺣول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج دون ﻣﻼﺣﻘﺔ أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟـ 19
أو اﻗﺗرﻓت ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ إﻻ أن ﯾﻛون ﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗد ﺻدر ﻋﻠﻰ أﺛر إﺧﺑﺎر رﺳﻣﻲ ﻣن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳورﯾﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗوﻗﯾف اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻠذﯾن ﻧﻔذا ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﯾﺣﺳﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟذي ﯾﺣدده اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣن أﺻل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 29
إن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻗﺿﺎء أﺟﻧﺑﻲ ﺑﺷﺄن أﻓﻌﺎل ﯾﺻﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﺑﺎﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أو اﻟﺟﻧﺢ
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ:
 1ـ ﻷﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز وﻣن ﻓﻘدان اﻷھﻠﯾﺔ واﻹﺳﻘﺎط ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ داﻣت
ﻣﺗﻔﻘﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري وﺗﻧﻔﯾذ اﻟردود واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى.
 2ـ ﻷﺟل اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ وﻓﻘدان أھﻠﯾﺔ وإﺳﻘﺎط ﺣﻘوق ،أو
ﺑردود وﺗﻌوﯾﺿﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣدﻧﯾﺔ أﺧرى.

 3ـ ﻷﺟل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻛرار ،واﻋﺗﯾﺎد اﻹﺟرام ،واﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟراﺋم ،ووﻗف
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ووﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ ،وإﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر.
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳوري أن ﯾﺗﺛﺑت ﻣن ﻛون اﻟﺣﻛم اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻧطﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻷﺳﺎس وذﻟك
ﺑرﺟوﻋﮫ إﻟﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻘﺿﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 30
ﻻ ﯾﺳﻠم أﺣد إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،إﻻ أن ﯾﻛون ذﻟك
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎھدة ﻟﮭﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 31
ﺗﺑﯾﺢ اﻻﺳﺗرداد:
 1ـ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ أرض اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻻﺳﺗرداد.
 2ـ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎل ﻣن أﻣﻧﮭﺎ أو ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 3ـ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﻓﮭﺎ أﺣد رﻋﺎﯾﺎھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 32
ﻻ ﺗﺑﯾﺢ اﻻﺳﺗرداد اﻟﺟراﺋم اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ﺣددﺗﮭﺎ اﻟﻣواد اﻟـ  15إﻟﻰ اﻟـ  17وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ  18واﻟﻣواد اﻟـ  19إﻟﻰ اﻟـ .21
اﻟﻣﺎدة 33
ﯾرﻓض اﻻﺳﺗرداد:
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ وﯾﻛون اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض
إذا ﻛﺎﻧت ظروف اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻟﻠﺟرم ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻟﺳﺑب وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻻﺳﺗرداد أو ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت
اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أرﺿﮭﺎ ﻻ ﺗﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ ﺣﺑس ﻋن ﻣﺟﻣل اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻟطﻠب.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺷﮭري ﺣﺑس.
 3ـ إذا ﻛﺎن ﻗد ﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺿﺎء ﻣﺑرﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ،أو ﻛﺎﻧت دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗد
ﺳﻘطﺗﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً اﻟﺳوري أو ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻻﺳﺗرداد أو ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ أرﺿﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 34
ﻛذﻟك ﯾرﻓض اﻻﺳﺗرداد:

 1ـ إذا ﻧﺷﺄ طﻠب اﻻﺳﺗرداد ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ظﮭر أﻧﮫ ﻟﻐرض ﺳﯾﺎﺳﻲ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻗد اﺳﺗرق ﻓﻲ أرض اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻻﺳﺗرداد.
 3ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻻﺳﺗرداد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺎدة 35
 1ـ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة أو أن اﻟﺗﮭﻣﺔ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺛﺑوﺗﺎ ً واﻓﯾﺎً ،ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﻓض اﻻﺳﺗرداد.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯾض ذﻟك ،أو إذا رﺿﻲ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﺳﻠم دون أن
ﯾﻣﺣص ھذا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟطﻠب ،ﻓﻠﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟطﻠب أو رﻓﺿﮫ.
اﻟﻣﺎدة 36
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ وﺟﺎھﺎ ً وﻻ إﻧﻔﺎذ ﻋﻘوﺑﺔ ﻓﯾﮫ وﻻ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن أﺟل أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻏﯾر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﮫ ،إﻻ أن ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮭﺎ
اﻻﺳﺗرداد ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
إن ھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ .33
اﻟﻣﺎدة 37
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻹﻋدام.
 2ـ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
 3ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد.
 4ـ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.
 5ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﻗت.
ـ اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ إذا اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ﺑﻧص
ﺻرﯾﺢ.
)ﻧﻘض ﺳوري ـ ﺟﻧﺎﯾﺔ  483ﻗرار  476ﺗﺎرﯾﺦ (1963 / 6 / 20
اﻟﻣﺎدة 38
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد.
 2ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﻗت.
 3ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ.
 4ـ اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ.

اﻟﻣﺎدة 39
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل.
 2ـ اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط.
 3ـ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 40
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط.
 2ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ.
 3ـ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 41
إن ﻋﻘوﺑﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ھﻣﺎ:
 1ـ اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري.
 2ـ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 42
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ.
 2ـ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻼزم ﻟﻠﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑﮫ ﻛﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ.
 3ـ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
 4ـ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
 5ـ ﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
 6ـ إﻟﺻﺎق اﻟﺣﻛم.
 7ـ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 43
 1ـ ﻻ ﯾﻧﻔذ ﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗطﻼع رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻔو وﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ.
 2ـ ﯾﺷﻧق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻋدام ﻓﻲ داﺧل ﺑﻧﺎﯾﺔ اﻟﺳﺟن أو ﻓﻲ ﻣﺣل آﺧر ﯾﻌﯾﻧﮫ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
 3ـ ﯾﺣظر ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋدام أﯾﺎم اﻟﺟﻣﻊ واﻵﺣﺎد واﻷﻋﯾﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ.

 4ـ ﯾؤﺟل ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋدام ﺑﺎﻟﺣﺎﻣل إﻟﻰ أن ﺗﺿﻊ ﺣﻣﻠﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 44
إذا ﻟم ﯾﻧطو اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧص ﺧﺎص ﻛﺎن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ واﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﻗت
واﻹﺑﻌﺎد واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 45
ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻣﺟﮭدة ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺟﻧﺳﮭم وﻋﻣرھم ،ﺳواء ﻓﻲ
داﺧل اﻟﺳﺟن أو ﻓﻲ ﺧﺎرﺟﮫ.
اﻟﻣﺎدة 46
ﯾﺷﻐل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻓﻲ أﺣد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﮭﺎ إدارة اﻟﺳﺟن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ اﺧﺗﺎروه ﻋﻧد ﺑدء
ﻋﻘوﺑﺗﮭم.
وﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﺧﺎرج اﻟﺳﺟن إﻻ ﺑرﺿﺎھم وﻻ ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ ارﺗداء زي اﻟﺳﺟﻧﺎء.
اﻟﻣﺎدة 47
)ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  85اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ .(1953 / 9 / 28
اﻟﻣﺎدة 48
 1ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ھﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘﺎم ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﺔ ﯾﺧﺗﺎره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻣرﺳوم وﻻ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺎم اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﮫ أو ﺳﻛن
أو ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي اﻗﺗرﻓت ﻓﯾﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺣل ﺳﻛﻧﻰ اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو أﻧﺳﺑﺎﺋﮫ وأﺻﮭﺎره ﺣﺗﻰ
اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.
 2ـ إذ ﻏﺎدر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﻣﻌﯾن ﻟﮫ ﻷي وﻗت ﻛﺎن أﺑدﻟت ﻋﻘوﺑﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ
ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 49
اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﯾوﺟب ﺣﻛﻣﺎً:
 1ـ اﻟﻌزل واﻻﻗﺻﺎء ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻛل ﻣﻌﺎش ﺗﺟرﯾﮫ اﻟدوﻟﺔ.
 2ـ اﻟﻌزل واﻻﻗﺻﺎء ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ادارة اﻟطﺎﺋﻔﺔ أو اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ واﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻌﺎش أو ﻣرﺗب ﺗﺟرﯾﮫ ھذه اﻟطﺎﺋﻔﺔ أو اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.
 3ـ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز أو اﻟﺗزام ﻣن اﻟدوة.
 4ـ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎ ً أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ً وﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ
واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ.

 5ـ ﻋدم اﻷھﻠﯾﺔ ﻷن ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ ً أو ﻧﺎﺷزاً أو ﻣﺣرراً ﻟﺟرﯾدة أو ﻷﯾﺔ ﻧﺷرة ﻣوﻗوﺗﺔ أﺧرى.
 6ـ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق ﺗوﻟﻲ ﻣدرﺳﺔ وأﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.
 7ـ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق ﺣﻣل اﻷوﺳﻣﺔ واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻔﺧرﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
وﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻣﻊ اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وإذا
ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أﺟﻧﺑﯾﺎ ً ﺗﺣﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣﺑس.
اﻟﻣﺎدة 50
 1ـ ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﯾﻛون ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟر وﺗﻧﻘل
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮫ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﮫ ،ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧص ،إﻟﻰ وﺻﻲ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻷوﺻﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﮭم ،وﻛل ﻋﻣل وإرادة أو ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﺑﮫ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻣن ذوي اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن
ﯾﺳﻠم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣن دﺧﻠﮫ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾزھﺎ اﻟﻘﺎﻧون وأﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺟون.
 2ـ ﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أﻣﻼﻛﮫ ﻋﻧد اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ وﯾؤدي ﻟﮫ اﻟوﺻﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎ ً ﻋن وﻻﯾﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 51
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﺣﺑس ﺑﯾن ﻋﺷرة أﯾﺎم وﺛﻼث ﺳﻧوات إﻻ إذا اﻧطوى اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧص ﺧﺎص.
 2ـ وﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟذي ﺣددﺗﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  46ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل.
 3ـ ﻻ ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐل ،ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮭم إذا طﻠﺑوا ذﻟك أن ﯾﺳﺗﺧدﻣوا
ﻓﻲ أﺣد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧﯾﺎرھم ،ﻓﺈذا اﺧﺗﺎروا ﻋﻣﻼً أﻟزﻣوا ﺑﮫ ﺣﺗﻰ اﻧﻘﺿﺎء أﺟل
ﻋﻘوﺑﺗﮭم.
اﻟﻣﺎدة 52
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺛﻼث ﺳﻧوات وﺗﻧﻔذ ﻓﻲ اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت.
 2ـ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻷﯾﺔ ﻣدة ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾن ﻟﮫ أﺑدل اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ
ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 53
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺛﻼث ﺳﻧوات وﺗﻧﻔذ ﻓﻲ اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت.
 2ـ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻷﯾﺔ ﻣدة ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾن ﻟﮫ أﺑدل اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ
ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

اﻟﻣﺎدة 54
 1ـ ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط إذا ﻟم ﺗؤد ﻓﻲ ﻣﮭﻠﺔ ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﺗﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺑرام اﻟﺣﻛم دون
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺳﺎﺑق وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻول اﻟﻣرﻋﯾﺔ.
 2ـ ﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وإﻻ ﻓﺑﻘرار ﺧﺎص ،ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﯾوﻣﺎ ً واﺣداً
ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾوازي ﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺧﻣس ﻟﯾرات وﻋﺷر ﻟﯾرات.
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻻ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ دﺧل ﻣﻌروف ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣﺟز أﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻗﺑل اﻟﺣﺑس.
 3ـ ﯾﺣﺳم ﻣن أﺻل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﺣﻛم ـ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ـ
ﻛل أداء ﺟزﺋﻲ أدي ﻗﺑل اﻟﺣﺑس أو ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﮫ وﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة 55
 1ـ ﻻ ﺗﻧﻔذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺑﺎﻟﺣﺎﻣل ﻏﯾر اﻟﻣوﻓﻘﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﺗﺿﻊ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﺑﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ.
 2ـ إن اﻟزوﺟﯾن اﻟﻠذﯾن ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣدة ﺗﻧﻘص ﻋن اﻟﺳﻧﺔ وﻻ ﯾﻛوﻧﺎن ﻣوﻗوﻓﯾن ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﮭﻣﺎ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻟﮭﻣﺎ وﻟد دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره وأﺛﺑﺗﺎ أن ﻟﮭﻣﺎ ﻣﺣﻼً ﻣﻌروﻓﺎ ً ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 56
ﯾﺣﺑس ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
 1ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة واﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 2ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد اﻟﻣوﻗت.
 3ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل.
 4ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط.
اﻟﻣﺎدة 57
 1ـ ﯾﻘﺳم ﻣﺣﺻول ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺈﺷراف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﺣﻛم ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن
ﯾﻌوﻟﮭم واﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟدوﻟﺔ )ﻷﺟل اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻧﻔﻘﺎت إدارة اﻟﺳﺟن(
وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣدد ﺣﺳب ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘل ﺣﺻﺔ ﻛل ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋن ﺛﻠث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺻول اﻟﺷﮭري.
 2ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﺎ ﯾﻌود ﻟﮫ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﺗزاد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌوﻟﮭم زﯾﺎدة ﻣطردة ﺑﻘدر ﺻﻼﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 58

 1ـ ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺣﺳن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘدر
ﺻﻼﺣﮫ.
 2ـ ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﺗﺣﺳن اﻟطﻌﺎم وﻧوع اﻟﺷﻐل وﻋدد ﺳﺎﻋﺎﺗﮫ وﻟزوم اﻟﺻﻣت واﻟﺗﻧزه واﻟزﯾﺎرات واﻟﻣراﺳﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﯾﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻣﺎدة 59
إذا ھرب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺗزاد ﻣن اﻟﺛﻠث إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ ﻣوﻗﺗﺔ ﻗﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻣﺑرم ﻣن أﺟل
ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺧﺻﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧص.
اﻟﻣﺎدة 60
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري ﺑﯾن ﯾوم وﻋﺷرة أﯾﺎم.
 2ـ ﺗﻧﻔذ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭـم
ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ.
 3ـ ﻻ ﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف.
اﻟﻣﺎدة 61
ﺗﺗراوح اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻛدﯾرﯾﺔ ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن وﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 62
 1ـ ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط إذا ﻟم ﺗؤد ﻓﻲ ﻣﮭﻠﺔ ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺑرام اﻟﺣﻛم دون ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﺳﺎﺑق.
 2ـ ﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ـ وإﻻ ﻓﺑﻘرار ﺧﺎص ـ ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﯾوم اﻟواﺣد
ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾوازي ﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻟﯾرﺗﯾن وﺧﻣس ﻟﯾرات.
وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻋﺷرة أﯾﺎم وﻻ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺣﺑس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻌﻘوﺑﺔ
أﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ.
 3ـ ﯾﺣﺳم ﻣن أﺻل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﺣﻛم ـ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ـ
ﻛل أداء ﺟزﺋﻲ أدي ﻗﺑل اﻟﺣﺑس أو ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﮫ.
اﻟﻣﺎدة 63
 1ـ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣؤﺑداً ،أو ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ،ﯾوﺟب اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.

 2ـ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت أو ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت،
ﯾوﺟب اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻛم ﻣﺑرﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 64
 1ـ ﺗﺗراوح اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة وﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﯾرة .وھﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ 53
واﻟـ  54اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ.
 2ـ ﺗﺳﺗﺑدل ﻣن اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻧد ﻋدم أداﺋﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم
ﺑﮭﺎ ،وﺗﺳﺗﺑدل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻷﺧرى.
اﻟﻣﺎدة 65
ﻛل ﻣﺣﻛوم ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺢ ﯾﺣرم طوال ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮫ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
آ ـ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب ـ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو إدارة اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ
إﻟﯾﮭﺎ.
ً
ً
ﺟـ ـ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎ أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻟس اﻟدوﻟﺔ.
د ـ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻧﺎﺧﺑﺎ ً أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟطواﺋف واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت.
ھـ ـ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣل أوﺳﻣﺔ ﺳورﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 66
 1ـ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺣﻛم ﻣﻊ ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق
أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮭذا اﻟﻣﻧﻊ ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وﻋﺷر ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 67
 1ـ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻠﺻق ﻟﻣدة ﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت وﻓﻲ أﻗرب ﻣﺣﻠﺔ
ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻛن.
 2ـ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾزھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧص ﺧﺎص ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺻق اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣدة
ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻧﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 3ـ ﺗﻠﺻق ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﺧﻼﺻﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﯾن ﺣﺟم اﻹﻋﻼن وﺣروف
اﻟطﺑﻊ.

اﻟﻣﺎدة 68
 1ـ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أن ﺗﺄﻣر ﺑﻧﺷر أي ﺣﻛم ﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾدة أو ﺟرﯾدﺗﯾن ﺗﻌﯾﻧﮭﻣﺎ.
 2ـ ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻧﺷر أي ﺣﻛم ﻗﺿﻰ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾدة أو ﺟرﯾدﺗﯾن ﯾﻌﯾﻧﮭﻣﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا ﻧص
اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 3ـ إذا اﻗﺗرﻓت اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺟرﯾدة أو أﯾﺔ ﻧﺷرة دورﯾﺔ أﺧرى أﻣﻛن ﻧﺷر إﻋﻼن إﺿﺎﻓﻲ
ﻓﯾﮭﺎ.
 4ـ إذا ﻟم ﯾﻘض ﻧص ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﺑرﻣﺗﮫ ﻧﺷرت ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻧﮫ.
 5ـ ﯾﻠزم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺷر.
 6ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون وﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻟﻠﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟـﺗﻲ
اﺧﺗﯾرت ﻟﻧﺷر اﻹﻋﻼن إذا رﻓض أو أرﺟﺄ ﻧﺷره.
اﻟﻣﺎدة 69
 1ـ ﯾﻣﻛن ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ذي اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﺻﺎدرة ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ أو
ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة أو اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت أو ﻛﺎﻧت ﻣﻌدة ﻻﻗﺗراﻓﮭﻣﺎ.
 2ـ ﯾﻣﻛن ﻣﺻﺎدة ھذه اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة أو ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إذا اﻧطوى اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧص
ﺻرﯾﺢ.
 3ـ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺿﺑط ﻣﺎ ﺗﺟب ﻣﺻﺎدرﺗﮫ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﻠﺔ ﻷﺟل ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ أداء ﻗﯾﻣﺗﮫ
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻘدرھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 4ـ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﯾر ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب أداؤھﺎ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 70
اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي.
 2ـ اﻟﻌزﻟﺔ.
 3ـ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ دار اﻟﺗﺷﻐﯾل.
اﻟﻣﺎدة 71
اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ھﻲ:

 1ـ ﻣﻧﻊ ارﺗﯾﺎد اﻟﺧﻣﺎرات.
 2ـ ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
 3ـ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
 4ـ اﻟرﻋﺎﯾﺔ.
 5ـ اﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد.
اﻟﻣﺎدة 72
اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣﻘوق ھﻲ:
 1ـ اﻹﺳﻘﺎط ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ أو ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺔ.
 2ـ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣل.
 3ـ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺣﻣل اﻟﺳﻼح.
اﻟﻣﺎدة 73
اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ھﻲ:
 1ـ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ.
 2ـ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ.
 3ـ إﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل.
 4ـ وﻗف ھﯾﺋﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﺣﻠﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 74
ﻣن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي أوﻗف ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾﻌﯾن ﺑﻣرﺳوم وﯾﻌﻧﻰ ﺑﮫ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 75
ﻋﻠﻰ طﺑﯾب اﻟﻣﺄوى أن ﯾﻧظم ﺗﻘرﯾراً ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
وﯾﺟب أﯾﺿﺎ ً أن ﯾﻌوده ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل طﺑﯾب ﺗﻌﯾﻧﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺎﻟﺣﺟز.
اﻟﻣﺎدة 76
 1ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو ﺑﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ وﺛﺑت أﻧﮫ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻗد أﺻﯾب ﺑﺎﻟﺟﻧون ﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي
ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻰ ﺑﮫ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺎﻟﺗﮫ.
 2ـ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺣﺟز ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن زﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي اﻟذي ﻋﻠق ﺗﻧﻔﯾذه إﻻ
أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 3ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻓراج ﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﺣﺳم ﻣدة اﻟﺣﺟز ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﻣﻘدار
اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي.
اﻟﻣﺎدة 77
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﻌزﻟﺔ ﺑﯾن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﺗﻧﻔذ اﻟﻌزﻟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل أو ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣرة زراﻋﯾﺔ ﺗﻌﯾن ﺑﻣرﺳوم.
 3ـ ﯾﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ إﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣؤھﻼﺗﮫ وﻟﻧﺷﺄﺗﮫ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو
اﻟﻘروﯾﺔ.
 4ـ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟـ 57واﻟـ.58
اﻟﻣﺎدة 78
إذا ﻏﺎدر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ـ ﻷﯾﺔ ﻣدة ﻛﺎﻧت ـ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺟز ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺳﻧﺔ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 79
 1ـ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘص ﻣدة اﻟﺣﺟز ﻓﻲ دار ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ 57واﻟـ.58
 3ـ إذا ﻏﺎدر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ دار اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷﯾﺔ ﻣدة ﻛﺎﻧت ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 80
إذا اﻗﺗرﻓت ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ارﺗﯾﺎد
اﻟﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن
ﻋﺷرة أﯾﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
 2ـ ﯾﻧزل اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮫ اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟروﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮭم
ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎزل ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 81
 1ـ ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ھو اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾوﺟد ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﺣﻛم.
 2ـ ﺗﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي اﻗﺗرﻓت ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺣﺔ واﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﺳﻛن ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻧﻰ
ﻋﻠﯾﮫ أو أﻧﺳﺑﺎؤه ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،إﻻ إذا ﻗرر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟك.

اﻟﻣﺎدة 82
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻟﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣدة ﺗوازي ﻣدة
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ.
 3ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻋدام أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣؤﺑداً أو ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد وأﻋﻔﻲ ﻣن ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﻌﻔو ﻋﺎم أو
ﺳﻘطت ﻋﻧﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم أو ﺧﻔﺿت أو أﺑدﻟت ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣوﻗﺗﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻟﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻣس
ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 4ـ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ إذا ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻﺎ ً ﺻرﯾﺣﺎ ً ﯾﻔرض ھذا
اﻟﻣﻧﻊ أو ﯾﺟﯾزه.
 5ـ وﻛل ذﻟك ﯾطﺑق ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ زﯾﺎدة ﻣدة اﻟﻣﻧﻊ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
اﻷوﻟﻰ أو إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 83
 1ـ ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺑدل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣدة ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 84
 1ـ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﺗﺳﮭﯾل اﺋﺗﻼﻓﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 2ـ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣراﻗب ﻟﻠﻣﻧﻊ ﻣن ارﺗﯾﺎد اﻟﺧﻣﺎرات وﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻣﺳك ﻋن ارﺗﯾﺎد اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﻲ
ﺗﻧﮭﻲ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ وأن ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺧﺷﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎودة ،وﯾﻣﻛن
ﺗﻌدﯾل ھذه اﻷﺣﻛﺎم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر.
اﻟﻣﺎدة 85
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻧص ﺧﺎص ﻣﺧﺎﻟف.
 2ـ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن ھﯾﺋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﺗوﻟت أﻣرھﺎ اﻟﺷرطﺔ.
 3ـ ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘرﯾر ﻋن ﺳﯾرة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣرة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 86

ﻣن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻋﺗﺎد اﻟﺗﻣﻠص ﻣن
اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻻ أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎب آﺧر.
اﻟﻣﺎدة 87
 1ـ ﯾﻌﮭد ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺗرﻓت ﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗوﻓر ﻋﻣﻼً ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ .وﯾراﻗب ﻣﻧدوﺑوھﺎ ﺑﺣﻛﻣﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﺷﺗﮫ وﯾﺳدون إﻟﯾﮫ
اﻟﻧﺻﺢ واﻟﻣﻌوﻧﺔ .وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻠم إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد وﻓره اﻟﺳﺟﯾن اﻟﻣﺳرح ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻋﻠﻰ
أﻓﺿل وﺟﮫ.
 3ـ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر ﺗﻘرﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠوﻛﮫ ﻣرة
ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 88
 1ـ ﻛل أﺟﻧﺑﻲ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن طرده ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻓﻘرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻛم.
 2ـ وإذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن طرده إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون.
 3ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد ﻣؤﺑداً أو ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 89
 1ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻗﺿﻲ ﺑﺈﺧراﺟﮫ أن ﯾﻐﺎدر اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﺑوﺳﺎﺋﻠﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﻠﺔ ﺧﻣﺳﺔ
ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً.
 2ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗدﺑﯾر اﻹﺧراج ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً ﻛﺎن أو إدارﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 90
 1ـ اﻹﺳﻘﺎط ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ أو ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﯾوﺟب اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد أو اﻟﯾﺗﯾم وﻋﻠﻰ
أﻣﻼﻛﮫ.
 2ـ ﯾﻛون اﻹﺳﻘﺎط ﻛﺎﻣﻼً أو ﺟزﺋﯾﺎً ،وﯾﻛون ﻋﺎﻣﺎ ً أو ﻣﺣﺻوراً ﺑوﻟد أو ﯾﺗﯾم أو ﺑﻌدة أوﻻد وأﯾﺗﺎم.
 3ـ ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟوﺻﺎﯾﺔ إﻟﻰ وﺻﻲ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 91

ﯾﻣﻛن ﺣرﻣﺎن اﻷب أو اﻷم أو اﻟوﺻﻲ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟوﺻﺎﯾﺔ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﺗﺑﯾن أﻧﮭم
ﻏﯾر ﺟدﯾرﯾن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد أو اﻟﯾﺗﯾم.
اﻟﻣﺎدة 92
ﯾﺗﻌرض ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠﺗدﺑﯾر ﻧﻔﺳﮫ:
آ( ـ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗرﻓوھﺎ ﺑﺣق اﻟوﻟد أو اﻟﻔرع أو اﻟﯾﺗﯾم أو
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻌﮫ.
ب( ـ إذا اﻗﺗرف اﻟﻘﺎﺻر اﻟذي ﻓﻲ ﻋﮭدﺗﮭم ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺳﺑﺑت ﻋن ﺗﮭﺎوﻧﮭم ﻓﻲ ﺗﮭذﯾﺑﮫ أو ﻋن اﻋﺗﯾﺎدھم
إھﻣﺎل ﻣراﻗﺑﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 93
 1ـ ﯾﻛون إﺳﻘﺎط اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻟﻣدى اﻟﺣﯾﺎة أو ﻷﺟل ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 2ـ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﯾﻘﺗﺿﻰ ﺑﮫ ﻟﻣدة أدﻧﻰ ﻟﻣﺎ ﺣﻛم ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻷم أو اﻟوﺻﻲ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ
أو ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي ﻣﺎﻧﻌﯾن ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 94
 1ـ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻊ أي ﺷﺧص ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻓن أو ﻣﮭﻧﺔ أو أي ﻣﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﺳﻠطﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﯾل ﺷﮭﺎدة إذا
ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗرﻓت ﺧرﻗﺎ ً ﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﻔروض اﻟﻣﻼزﻣﺔ
ﻟذﻟك اﻟﻌﻣل.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧت ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن أي ﺷرط أو ﺗرﺧﯾص ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺗﮫ
إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
 3ـ ﯾﺗﻌرض اﻟﻧﺎﺷر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﻣﻧﻊ وإن ﻟم ﺗﻛن ﻣزاوﻟﺗﮫ اﻟﻌﻣل ﻣﻧوطﺔ ﺑﺗرﺧﯾص .واﻟﻣﻧﻊ
اﻟذي ﯾﻧزل ﺑﮫ أو ﺑﺎﻟﻣﺎﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗف اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣدة اﻟﻣﻧﻊ ﻧﻔﺳﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 95
 1ـ ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﻣﻧﻊ ﺑﯾن ﺷﮭر وﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻗد ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣوﻗت ﺑﺣﻛم ﻣﺑرم ﻟم ﺗﻣر ﻋﻠﯾﮫ
ﺧﻣس ﺳﻧوات أو إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 3ـ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻣﻧوع ﺑﺎﻟواﺳطﺔ أو ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 96

 1ـ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻟﻣدى اﻟﺣﯾﺎة أو ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺧﻣس
ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﮫ ھذا اﻟﺗدﺑﯾر أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺳﻼح أو ﺣﻣﻠﮫ وﯾﻠﻐﻰ اﻟﺗرﺧﯾص
اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ وﻻ ﯾرد إﻟﯾﮫ ﻣﺎ أداه ﻣن رﺳم.
اﻟﻣﺎدة 97
ﻛل ﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗرﻓت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻼح أو ﺑﺎﻟﻌﻧف ﯾوﺟب اﻟﺣرﻣﺎن
ﻣن ﺣق ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻻ إذا ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم ﺧﻼف ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 98
 1ـ ﯾﺻﺎدر ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻧﻌﮫ أو اﻗﺗﻧﺎؤه أو ﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻏﯾر ﻣﺷروع وإن ﻟم ﯾﻛن ﻣﻠﻛﺎ ً
ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﻟم ﺗﻔض اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻛم.
 2ـ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﺎ ﺗﺟب ﻣﺻﺎدرﺗﮫ ﻗد ﺿﺑط ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺗﺣت طﺎﺋل
أداء ﺿﻌﻔﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 3ـ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﯾر ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب أداؤھﺎ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 99
 1ـ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ھﻲ إﯾداع ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﺳﻧدات ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾم ﻛﻔﯾل ﻣﻠﺊ أو ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن
ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﺣﺳن ﺳﻠوك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﺗﻼﻓﯾﺎ ً ﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى.
 2ـ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻﺎ ً
ﺧﺎﺻﺎً.
 3ـ ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟب إﯾداﻋﮫ أو ﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي أن ﯾﺿﻣﻧﮫ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن أو
اﻟﻛﻔﯾل ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻘص ﻋن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﻟﯾرة أو ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 100
 1ـ ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣدة ﻧﻔﺳﮭﺎ إذا ﻟم ﺗؤد ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺣدده
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم.
 2ـ إذا ﻓرﺿت اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري أﻣﻛن اﺳﺗﯾﻔﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻓﺈذا ﻛﺎن وﺟد ﻣن
أﻣوال ھذا اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة إﻻ ﺑوﻗف ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺣﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة 101

ﯾﻣﻛن ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ:
آ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻣن أﺟل ﺗﮭدﯾد أو ﺗﮭوﯾل.
ب( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻟم ﺗﻔض إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ.
ﺟـ( ـ إذا ﻛﺎن ﺛﻣﺔ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧوف ﻣن أن ﺗﻌود اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ إﯾذاء اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو أﻓراد أﺳرﺗﮫ أو
اﻹﺿرار ﺑﺄﻣﻼﻛﮭم.
د( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو وﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ.
ھـ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗوﺟب ﻓرض اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 102
 1ـ ﺗرﯾد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﯾﺷطب اﻟﺗﺄﻣﯾن وﯾﺑرأ اﻟﻛﻔﯾل إذا ﻟم ﯾﻘﺗرف ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻌل اﻟذي أرﯾد ﺗﻼﻓﯾﮫ.
 2ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛس ﺗﺣﺻل اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺑﺎﻟرﺳوم
ﻓﺑﺎﻟﻐراﻣﺎت وﯾﺻﺎدر ﻣﺎ ﯾﻔﯾض ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﻣﺎدة 103
 1ـ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل اﻟذي اﻗﺗرﻓت ﻓﯾﮫ ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻔﻌل ﺻﺎﺣﺑﮫ أو ﺑرﺿﺎه ﺷﮭراً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺳﻧﺗﯾن
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك ﺑﻧص ﺻرﯾﺢ.
 2ـ وﯾوﺟب اﻻﻗﻔﺎل ﺣﻛﻣﺎ ً ـ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮫ ـ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ
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اﻟﻣﺎدة 104
 1ـ إن اﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل اﻟذي ﻗﺿﻲ ﺑﮫ ﻣن أﺟل أﻓﻌﺎل ﺟرﻣﯾﺔ أو ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﯾوﺟب ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو
أﺣد أﻓراد أﺳرﺗﮫ أو أي ﺷﺧص ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺣل أو اﺳﺗﺄﺟره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺄﻣره ﻣن أن ﯾزاول ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﮫ.
 2ـ ﻻ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﻊ ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر وﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل ﺣق اﻣﺗﯾﺎز أو ﺣق رھن أو دﯾن إذا ظﻠوا
ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 105
إذا ﻗﺿﻲ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل ﻷن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻗد ﺑﺎﺷر اﺳﺗﺛﻣﺎره ﻓﻲ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﮫ دون ﺗرﺧﯾص أﻟزم ﺑﺈﺧﻼء
اﻟﻣﺣل ،وذﻟك ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق اﻟﻣؤﺟر اﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺳﺦ ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻛل ﻋطل وﺿرر.
اﻟﻣﺎدة 106
إذا ﻗﺿﻲ ﺑﮭذا اﻟﺗدﺑﯾر ﺑﺳﺑب ﻋدم أھﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻗﺗﺻرت ﻣﻔﺎﻋﯾﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 107

ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  95اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻛل ﺷﺧص ﺛﺎﻟث إذا ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم
اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 108
ﯾﻣﻛن وﻗف ﻛل ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛل ﺷرﻛﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻛل ھﯾﺋﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا اﻗﺗرف
ﻣدﯾروھﺎ أو أﻋﺿﺎء إدارﺗﮭﺎ أو ﻣﻣﺛﻠوھﺎ أو ﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﻣﮭﺎ أو ﺑﺈﺣدى وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺳﻧﺗﻲ ﺣﺑس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 109
ﯾﻣﻛن ﺣل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
آ( ـ إذا ﻟم ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ب( ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن أو ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺛل ھذه اﻟﻐﺎﯾﺎت.
ﺟـ( ـ إذا ﺧﺎﻟﻔت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺣت طﺎﺋل اﻟﺣل.
د( ـ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد وﻗﻔت ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺑرم ﻟم ﺗﻣر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻣس ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 110
 1ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟوﻗف ﺷﮭراً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ،وھو ﯾوﺟب وﻗف أﻋﻣﺎل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ وأن ﺗﺑدل
اﻻﺳم واﺧﺗﻠف اﻟﻣدﯾرون أﻋﺿﺎء اﻹدارة ،وﯾﺣول دون اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻣﺣل ﺑﺷرط اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﻘوق اﻟﻐﯾر
ذي اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ.
 2ـ وﯾوﺟب اﻟﺣل ﺗﺻﻔﯾﺔ أﻣوال اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ،وﯾﻔﻘد اﻟﻣدﯾرون أو أﻋﺿﺎء اﻹدارة وﻛل ﻣﺳؤول
ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس ھﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو إدارﺗﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 111
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎﺋﺔ وأﻟف
ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 112
 1ـ ﯾوم اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي أرﺑﻊ وﻋﺷرون ﺳﺎﻋﺔ ،واﻟﺷﮭر ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎً ،وﻣﺎ ﺟﺎوز ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺷﮭر ﺣﺳب ﻣن ﯾوم إﻟﻰ ﻣﺛﻠﮫ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﻣﯾﻼدي.
 2ـ ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗوف ﻟﻣدة أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﯾطﻠق ﺳراﺣﮫ ﻗﺑل ظﮭﯾرة
اﻟﯾوم اﻵﺧر.
اﻟﻣﺎدة 113

 1ـ ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺗﺣﺳب ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﺑدئ ﻓﯾﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺣﻛم اﻟذي أﺻﺑﺢ
ﻣﺑرﻣﺎً.
 2ـ إذا اﺟﺗﻣﻌت ﻋدة ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻧﻔذ أﺷدھﺎ أوﻻً.
 3ـ وإذا اﺟﺗﻣﻌت ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ وﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻧﻔذت ﻓﻲ اﻟﺑدء اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻣﺎدة 114
 1ـ ﺗﺟري ﻣدة اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻛم ﻣﺑرﻣﺎً ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻗد ﺻدر ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ً
ﺣﺳﺑت ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺿر اﻹﻟﺻﺎق اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺗم ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟـ .67
 2ـ إن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ إﺿﺎﻓﻲ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟـ  66ﯾﻧﻔذ ﻣﻧذ
اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 115
 1ـ ﺗﻧﻔذ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻣﻔﺎﻋﯾل اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي دون ﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ
أﺧرى أو أي ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي آﺧر ﯾﻣﻧﻌﺎن اﻟﺣرﯾﺔ أو ﯾﻘﯾداﻧﮭﺎ.
 2ـ إن اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻘﯾدة ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي ﺗﻧﻔذ ﺑﻌد اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
 3ـ ﺗﻧﻔذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
إذا اﺟﺗﻣﻌت ﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ وﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺑدئ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ :اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي ،اﻟﻌزﻟﺔ ،اﻟﺣﺟز ﻓﻲ دار ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل.
 4ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﺎﻋﯾل اﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد ﺗﻧﻔذ دون اﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ أي ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي آﺧر أو أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ
ﻣن اﻟﺣﻘوق.
اﻟﻣﺎدة 116
 1ـ إن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺣﻣل اﻟﺳﻼح واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺗﻧﻔذ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء
ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
 2ـ أﻣﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻓﺗﻧﻔذ ﻣﻔﺎﻋﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ
اﻟﺣﻛم ﻣﺑرﻣﺎً.
اﻟﻣﺎدة 117
 1ـ ﯾﺣﺳب اﻟﺗوﻗﯾف اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ داﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ.

 2ـ وﯾﺣﺳم ھذا اﻟﺗوﻗﯾف ﻣن اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻘرره اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد  54و  62و 64
وﯾﺳﻘط ﻣن ﻣدة اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ إذا ﻗﺿﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.
اﻟﻣﺎدة 118
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 119
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 120
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 121
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 122
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30

اﻟﻣﺎدة 123
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 124
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 125
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 126
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 127
أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 128

أﻟﻐﯾت ﺗداﺑﯾر اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  118ـ  128وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 58
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1953 / 9 / 17اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن.
وﻛذك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗداﺑﯾر
اﻻﺻﻼح اﻟواردة ﻓﯾﮫ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻣﺎدة 129
اﻹﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﺎ ھﻲ:
أ ـ اﻟرد.
ب ـ اﻟﻌطل واﻟﺿرر.
ﺟـ ـ اﻟﻣﺻﺎدرة.
د ـ ﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
ھـ ـ اﻟﻧﻔﻘﺎت.
اﻟﻣﺎدة 130
 1ـ اﻟرد ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
 2ـ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟرد ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن وﺟب اﻟﺣﻛم ﺑﮫ ﻋﻔوا.
 3ـ ﺗﺟري أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر.
اﻟﻣﺎدة 131
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎظرة ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد )675و 678وﻣن 681
إﻟﻰ  (683أن ﺗﺣﻛم ﻋﻔواً وﻟو ﻗﺿت ﺑﺎﻟﺑراءة ﺑرد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال أو اﻟﺣﻘوق أو اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ إﻟﻰ
ﻛﺗﻠﺔ اﻟداﺋﻧﯾن.
اﻟﻣﺎدة 132
 1ـ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد  172 ،171 ،170ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌطل واﻟﺿرر.
 2ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌطل واﻟﺿرر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻻدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ.
 3ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑراءة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌطل واﻟﺿرر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو طﻠب اﻟﻔرﯾق
اﻟذي اﺳﺗﺣﺿر ﻛﻣﺳؤول ﻣدﻧﻲ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﺟﺎوز ﻓﻲ دﻋواه.
اﻟﻣﺎدة 133
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻘرر أن ﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻣن اﻟﻌطل واﻟﺿرر ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﻣوت أو ﺗﻌطﯾل
داﺋم ﻋن اﻟﻌﻣل ﯾدﻓﻊ دﺧﻼً ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو إﻟﻰ ورﺛﺗﮫ طﻠﺑوا ذﻟك.

اﻟﻣﺎدة 134
 1ـ إن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟـ  69ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
طﻠﺑﮫ ،ﻣن أﺻل ﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻟﮫ ﻣن ﻋطل وﺿرر وﺑﻣﻘدارھﻣﺎ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﻘرر ﻣﺻﺎدرﺗﮫ ﻟم ﯾﺿﺑط ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻘﺿﻲ ـ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ـ ﺑﺗﺄدﯾﺗﮫ ﺗﺣت طﺎﺋل اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﮭدﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  214ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
أو أن ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑدﻓﻊ ﺑدل اﻟﻣﺛل.
اﻟﻣﺎدة 135
 1ـ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إذا طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﺗوﺟب ذﻟك أن ﯾﺄﻣر ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﺑرﻣﺗﮫ
أو ﺑﻧﺷر ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺟرﯾدة أو ﻋدة ﺟراﺋد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوم وﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ وﯾﻣﻛﻧﮫ إذا طﻠب اﻟظﻧﯾن وﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﺗوﺟب ذﻟك أن ﯾﺄﻣر ﺑﻧﺷر ﺣﻛم اﻟﺑراءة ﻓﻲ اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ إذا ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﻓﻲ دﻋواه.
اﻟﻣﺎدة 136
اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻔرﯾق اﻟﺧﺎﺳر:
 1ـ إذا ﺗﻌدد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وﺟﺑت اﻟرﺳوم ﻋﻠﯾﮭم أﻗﺳﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ إﻻ أن ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟك.
 2ـ ﺗﺑﻘﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﯾد اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣن ﺳﺑﺑﮭﺎ دون ﺳواه وإن ﻟم ﯾﻛن ﺧﺎﺳراً.
 3ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻻ ﯾﻣس أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻋوى اﻹﻓﻼس.
 4ـ ﺗطﺑق اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻘﺳﯾط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  53ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ.
 5ـ ﯾﺣﻛم ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺷﺎﻛﻲ أو اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن اﻟرﺳوم واﻟﻧﻔﻘﺎت إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗـد
وﻗﻌت ﻓﻌﻼً وﻟﻛن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ.
 6ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﻏﯾﺑﺗﮫ أو ﻗﺻره ﺗﺣﺻل اﻟرﺳوم واﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﻣﻌرﻓﺔ وزارة اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال اﻷﻣﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 137
 1ـ إن اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﯾﺳﻘط دﻋواه ﺧﻼل ﺛﻣﺎن وأرﺑﻌﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻛﺗﺳﺎﺑﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻻ ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف ﻣﻧذ إﺑﻼغ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻹﺳﻘﺎط.
 2ـ إن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ أوﺟﺑﺗﮭﺎ دﻋوى ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﺗﻘرر ﻋدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔد اﻟﻘﺿﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 138
 1ـ ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺿرراً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻛﺎن أو أدﯾﺑﺎ ً ﺗﻠزم اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
 2ـ ﺗﺟب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﻣن أﺣد أﺳﺑﺎب اﻹﻋﻔﺎء.

اﻟﻣﺎدة 139
اﻟﻣﺟﻧون أو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذي ارﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﻌطل واﻟﺿرر إﻻ إذا ﻟم ﯾﻛن ﺛﻣﺔ ﺷﺧص
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﮫ أو ﻛﺎن ھذا اﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻠﻲء ﻓﯾﻘدر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌطل واﻟﺿرر ﻣراﻋﯾﺎ ً ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  165ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 140
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطرار ﺗﻠزم ﻣدﻧﯾﺎ ً ﻣن ﺣﺻﻠت ﻟﻣﻧﻔﻌﺗﮫ ﺑﻘدر اﻟﺿرر اﻟذي اﺗﻘﺎه.
اﻟﻣﺎدة 141
 1ـ اﻟﺗزام اﻟرد ﻻ ﯾﺗﺟزأ.
 2ـ ﯾﺗﺣﻣل اﻻﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭم ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ
واﺣدة.
 3ـ ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ إﻻ إذا اﻗﺗرﻓت ﻟﻐرض ﻣﺷﺗرك.
 4ـ وﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ واﺣدة ﻗد ﺣوﻛﻣوا ﻓﻲ اﻟدﻋوى
ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل أن ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت.
اﻟﻣﺎدة 142
 1ـ ﯾدﻋﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻣدﻧﯾﺎ ً »وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن« إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﯾﻠزﻣون ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﻣﻊ ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺑﺎﻟردود واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺳﺎﺋر اﻻﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ إذا طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ
ذﻟك.
 2ـ وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺗداوي واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗوﺟب اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل.
ﺗرﺳل دواﺋر اﻟﺻﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت إذا ﻟم ﯾﻛن أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻗد أﺳﻠﻔﮭﺎ ﻟدواﺋر اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺗوﻟﻰ اﻻدﻋﺎء ﺑﮭﺎ وﻣﻼﺣﻘﺗﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻔذ أﺣﻛﺎم ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟراﺋم
ورﺳوم اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 143
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ وﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧظران ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻲ
اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻹﻓﻼس ،وﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎظرة ﻓﻲ أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت أن ﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻧد
ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑراءة ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﯾؤﻟف ﻋﻣﻼً ﻏﯾر
ﻣﺷروع.
اﻟﻣﺎدة 144

إذا اﺟﺗﻣﻌت اﻟﻐراﻣﺔ واﻹﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻛﺎﻧت أﻣﻼك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر واﻓﯾﺔ ﺟرى ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎل
اﻟﻣﺣﺻل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ـ اﻹﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر.
ب ـ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
ج ـ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 145
ﯾﻣﻛن أداء اﻟﻌطل واﻟﺿرر واﻟﻧﻔﻘﺎت أﻗﺳﺎطﺎ ً وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  344ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 146
ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟزاﻣﺎت
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟرد وﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ إﻻ ﻋن اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﮫ.
ﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻧﻔﯾذي طوال ﻣدة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ووﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ.
ﯾوﻗف اﻟﻣﺣﺑوﺳون ﺣﺑﺳﺎ ً ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ً ﻓﻲ أﻣﻛﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة 147
إن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺗﻣﻧﻊ أو ﺗﻌﻠق ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ھﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 1ـ وﻓﺎة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم.
 3ـ اﻟﻌﻔو اﻟﺧﺎص.
 4ـ ﺻﻔﺢ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر.
 5ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر.
 6ـ اﻟﺗﻘﺎدم.
 7ـ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
 8ـ وﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ.
اﻟﻣﺎدة 148
إن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو ﺗﻌﻠﻘﮫ ﻻ ﻣﻔﻌول ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 149
 1ـ ﺗزول ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑوﻓﺎة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.

 2ـ وﻟﻛن ﻻ ﻣﻔﻌول ﻟﻠوﻓﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺻﺎدرة ﻗد ﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ إﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟـ .104
 3ـ وﺗﺣول اﻟوﻓﺎة دون اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻐراﻣﺎت وﻧﺷر وإﻟﺻﺎق اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮭﻣﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ 67و.68
اﻟﻣﺎدة 150
 1ـ ﯾﺻدر اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
 2ـ وھو ﯾﺳﻘط ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻓرﻋﯾﺔ أو إﺿﺎﻓﯾﺔ.
 3ـ وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ إﻻ إذا ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻔو ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 4ـ ﻻ ﺗرد اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوﻓﺎة واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟـ .69
اﻟﻣﺎدة 151
 1ـ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻌﻔو اﻟﺧﺎص رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﺳﺗطﻼع رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻔو.
 2ـ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾرﻓض اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻔو.
 3ـ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻌﻔو ﺷرطﯾﺎ ً وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺎط ﺑﺄﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  169أو ﺑﺄﻛﺛر.
 4ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻘﺗرف ﺟﻧﺎﯾﺔ وﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن
اﻟﻣﺎدة  169ﻓﻲ ﻣﮭﻠﺔ أﻗﺻﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 152
 1ـ اﻟﻌﻔو اﻟﺧﺎص ﺷﺧﺻﻲ.
 2ـ وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑﺈﺑدال اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي أو ﺑﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ ﻛﻠﯾﺎ ً أو
ﺟزﺋﯾﺎً.
 3ـ وﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻔو اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ إﻻ ﺑﻣوﺟب ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 153
 1ـ ﻻ ﯾﻧﺎل اﻟﻌﻔو ﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﺑرﻣﺎً.
 2ـ ﻻ ﯾﺣول وﻗت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ووﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ دون ﻧﯾل اﻟﻌﻔو.
اﻟﻣﺎدة 154

 1ـ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي ﯾﻌﺎدل اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
 2ـ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻔﻌول اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﻘطﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ووﻗف
اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ وإﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻟﺗﻛرار واﻋﺗﯾﺎد اﻹﺟرام.
اﻟﻣﺎدة 155
ﯾﻔﻘد ﻣﻧﺣﺔ اﻟﻌﻔو ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أﻗدم ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛرار أو ﺛﺑت ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أﻧﮫ أﺧل ﺑﺄﺣد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟـ .151
اﻟﻣﺎدة 156
 1ـ إن ﺻﻔﺢ اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى
أو اﻟدﻋوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺳﻘط دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم وﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻻ إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ذﻟك.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﻣﻛﺗﺳب ﻗوة اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘﺿﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺻﻔﺢ ﺗظل ﺗﺣﺳب ﻓـﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ووﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ وإﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻟﺗﻛرار واﻋﺗﯾﺎد اﻹﺟرام.
 3ـ ﻻ ﻣﻔﻌول ﻟﻠﺻﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 157
 1ـ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺻﻔﺢ ﻣن ﻛل ﻋﻣل ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﻔو اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗداﻋﯾن.
 2ـ اﻟﺻﻔﺢ ﻻ ﯾﻧﻘض وﻻ ﯾﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺷرط.
 3ـ اﻟﺻﻔﺢ ﻋن أﺣد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﯾﺷﻣل اﻵﺧرﯾن.
 4ـ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻﻔﺢ إذا ﺗﻌدد اﻟﻣدﻋون اﻟﺷﺧﺻﯾون ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻدر ﻋﻧﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎً.
اﻟﻣﺎدة 158
ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺣﮫ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ إذا وﻓﻰ اﻟﺷراﺋط
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
آ ـ أن ﯾﻛون ﻗد اﻧﻘﺿﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ وﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﯾﮫ وﻣﺎ ﻗد
ﯾﻼزﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻘوطﮭﺎ ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﺟري اﻟﻣدة ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻘرار ﻣﺑرﻣﺎ ً
وﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻧذ اﻧﻘﺿﺎء أﺟل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ھﻲ اﻟﻐراﻣﺔ ﺗﺟري اﻟﻣدة ﻣﻧذ ﯾوم اﻷداء أو اﻧﻘﺿﺎء أﺟل اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺳﺗﺑدل.

إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻛرراً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺳﺑق ﻟﮫ أن ﻣﻧﺢ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺿوﻋﻔت اﻟﻣدة.
ب ـ أﻻ ﯾﻛون ﺻدر ﺑﺣﻘﮫ ﺣﻛم ﻻﺣق ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ.
ﻛل ﺣﻛم ﻻﺣق ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﯾﻘطﻊ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣدة.
ﺟـ ـ أن ﺗﻛون اﻹﻟزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﻗد ﻧﻔذت أو أﺳﻘطت أو ﺟرى ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎدم أو
أن ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻹﻟزاﻣﺎت.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻠس أن ﯾﺛﺑت أﻧﮫ ﻗﺿﻰ اﻟدﯾن أﺻﻼً وﻓﺎﺋدة وﻧﻔﻘﺎت أو أﻧﮫ أﻋﻔﻲ ﻣﻧﮫ.
د ـ أن ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺳﺟﻼت اﻟﺳﺟن وﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋن ﺳﯾرة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ أﻧﮫ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﻼً.
اﻟﻣﺎدة 159
 1ـ ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﯾﻌﺎد اﻋﺗﺑﺎره ﺣﻛﻣﺎ ً إذا ﻟم ﯾﻘض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺧﻼل
ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﻧذ اﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺣﻛم آﺧر ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺷد.
 2ـ ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ ﯾﻌﺎد اﻋﺗﺑﺎره ﺣﻛﻣﺎ ً إذا ﻟم ﯾﻘض ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﻛم آﺧر ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ
أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺷد ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﻧذ اﻷداء أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺳﺗﺑدل.
اﻟﻣﺎدة 160
 1ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺑطل ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻔﺎﻋﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة وﺗﺳﻘط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻓﻘدان أھﻠﯾﺔ.
 2ـ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺳب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣذﻛورة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻠﺗﻛرار وﻻﻋﺗﯾﺎد اﻹﺟرام أو أن ﺗﺣول دون وﻗف
اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
اﻟﻣﺎدة 161
 1ـ اﻟﺗﻘﺎدم ﯾﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘﺎدم ﻻ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق أو ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 162
 1ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﺧﻣس وﻋﺷرون ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﺿﻌف ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ أو ﺗﻧﻘص ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧوات.

 3ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻋﺷر ﺳﻧوات.
 4ـ ﯾﺟري اﻟﺗﻘﺎدم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛم إذا ﺻدر ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ً وﻣن ﯾوم ﺗﻣﻠص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا ﻛﺎن
اﻟﺣﻛم وﺟﺎھﯾﺎً.
إذا ﺗﻣﻠص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ أﺳﻘط ﻧﺻف ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﻓﯾﮫ
ﻣن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم.
اﻟﻣﺎدة 163
 1ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ ﺿﻌف ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز
ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺗﻧﻘص ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 2ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ أﺧرى ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 3ـ ﺗﺟري ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم:
ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟوﺟﺎھﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷﺧﯾرة ،وﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺑراﻣﮫ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ﻣﻧذ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑذاﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﮫ .وإذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣوﻗوﻓﺎ ً ﻓﻣن
ﯾوم ﺗﻔﻠﺗﮫ ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﻘط ﻧﺻف ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﻓﯾﮫ ﻣن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم.
اﻟﻣﺎدة 164
ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺳﻧﺗﺎن ﺗﺑدآن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 165
 1ـ ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ ﻻ ﯾﺑدأ اﻟﺗﻘﺎدم إﻻ ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي ﻧﺎﻓذاً ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  115و اﻟـ
 116أو ﺑﻌد ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم ھذا اﻟﺗدﺑﯾر ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺑﻊ
ﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻗرار ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﯾزال ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺄﻣر
ﺑﺄن ﯾﺻﺎر إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي.
اﻟﻣﺎدة 166
ﻻ ﯾﻧﻔذ أي ﺗدﺑﯾر إﺻﻼﺣﻲ أﻏﻔل ﺗﻧﻔﯾذه ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻘرار ﯾﺻدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 167

 1ـ ﯾﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎدم ﻣن ﯾوم إﻟﻰ ﻣﺛﻠﮫ ﻣن دون اﻟﯾوم اﻷول.
 2ـ ﯾوﻗف اﻟﺗﻘﺎدم ﻛل ﺣﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﺣﺎل دون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر وﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﻋن إرادة
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.
 3ـ وﯾﻘطﻊ اﻟﺗﻘﺎدم:
آ( ـ ﺣﺿور اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو أي ﻋﻣل ﺗﺟرﯾﮫ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ب( ـ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر أو ﺟرﯾﻣﺔ
أھم.
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطول ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺿﻌﻔﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 168
 1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ أو ﺗﻛدﯾرﯾﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ إذا ﻟم ﯾﺳﺑق أن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ أو أﺷد.
 2ـ ﻻ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ أو إذا ﺗﻘرر طرده
ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً أو إدارﯾﺎً.
 3ـ ﻻ ﯾﻌﻠق وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو ﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز.
اﻟﻣﺎدة 169
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻧﯾط وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑواﺟب أو أﻛﺛر ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻵﺗﯾﺔ:
 1ـ أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ.
 2ـ أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ.
 3ـ أن ﯾﺣﺻل اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻛﻠﮫ أو ﺑﻌﺿﮫ ﻓﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ أو
اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 170
ﯾﻔﻘد ﻣﻧﺣﺔ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﺷﺧص أﻗدم ﻓﻲ ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات أو ﺳﻧﺗﯾن ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ
ﺟﻧﺣﯾﺔ أو ﺗﻛدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ
أﺷد أو ﺛﺑت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﻛم أﻧﮫ ﺧرق اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 171
 -1إذا ﻟم ﯾﻧﻘض وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋ ﱠد اﻟﺣﻛم ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻻﻏﯾﺎً ،وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻔﻌول ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي واﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ وإﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل
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 2ـ ﻋﻠﻰ أن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﺿﮫ وﻟو ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺗﺟرﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺑوﺷرت دﻋوى اﻟﻧﻘض
أو ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة.
اﻟﻣﺎدة 172
 1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻔرج ﻋن ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ،ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ،ﺑﻌد
أن ﯾﻧﻔذ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻋﻘوﺑﺗﮫ إذا ﺛﺑت ﻟﮫ أﻧﮫ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﻼً.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘص ﻋن ﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر.
 3ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻣؤﺑداً أﻣﻛن اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺳﺟﻧﮫ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 173
 1ـ إن وﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺣﮫ إذا ﻛﺎن ﺛﻣﺔ ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻋﻘوﺑﺗﮫ .وﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
 2ـ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ وﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻰ اﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘوﺑﺗﮫ إﻻ أن
ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 174
إذ ﺑدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ دﻻﺋل أﻛﯾدة ﻋﻠﻰ اﺋﺗﻼﻓﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﻠق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌزﻟﺔ
واﻟوﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻌد ﻣدة ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌﺎدل ﻧﺻف ﻣدة اﻟﺗدﺑﯾر
اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮫ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻧﻘص ھذه اﻟﻣدة ﻋن ﺣد اﻟﺗدﺑﯾر اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً.
اﻟﻣﺎدة 175
 1ـ ﯾﻣﻛن إﻧﺎطﺔ وﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﺣرﯾﺔ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ طوال ﻣدة اﻟﺗﺟرﺑﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﮭذا اﻟﺗدﺑﯾر.
 2ـ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮫ ﻗﺿﺎء واﺟب أو أﻛﺛر ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .169
إن اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻌوض ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات
وﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻓﻲ أي ﺣﺎل اﻟﻣدة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي اﻟﻣﻌﻠﻘﯾن.
اﻟﻣﺎدة 176
ﯾﻌﺎد إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي إذا ارﺗﻛب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء أﺟﻠﮭﻣﺎ ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى
أوﺟﺑت اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ أو ﺛﺑت ﺑﺣﻛم أﻧﮫ ﺧرق اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو ﺧﺎﻟف أﺣداً
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 177

 1ـ إذا ﻟم ﯾﻧﻘض وﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﻓذ ﻋدت اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي ﻣﻧﻔذﯾن ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء أﺟﻠﮭﻣﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﻧﻘﺿﮫ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺑوﺷرت
ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة أو دﻋوى اﻟﻧﻘض ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة.
اﻟﻣﺎدة 178
 1ـ ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ أو ﺗﻛدﯾرﯾﺔ.
 2ـ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً.
اﻟﻣﺎدة 179
ﻻ ﯾﺗﻐﯾر اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إذا أﺑدﻟت ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧف ﻋﻧد اﻷﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب
اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 180
 1ـ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘل ﻋدة أوﺻﺎف ،ذﻛرت ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷد.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا اﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﻧص ﻋﺎم وﻧص ﺧﺎص أﺧذ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺧﺎص.
اﻟﻣﺎدة 181
 1ـ ﻻ ﯾﻼﺣق اﻟﻔﻌل اﻟواﺣد إﻻ ﻣرة واﺣدة.
 2ـ ﻏﯾر أﻧﮫ ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌل اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟوﺻف أﺷد ﻟوﺣق ﺑﮭذا
اﻟوﺻف وأﻧﻘذت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷد دون ﺳواھﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻗد أﻧﻔذت أﺳﻘطت ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺟدﯾدة.
اﻟﻣﺎدة 182
اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق دون إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻻ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 183
 1ـ ﯾﻌد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺣق ﻛل ﻓﻌل ﻗﺿت ﺑﮫ ﺿرورة ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ﺗﻌرض ﻏﯾر ﻣﺣق وﻻ ﻣﺛﺎر ﻋن اﻟﻧﻔس أو
اﻟﻣﻠك أو ﻧﻔس اﻟﻐﯾر أو ﻣﻠﻛﮫ.
 2ـ وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري.
 3ـ إذا وﻗﻊ ﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع أﻣﻛن إﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة ﻓـﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ
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اﻟﻣﺎدة 184
 1ـ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب إﻧﻔﺎذاً ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻷﻣر ﻣﺷروع ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺷروع ﺟﺎز ﺗﺑرﯾر اﻟﻔﺎﻋل إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺟﯾز ﻟﮫ أن ﯾﺗﺣﻘق
ﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻣر.
اﻟﻣﺎدة 185
 1ـ ﻻ ﯾﻌد اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﺟﯾزه اﻟﻘﺎﻧون ﺟرﯾﻣﺔ.
 2ـ ﯾﺟﯾز اﻟﻘﺎﻧون:
آ( ـ ﺿروب اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻧزﻟﮭﺎ ﺑﺎﻷوﻻد آﺑﺎؤھم وأﺳﺎﺗذﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﺑﯾﺣﮫ اﻟﻌرف اﻟﻌﺎم.
ب( ـ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻔن ﺷرط أن ﺗﺟري ﺑرﺿﻰ اﻟﻌﻠﯾل أو
رﺿﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾﮫ اﻟﺷرﻋﯾﯾن أو ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة اﻟﻣﺎﺳﺔ.
ج( ـ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إذا روﻋﯾت ﻗواﻋد اﻟﻠﻌب.
اﻟﻣﺎدة 186
إن اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﻌرﺿﮫ ﻹرادة اﻟﻐﯾر ﻻ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ إذا اﻗﺗرف ﺑرﺿﻰ ﻣن اﻟﻐﯾر ﻗﺑل وﻗوع
اﻟﻔﻌل أو أﺛﻧﺎء وﻗوﻋﮫ.
اﻟﻣﺎدة 187
اﻟﻧﯾﺔ إرادة ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋرﻓﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 188
ﺗﻌد اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺻودة وإن ﺗﺟﺎوزت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل أو ﻋدم اﻟﻔﻌل ﻗﺻد اﻟﻔﺎﻋل إذا
ﻛﺎن ﻗد ﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻓﻘﺑل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة.
اﻟﻣﺎدة 189
ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ إذا ﻧﺟم اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻋن اﻹھﻣﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺣﺗراز أو ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺷراﺋﻊ واﻷﻧظﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 190
ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﺳواء ﻟم ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌﻠﮫ أو ﻋدم ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻣﺧطﺋﯾن وﻛﺎن ﻓﻲ
اﺳﺗطﺎﻋﺗﮫ أو ﻣن واﺟﺑﮫ أن ﯾﺗوﻗﻌﮭﺎ ﻓﺣﺳب أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ اﺟﺗﻧﺎﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 191

 1ـ اﻟداﻓﻊ ھو اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل أو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺧﺎھﺎ.
 2ـ وﻻ ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﻋﻧﺻراً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺟرﯾم إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 192
إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟداﻓﻊ ﻛﺎن ﺷرﯾﻔﺎ ً ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد أو اﻟﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
ـ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﺑدﻻً ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
ـ اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل.
وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻟﺻق اﻟﺣﻛم وﻧﺷره اﻟﻣﻔروﺿﯾن ﻛﻌﻘوﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 193
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد أو اﻟﻣوﻗت أو ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻗد أوﺣﻰ ﺑﮭﺎ دﻓﻊ ﺷﺎﺋن
أﺑدل اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
ﻣن اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل.
اﻟﻣﺎدة 194
إذا اﻗﺗرﻓت ﺑداﻓﻊ اﻟﻛﺳب ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻗﺿﻲ ﺑﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻌﺎً.
اﻟﻣﺎدة 195
 1ـ اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﺗﻲ أﻗدم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋل ﺑداﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ.
 2ـ وھﻲ ﻛذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد اﻧﻘﺎد ﻟداﻓﻊ
أﻧﺎﻧﻲ دﻧﻲء.
اﻟﻣﺎدة 196
 1ـ ﺗﻌد ﺟراﺋم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺟراﺋم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣن أﺷد اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧطورة
ﻣن ﺣﯾث اﻷﺧﻼق واﻟﺣق اﻟﻌﺎم ،ﻛﺎﻟﻘﺗل واﻟﺟرح اﻟﺟﺳﯾم واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك إﺣراﻗﺎ ً أو ﻧﺳﻔﺎ ً أو إﻏراﻗﺎ ً
واﻟﺳرﻗﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ارﺗﻛب ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح واﻟﻌﻧف وﻛذﻟك اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت.
 2ـ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ أو اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻓﻼ ﺗﻌد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت
ﻋﺎدات اﻟﺣرب ﻻ ﺗﻣﻧﻌﮭﺎ وﻟم ﺗﻛن ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑرﺑرﯾﺔ أو اﻟﺗﺧرﯾب.

اﻟﻣﺎدة 197
 1ـ إذا ﺗﺣﻘق اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ طﺎﺑﻌﺎ ً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺑدﻻً ﻣن اﻹﻋدام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت أو اﻹﺑﻌﺎد أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ ﺑدﻻً ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ
اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
ً
اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل.
 2ـ وﻟﻛن ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
اﻟﻣﺎدة 198
إذا ﺗﺣﻘق اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺑداﻓﻊ أﻧﺎﻧﻲ دﻧﻲء أﺑدل ﻣن
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻏﯾر أﺷﻐﺎل ﺷﺎﻗﺔ ﻣؤﺑدة.
اﻟﻣﺎدة 199
 1ـ ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻرﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ ﺑدأت ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗرﻣﻲ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻗﺗراﻓﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ إذا ﻟم ﯾﺣل
دون إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﺳوى ظروف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة اﻟﻔﺎﻋل.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻵﺗﻲ:
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺑدل ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات
إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ:
وأن ﺗﺳﺗﺑدل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وأن ﯾﺳﺗﺑدل
اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﯾﻣﻛن أن ﯾﺣط ﻣن أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﻣن
اﻟﻧﺻف إﻟﻰ اﻟﺛﻠﺛﯾن.
 3ـ وﻣن ﺷرع ﻓﻲ ﻓﻌل ورﺟﻊ ﻋﻧﮫ ﻣﺧﺗﺎراً ﻻ ﯾﻌﺎﻗب إﻻ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓﮭﺎ وﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ
ﺟراﺋم.
اﻟﻣﺎدة 200
إذا ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراف اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻗد ﺗﻣت ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻔض إﻟﻰ ﻣﻔﻌول ﺑﺳﺑب ظروف
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺈرادة اﻟﻔﺎﻋل أﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻵﺗﻲ:
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺑدل اﻹﻋدام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.
وأن ﺗﺳﺗﺑدل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.
وأن ﯾﺳﺗﺑدل اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ .وﯾﻣﻛن أن ﯾﺣط ﻣن

أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻧﺻﻔﮭﺎ.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻠﺛﯾن إذا ﺣﺎل اﻟﻔﺎﻋل ﺑﻣﺣض إرادﺗﮫ دون
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة 201
 1ـ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﺻراﺣﺔ.
 2ـ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻟﻠﺟﻧﺣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﮭﺎ ،وﺣﺗﻰ
اﻟﺛﻠث ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة 202
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع وإن ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن ﺑﻠوغ اﻟﮭدف ﺑﺳﺑب ظرف ﻣﺎدي ﯾﺟﮭﻠﮫ اﻟﻔﺎﻋل.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا أﺗﻰ ﻓﻌﻠﮫ ﻋن ﻏﯾر ﻓﮭم.
 3ـ وﻛذﻟك ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻣن ارﺗﻛﺎب ﻓﻌﻼً وظن ﺧطﺄ أﻧﮫ ﯾﻛوّ ن ﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 203
 1ـ إن اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل وﻋدم اﻟﻔﻌل ﻣن ﺟﮭﺔ وﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻔﻌﮭﺎ
اﺟﺗﻣﺎع أﺳﺑﺎب أﺧرى ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ﺳواء ﺟﮭﻠﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋل أو ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻓﻌﻠﮫ.
 2ـ وﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر إذا ﻛﺎن اﻟﺳﺑب اﻟﻼﺣق ﻣﺳﺗﻘﻼً وﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﺑذاﺗﮫ ﻷﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ.
وﻻ ﯾﻛون اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋرﺿﺔ إﻻ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻔﻌل اﻟذي ارﺗﻛﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 204
 1ـ إذا ﺛﺑﺗت ﻋدة ﺟﻧﺎﯾﺎت أو ﺟﻧﺢ ﻗﺿﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻛل ﺟرﯾﻣﺔ وﻧﻔذت اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻷﺷد دون ﺳواھﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾزﯾد ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷد إﻻ ﺑﻣﻘدار ﻧﺻﻔﮭﺎ.
 3ـ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﻗﺿﻲ ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ أو ﺑﺟﻣﻌﮭﺎ أﺣﯾل اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾﻔﺻﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة 205
 1ـ إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭﺎ ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻗﺗرف اﻟﻔﻌل ﺑﺣق
ﻣن ﻛﺎن ﯾﻘﺻد.

 2ـ وإذا أﺻﯾب ﻛﻼھﻣﺎ أﻣﻛن زﯾﺎدة اﻟﻧﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 206
ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛدﯾرﯾﺔ ﺣﺗﻣﺎً.
اﻟﻣﺎدة 207
 1ـ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ وإن أدﻏﻣت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺧﻼف ذﻟك.
 2ـﺈذا ﺟﻣﻌت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺟﻣﻌت ﺣﻛﻣﺎ ً اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 208
ﺗﻌد وﺳﺎﺋل ﻟﻠﻌﻠﻧﯾﺔ:
 1ـ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺣرﻛﺎت إذا ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم أو ﻣﻛﺎن ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور أو ﻣﻌرض ﻟﻸﻧظﺎر أو
ﺷﺎھدھﺎ ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﻻ دﺧل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل.
 2ـ اﻟﻛﻼم أو اﻟﺻراخ ﺳواء ﺟﮭر ﺑﮭﻣﺎ أو ﻧﻘﻼً ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻵﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﻌﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﯾن ﻣن ﻻ
دﺧل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل.
 3ـ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟرﺳوم واﻟﺻور اﻟﯾدوﯾﺔ واﻟﺷﻣﺳﯾﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺷﺎرات واﻟﺗﺻﺎوﯾر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ إذا
ﻋرﺿت ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم أو ﻣﻛﺎن ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور أو ﻣﻌرض ﻟﻸﻧظﺎر أو ﺑﯾﻌت أو ﻋرﺿت ﻟﻠﺑﯾﻊ أو وزﻋت
ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أﻛﺛر.
اﻟﻣﺎدة 209
 1ـ ﻻ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺣد ﺑﻌﻘوﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﻋن وﻋﻲ وإرادة.
 2ـ إن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺟزاﺋﯾﺎ ً ﻋن أﻋﻣﺎل ﻣدﯾرﯾﮭﺎ وأﻋﺿﺎء إدارﺗﮭﺎ وﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ وﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺄﺗون ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺳم اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة أو ﺑﺈﺣدى وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ.
 3ـ وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎدرة وﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻐراﻣﺔ ،أﺑدﻟت اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة وأﻧزﻟت
ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  53و 60و.63
اﻟﻣﺎدة 210
 1ـ ﻻ ﯾﻧزل ﺑﺄﺣد ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎم ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﺑﻌد
اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض اﻟﻘﺎﻧون وﺟود اﻟﺧطر ﻓﯾﮭﺎ.

 2ـ ﯾﻌد ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛل ﺷﺧص أو ھﯾﺋﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻗﺗرف ﺟرﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺧﺷﻰ أن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ
أﻓﻌﺎل أﺧرى ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
 3ـ ﻻ ﺗﺗﻌرض اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻐﯾر ﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 211
ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ ھو ﻣن أﺑرز إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺳﺎھم ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 212
 1ـ ﻛل ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
 2ـ ﺗﺷدد وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  247ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن ﻧظم أﻣر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو أدار
ﻋﻣل ﻣن اﺷﺗرﻛوا ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 213
اﻟﺷرﯾﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة
 208أو ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺑﺄﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﮭﺎ ھﻣﺎ ﺻﺎﺣب
اﻟﻛﻼم أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻧﺎﺷر إﻻ أن ﯾﺛﺑت اﻷول أن اﻟﻧﺷر ﺗم دون رﺿﺎه.
اﻟﻣﺎدة 214
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗرف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﺣف ﯾﻌد ﻧﺎﺷراً ﻣدﯾر اﻟﻧﺷر ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﻣدﯾر ﻓﺎﻟﻣﺣرر أو رﺋﯾس
ﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 215
 1ـ ﻣﻔﺎﻋﯾل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ.
 2ـ وﺗﺳري ﻋﻠﯾﮭم أﯾﺿﺎ ً ﻣﻔﺎﻋﯾل اﻟظروف اﻟﻣﺷددة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﮭﻠت اﻗﺗراف اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
 3ـ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳوى ذﻟك ﻣن اﻟظروف ﻓﻼ ﯾﺗﻧﺎول ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎ إﻻ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 216
 1ـ ﯾﻌد ﻣﺣرﺿﺎ ً ﻣن ﺣﻣل أو ﺣﺎول أن ﯾﺣﻣل ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ.
 2ـ إن ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣرﱢ ض ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣرﱠ ض ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 217

 1ـ ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺣرﱠ ض ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أراد أن ﺗﻘﺗرف ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻧﺎﺟزة أو ﻣﺷروﻋﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ
أو ﻧﺎﻗﺻﺔ.
 2ـ إذا ﻟم ﯾﻔض اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻔﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺎدة اﻟـ  219ﻓﻲ ﻓﻘراﺗﮭﺎ اﻟـ 2واﻟـ 3واﻟـ .4
 3ـ اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ إذا ﻟم ﯾﻠق ﻗﺑوﻻً.
 4ـ ﺗﻧزل اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣرﱢ ض ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 218
ﯾﻌد ﻣﺗدﺧﻼً ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ:
أ ـ ﻣن أﻋطﻰ إرﺷﺎدات ﻻﻗﺗراﻓﮭﺎ وإن ﻟم ﺗﺳﺎﻋد ھذه اﻹرﺷﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل.
ب ـ ﻣن ﺷ ﱠد ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل.
ج ـ ﻣن ﻗﺑل ،اﺑﺗﻐﺎء ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ،ﻋرض اﻟﻔﺎﻋل أن ﯾرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
د ـ ﻣن ﺳﺎﻋد اﻟﻔﺎﻋل أو ﻋﺎوﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ھﯾﺄت اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺳﮭﻠﺗﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ أﺗﻣت
ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.
ھـ ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣﺗﻔﻘﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋل أو أﺣد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺳﺎھم ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ أو ﺗﺧﺑﺋﺔ
أو ﺗﺻرﯾف اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،أو إﺧﻔﺎء ﺷﺧص أو أﻛﺛر ﻣن اﻟذﯾن اﺷﺗرﻛوا ﻓﯾﮭﺎ ﻋن وﺟﮫ اﻟﻌداﻟﺔ.
و ـ ﻣن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ً ﺑﺳﯾرة اﻷﺷرار اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟذﯾن دأﺑﮭم ﻗطﻊ اﻟطرق أو ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﺿد أﻣن
اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﺿد اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻗدم ﻟﮭم طﻌﺎﻣﺎ ً أو ﻣﺄوى أو ﻣﺧﺗﺑﺄ أو ﻣﻛﺎﻧﺎ ً
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع.
اﻟﻣﺎدة 219
 1ـ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي ﻟوﻻ ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻣﺎ ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ھم ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻔﺎﻋل.
 2ـ أﻣﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن
ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام.
وإذا ﻛﺎن ﻋﻘﺎب اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻻ
أﻗل ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧﯾن.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﺗﻧزل ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺑﻌد أن ﺗﺧﻔض ﻣدﺗﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺻف .وﯾﻣﻛن إﻧزال اﻟﺗداﺑﯾر
اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﺑﮭم ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧوا ھم أﻧﻔﺳﮭم ﻓﺎﻋﻠﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 220
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  218ھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ
إﺧﻔﺎء أو ﺑﯾﻊ أو ﺷراء أو ﺗﺻرﯾف اﻷﺷﯾﺎء اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر واﻟﺗﻲ ﻧزﻋت أو اﺧﺗﻠﺳت أو ﺣﺻل

ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ
ﻟﯾرة.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﺣوث ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﺎوز
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة.
اﻟﻣﺎدة 221
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟـ  5و 6ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ  218ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء
ﺷﺧص ﯾﻌرف أﻧﮫ اﻗﺗرف ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻟﺗواري ﻋن وﺟﮫ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺻول اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﺧﺑﺄﯾن أو ﻓروﻋﮭم أو أزواﺟﮭم أو زوﺟﺎﺗﮭم ﺣﺗﻰ اﻟطﺎﻟﻘﺎت أو
أﺷﻘﺎؤھم أو ﺷﻘﯾﻘﺎﺗﮭم أو أﺻﮭﺎرھم ﻣن اﻟدرﺟﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 222
 1ـ ﻻ ﯾﻣﻛن أﺣداً أن ﯾﺣﺗﺞ ﺑﺟﮭﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ أو ﺗﺄوﯾﻠﮫ إﯾﺎه ﺗﺄوﯾﻼً ﻣﻐﻠوطﺎً.
 2ـ ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻌد ﻣﺎﻧﻌﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺎب:
أ( ـ اﻟﺟﮭل اﻟﻘﺎﻧون ﺟدﯾد إذا اﻗﺗرف اﻟﺟرم ﻓﻲ ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻧﺷره.
ب( ـ ﺟﮭل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻗدم ﺳورﯾﺔ ﻣﻧذ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﺑوﺟود ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ
ﻻ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑﻼده أو ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﯾﻣﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 223
 1ـ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻛﻔﺎﻋل أو ﻣﺣرض أو ﻣﺗدﺧل ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺻودة ﻣن اﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﺑﻌﺎﻣل ﻏﻠط ﻣﺎدي
واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ.
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﻐﻠط ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟظروف اﻟﻣﺷددة ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺟرم ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ھذا اﻟظرف وھو ﺑﻌﻛس ذﻟك
ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌذر اﻟذي ﺟﮭل وﺟوده.
 3ـ ﺗطﺑق ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 224
ﻻ ﯾﻛون اﻟﻐﻠط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻣؤﻟف ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﻣﺎﻧﻌﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺎب إﻻ إذا ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ
اﻟﻔﺎﻋل.
اﻟﻣﺎدة 225

ﻻ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟذي أﻣر ﺑﺈﺟراء ﻓﻌل أو أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون إذا اﻋﺗﻘد ﻟﺳﺑب ﻏﻠط ﻣﺎدي أﻧﮫ ﯾطﯾﻊ أﻣر رؤﺳﺎﺋﮫ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أﻣور داﺧﻠﺔ ﻓﻲ
اﺧﺗﺻﺎﺻﮭم وﺟﺑت ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻋﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 226
 1ـ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣن أﻛرھﺗﮫ ﻗوة ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ إﻟﻰ دﻓﻌﮭﺎ ﺳﺑﯾﻼً.
 2ـ ﻣن وﺟد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺧطﺄ ﻣﻧﮫ ﻋوﻗب ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻛﻔﺎﻋل ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة.
اﻟﻣﺎدة 227
 1ـ إن اﻟﻣﮭﺎﺑﺔ وﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﮭوى ﻟﯾﺳت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ إذا أﻓرط ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷروع ﻻ ﯾﻌﺎﻗب إذا أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل ﻓﻲ
ﺛورة اﻧﻔﻌﺎل ﺷدﯾد اﻧﻌدﻣت ﻣﻌﮭﺎ ﻗوة وﻋﯾﮫ أو إرادﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 228
ﻻ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل أﻟﺟﺄﺗﮫ اﻟﺿرورة إﻟﻰ أن ﯾدﻓﻊ ﺑﮫ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ أو ﻋن ﻏﯾره أو ﻋن ﻣﻠﻛﮫ أو ﻣﻠك
ﻏﯾره ﺧطراً ﺟﺳﯾﻣﺎ ً ﻣﺣدﻗﺎ ً ﻟم ﯾﺗﺳﺑب ھو ﻓﯾﮫ ﻗﺻداً ،ﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً واﻟﺧطر.
ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﻣن ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺧطر.
اﻟﻣﺎدة 230
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻧون.
اﻟﻣﺎدة 231
 1ـ ﻣن ﺛﺑت اﻗﺗراﻓﮫ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺗﺎن وﻗﺿﻲ ﺑﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺑﺳﺑب ﻓﻘداﻧﮫ
اﻟﻌﻘل ﺣﺟز ﺑﻣوﺟب ﻓﻘرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﻛم اﻟﺑراءة ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺗرازي.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة أو ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ اﻟﺣﺑس أﻗل ﻣن ﺳﻧﺗﯾن ﻗﺿﻲ ﺑﺣﺟز اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺄوى
اﻻﺣﺗرازي إذا ﺛﺑت أﻧﮫ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 3ـ وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺣﺟز إﻟﻰ أن ﯾﺛﺑت ﺷﻔﺎء اﻟﻣﺟﻧون ﺑﻘرار ﺗﺻدره اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﯾت ﺑﺎﻟﺣﺟز ،وﯾﻣﻛن أن
ﺗﻔرض اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻧد ﺗﺳرﯾﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 232
ﻣن ﻛﺎن ﺣﯾن اﻗﺗراب اﻟﻔﻌل ﻣﺻﺎﺑﺎ ً ﺑﻌﺎھﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ وراﺛﯾﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أﻧﻘﺻت ﻗوة اﻟوﻋﻲ أو اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ
أﻋﻣﺎﻟﮫ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣن إﺑدال ﻋﻘوﺑﺗﮫ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟـ .241

اﻟﻣﺎدة 233
 1ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ واﺳﺗﻔﺎد ﻣن إﺑدال اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺣﻔﯾﺿﮭﺎ
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﺑﺳﺑب اﻟﻌﺗﮫ ،وﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺛﺑت أﻧﮫ ﻣﻣﺳوس أو ﻣدﻣن اﻟﻣﺧدرات أو
اﻟﻛﺣول أو ﻛﺎن ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺣﺟزه ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺄوى اﻻﺣﺗرازي
ﻟﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﮫ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
 2ـ إن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﺳرح ﻣن اﻟﻣﺄوى اﻻﺣﺗرازي ﺑﻌد ﺷﻔﺎﺋﮫ اﻟﻣﺛﺑت ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻗﺿت ﺑﺣﺟزه ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﮫ اﻟﻣدة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻋﻘوﺑﺗﮫ.
 3ـ إذا ظل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺧطراً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺄوى
اﻻﺣﺗرازي ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ،
واﻟﺳﻧﺗﯾن إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟﻧﺣﺔ .وﯾﺳرح اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد إذا ﺻدر ﻗرار ﻻﺣق
ﯾﺛﺑت أﻧﮫ ﻟم ﯾﺑق ﺧطراً.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻔرض اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد ﺗﺳرﯾﺣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 234
 1ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻛﺎن ﺣﯾن اﻗﺗراف اﻟﻔﻌل ،ﺑﺳﺑب ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗوة ﻗﺎھرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣم
ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧدرات أﻓﻘدﺗﮫ اﻟوﻋﻲ أو اﻹرادة.
 2ـ إذا ﻧﺗﺟت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﻣم ﻋن ﺧطﺄ اﻟﻔﺎﻋل ﻛﺎن ھذا ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.
3ـ وﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺻودة إذا ﺗوﻗﻊ ﺣﯾن أوﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﺑب ﺧطﺋﮫ إﻣﻛﺎن
اﻗﺗراﻓﮫ أﻓﻌﺎﻻً ﺟرﯾﻣﺔ.
 4ـ وإذا أوﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻداً ﺑﻐﯾﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺷددت ﻋﻘوﺑﺗﮫ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟـ .247
اﻟﻣﺎدة 235
إذا أﺿﻌﻔت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﻣم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗوة ﻗﺎھرة أو ﺣدث طﺎرئ ،ﻗوة وﻋﻲ اﻟﻔﺎﻋل أو إرادﺗﮫ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد
أﻣﻛن إﺑدال اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟـ .241
اﻟﻣﺎدة 236
ـ اﻟﻣواد  236و 237و 238أﻟﻐﯾت ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  58ﺗﺎرﯾﺦ
.1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ / 3 / 30
 1974واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  51ﻟﻌﺎم .1979
اﻟﻣﺎدة 237

ـ اﻟﻣواد  236و 237و 238أﻟﻐﯾت ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  58ﺗﺎرﯾﺦ
.1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ / 3 / 30
 1974واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  51ﻟﻌﺎم .1979
اﻟﻣﺎدة 238
ـ اﻟﻣواد  236و 237و 238أﻟﻐﯾت ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  58ﺗﺎرﯾﺦ
.1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم  18ﺗﺎرﯾﺦ / 3 / 30
 1974واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  51ﻟﻌﺎم .1979
اﻟﻣﺎدة 239
ﻻ ﻋذر ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 240
 1ـ إن اﻟﻌذر اﻟﻣﺣل ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﺟرم ﻣن ﻛل ﻋﻘﺎب.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧزل ﺑﮫ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح وﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌزﻟﺔ.
اﻟﻣﺎدة 241
 1ـ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻋذر ﻣﺧﻔف:
إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﺟﻧﺎﯾﺔ ﺗوﺟب اﻹﻋدام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺣوﻟت اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ
اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﯾؤﻟف إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎن اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻼ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛدﯾرﯾﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﺻف اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻛدﯾرﯾﺔ.
 2ـ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧزل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌذر اﻟﻣﺧﻔف ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ ﻣن ﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗراز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌزﻟﺔ ﻟو
ﻛﺎن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 242
ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌذر اﻟﻣﺧﻔف ﻓﺎﻋل اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟذي أﻗدم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺛورة ﻏﺿب ﺷدﯾد ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣل ﻏﯾر ﻣﺣق
وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺧطورة أﺗﺎه اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 243

 1ـ إذا وﺟدت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﺳﺑﺎب ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:
ﺑدﻻً ﻣن اﻹﻋدام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ،أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ،ﻣن اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن
ﺳﻧﺔ.
ً
وﺑدﻻ ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻻ أﻗل ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧﯾن.
وﺑدﻻً ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﻻ أﻗل ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧﯾن.
وﻟﮭﺎ أن ﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أﺧرى.
وﻟﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار أن ﺗﺑدل ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﻻ ﯾﺟﺎوز
ﺣدھﺎ اﻷدﻧﻰ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وﻛﻠﻣﺎ أﺑدﻟت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس أﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻣﻧﻊ
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد  65و 82و.88
اﻟﻣﺎدة 244
 1ـ إذا أﺧذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ارﺗﻛب ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻠﮭﺎ أن ﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﺣدھﺎ
اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  51و 52و.53
 2ـ وﻟﮭﺎ أن ﺗﺑدل اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺑس وﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ،أو أن ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛدﯾرﯾﺔ ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل.
اﻟﻣﺎدة 245
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺣد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  60واﻟـ  61أو اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺗﺑﯾن ﻓﯾﮭﺎ أﺳﺑﺎب ﻣﺧﻔﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 246
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣﻌﻠﻼً ﺗﻌﻠﯾﻼً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت
أو اﻟﺟﻧﺢ أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.
اﻟﻣﺎدة 247
إذا ﻟم ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻔﻌول ﺳﺑب ﻣﺷدد ،أوﺟب اﻟﺳﺑب اﻟﻣذﻛور ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﯾﺑدل اﻹﻋدام ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة وﺗزداد ﻛل ﻋﻘوﺑﺔ ﻣوﻗﺗﺔ ﻣن اﻟﺛﻠث إﻟﻰ اﻟﻧﺻف وﺗﺿﺎﻋف
اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 248
 1ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﺑرﻣﺎ ً وارﺗﻛب ﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧرى ﺗوﺟب اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ
ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻋدام.

 2ـ وﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﺑرﻣﺎ ً ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وارﺗﻛب ﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧرى ﻗﺑل ﻣرور ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺳﻘوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﺿﻌﻔﯾﮭﺎ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟب اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 3ـ وﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﺣﺗﻰ ﺿﻌﻔﯾﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟب اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
 4ـ وﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوھﺎ درﺟﺔ واﺣدة ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  38إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟب اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 249
 1ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﺑرﻣﺎ ً ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﯾﺔ ،وارﺗﻛب ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺳﺑﻌﺔ أﻋوام ﻋﻠﻰ
اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺳﻘوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ،ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻋﻘﺎﺑﮭﻣﺎ اﻟﺣﺑس ﯾﺗﻌرض ﻷﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺿﻌﻔﯾﮭﺎ.
 2ـ وﯾﻛون اﻷﻣر ﻛذﻟك إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺣﻛم اﻷول ﺳﻧﺔ ﺣﺑس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻗﺿﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻧﺣﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺟﻧﺣﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
 3ـ وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻲ ﺑﮭﺎ ﻗﺑﻼً دون اﻟﺳﻧﺔ ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛرر ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﺿﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك ﺿﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
 4ـ وﯾﺑدل اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻷول ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ
ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻐراﻣﺔ.
 5ـ وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻐراﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﺳﺑﻘﮭﺎ ﺣﻛم ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ وإذا وﻗﻊ اﻟﺗﻛرار ﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺣﺗﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻌﺎً.
اﻟﻣﺎدة 250
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ واﺣد ﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛرار اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻟﻣﻘﺗرﻓﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋل أو اﻟﻣﺣرض أو اﻟﻣﺗدﺧل:
أ ( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل واﺣد ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺧﻼق )اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ(.
ج( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻘﺻودة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص )اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣن(.
د( ـ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن ﺟﺳدﯾﺔ وﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد أو رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ھـ( ـ اﻟﻘﺗل واﻟﺟرح ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودﯾن.
و( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺑﺎب اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧطرﯾن.
ز( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻘﺻودة اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك.
ح( ـ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ أو إﺧﻔﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ارﺗﻛﺑوھﺎ وﺗﻠك اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ.

ط( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن  195و.196
ي( ـ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺑداﻓﻊ واﺣد ﻏﯾر ﺷرﯾف.
اﻟﻣﺎدة 251
 1ـ إن اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﺑرﻣﺎ ً ﻣﻧذ ﻣدة ﻟم ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ أو ﻣن أﺟل أﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
أﺧرى ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم واﺣد ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺿﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﺗﻛرار ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدة ﻧﻔﺳﮭﺎ أﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال
اﻟﺗﻲ ﻧص ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻣﺔ وﺣدھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 252
اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﻌﺗﺎد ھو اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻣﻠﮫ اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ داﺋم ﻓطرﯾﺎ ً ﻛﺎن أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ً ﻻرﺗﻛﺎب
اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أو اﻟﺟﻧﺢ.
اﻟﻣﺎدة 253
ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة ،وﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ
اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻋﻘوﺑﺗﮫ أو ﺳﻘوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ
ﻣﻘﺻودة أﺧرى ،ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ إذ ﺛﺑت اﻋﺗﯾﺎده ﻟﻺﺟرام وإﻧﮫ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 254
 1ـ ﻛل ﻣﺟرم ﻣﻌﺗﺎد ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  248و 249ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻛﻣﺎ ً أﻧﮫ
ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻛرار
ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر.
 2ـ واﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧص ﻛل ﻣﻌﺗﺎد ﻟﻺﺟرام إذا ﺻدر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﻣدة
اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ :أﻣﺎ أرﺑﻌﺔ أﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻗﺗرﻓت ﺑﻌذر
أو ﻋن ﺟﻧﺢ ﻣﻘﺻودة ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻛل ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ﻗد اﻗﺗرﻓت ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑرﻣﺎً.
وأﻣﺎ ﺣﻛﻣﺎن ﻛﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳواء وﻗﻌت اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺟﻧﺣﺔ أو
ﺑﻌدھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 255
ﯾﺳﺗﮭدف ﻟﻠﻌزﻟﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ارﺗﻛب ﻓﻲ أﺛﻧﺎء إﻗﺎﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن أو
ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺳﻧﺔ واﺣدة أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺷد.
اﻟﻣﺎدة 256

ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ ﻣن ﺛﺑت اﻋﺗﯾﺎده ﻟﻺﺟرام
أو ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣﻛرر ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 257
 1ـ ﯾﻧزل ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻺﺟرام واﻟﻣﻛرر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺷد ﻋﻧد
اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ،ﺗدﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻻ أن ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ زﯾﺎدة ﻣدﺗﮭﺎ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ أو
إﺑدال اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺑﮭﺎ أو إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ.
 2ـ ﯾدﻏم ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟـ  82ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟـ  2و 3ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣدة
اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 258
ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷددة اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷددة اﻟﻣﺎدﯾﺔ.
اﻷﻋذار.
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷددة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 259
ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﻔﻌول ﻛل ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷددة أو اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 260
اﻟﻣؤاﻣرة ھﻲ ﻛل اﺗﻔﺎق ﺗم ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 261
ﯾﺗم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﻟف ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺎﻣﺎ ً أو ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أو ﻣﺷروﻋﺎ ً ﻓﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 262
 1ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﺷﺗرك ﺑﻣؤاﻣرة ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وأﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺄي ﻓﻌل ﻣﮭﯾﺄ
ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ.
 2ـ وإذا اﻗﺗرف ﻓﻌل ﻛﮭذا أو ﺑدئ ﺑﮫ ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﻌذر إﻻ ﻣﺧﻔﻔﺎَ.
 3ـ وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻛذﻟك ﻣن ﻋذر ﻣﺧﻔف اﻟﻣﺟرم اﻟذي أﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣؤاﻣرة أو ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ
ﻗﺑل إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺑض ـ وﻟو ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻵﺧرﯾن أو ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌرف
ﻣﺧﺗﺑﺄھم.

 4ـ ﻻ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرض.
اﻟﻣﺎدة 263
 1ـ ﻛل ﺳوري ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻌدو ﻋوﻗب ﺑﺎﻹﻋدام.
 2ـ ﻛل ﺳوري وإن وﻟم ﯾﻧﺗم إﻟﻰ ﺟﯾش ﻣﻌﺎد ،أﻗدم ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻋدوان ﺿد ﺳورﯾﺔ
ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣؤﺑدة.
 3ـ ﻛل ﺳوري ﺗﺟﻧد ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺟﯾش ﻣﻌﺎد وﻟم ﯾﻧﻔﺻل ﻋﻧﮫ ﻗﺑل أي ﻋﻣل ﻋدواﻧﻲ ﺿد ﺳورﯾﺔ
ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ وإن ﯾﻛن ﻗد اﻛﺗﺳب ﺑﺗﺟﻧﯾده اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 264
 1ـ ﻛل ﺳوري درس اﻟدﺳﺎﺋس ﻟدى دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﺗﺻل ﺑﮭﺎ ﻟﯾدﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺔ
أو ﻟﯾوﻓر ﻟﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل إﻟﻰ ذﻟك ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
 2ـ وإذا أﻓﺿﻰ ﻓﻌﻠﮫ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻹﻋدام.
اﻟﻣﺎدة 265
ﻛل ﺳوري دس اﻟدﺳﺎﺋس ﻟدى اﻟﻌدو أو اﺗﺻل ﺑﮫ ﻟﯾﻌﺎوﻧﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓوز ﻗواﺗﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻹﻋدام.
اﻟﻣﺎدة 266
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﻛل ﺳوري أﻗدم ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺻد ﺷل اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺑواﺧر واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ واﻷدوات واﻟذﺧﺎﺋر واﻷرزاق وﺳﺑل
اﻟﻣوﺻﻼت وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻛل اﻷﺷﯾﺎء ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺳﻛري أو اﻟﻣﻌدة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﯾش واﻟﻘوات
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ )أو ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ ذﻟك(.
 2ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻹﻋدام إذا ﺣدث اﻟﻔﻌل ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب أو ﻋﻧد ﺗوﻗﻊ ﻧﺷوﺑﮭﺎ أو أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﺗﻠف ﻧﻔس.
اﻟﻣﺎدة 267
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛل ﺳوري ﺣﺎول ﺑﺄﻋﻣﺎل أو ﺧطب أو ﻛﺗﺎﺑﺎت أو
ﺑﻐﯾر ذﻟك أن ﯾﻘﺗطﻊ ﺟزءاً ﻣن اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﯾﺿﻣﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أن ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ﺣﻘﺎ ً اﻣﺗﯾﺎزاً ﺧﺎﺻﺎ ً
ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﻔﻌل ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ ً إﻟﻰ إﺣدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
 288و 308ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣؤﺑداً.
اﻟﻣﺎدة 268

 1ـ ﻛل ﺳوري ﻗدم ﺳﻛﻧﺎ ً أو طﻌﺎﻣﺎ ً أو ﻟﺑﺎﺳﺎ ً ﻟﺟﺎﺳوس أو ﺟﻧدي ﻣن ﺟﻧود اﻷﻋداء ﻟﻼﺳﺗﻛﺷﺎف وھو ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﻧﺔ ﻣن أﻣره أو ﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻟﮭرب ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 2ـ ﻛل ﺳوري ﺳﮭل ﻓرار أﺳﯾر ﺣرب أو أﺣد رﻋﺎﯾﺎ اﻟﻌدو اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
اﻟﻣﺎدة 269
ﺗﻔرض أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗرﺑطﮭﺎ ﺑﺳورﯾﺔ
ﻣﻌﺎھدة ﺗﺣﺎﻟف أو وﺛﯾﻘﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 270
ﯾﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺳورﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  264إﻟﻰ  268اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﻟﮭم ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ
ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻛن ﻓﻌﻠﻲ.
اﻟﻣﺎدة 271
ﻣن دﺧل أو ﺣﺎول اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺣظور ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء أو وﺛﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن
ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻛﺗوﻣﺔ ﺣرﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وإذا ﺳﻌﻰ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺟﺳس
ﻓﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 272
 1ـ ﻣن ﺳرق أﺷﯾﺎء أو وﺛﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋوﻗب
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 2ـ إذا اﻗﺗرﻓت اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة.
اﻟﻣﺎدة 273
 1ـ ﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  271ﻓﺄﺑﻠﻐﮫ أو أﻓﺷﺎه دون
ﺳﺑب ﻣﺷروع ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إذا أﺑﻠﻎ ذﻟك ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ.
 3ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺎ ذﻛر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺷﯾﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻛوﻧﮫ ﻣوظﻔﺎ ً أو ﻋﺎﻣﻼً أو ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻌﻘوﺑﺗﮫ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ
اﻟﻣؤﺑدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
 4ـ إذا ﻟم ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھم إﻻ ﺧطﺄ ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 274

إذا اﻗﺗرﻓت ﺟراﺋم اﻟﺗﺟﺳس اﻟﻣذﻛورة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﺷددت اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة .274
اﻟﻣﺎدة 275
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻛل ﺳوري وﻛل ﺷﺧص ﺳﺎﻛن ﻓﻲ
ﺳورﯾﺔ أﻗدم أو ﺣﺎول أن ﯾﻘدم ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺷراء
أو ﺑﯾﻊ أو ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﻊ أﺣد رﻋﺎﯾﺎ اﻟﻌدو أو ﻣﻊ ﺷﺧص ﺳﺎﻛن ﺑﻼد اﻟﻌدو.
اﻟﻣﺎدة 276
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘﺎب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ذﻛر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص إذا ﺳﺎھﻣوا ﻓﻲ ﻗرض أو اﻛﺗﺗﺎب
ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ أو ﺳﮭل أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل.
اﻟﻣﺎدة 277
ﻣن أﺧﻔﻰ أو اﺧﺗﻠس أﻣوال دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ أو أﻣوال أﺣد رﻋﺎﯾﺎھﺎ اﻟﻣﻌﮭود ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺎرس ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 278
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت:
أ( ـ ﻣن ﺧرق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب.
ب( ـ ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل أو ﻛﺗﺎﺑﺎت أو ﺧطب ﻟم ﺗﺟزھﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻌرض ﺳورﯾﺔ ﻟﺧطر أﻋﻣﺎل ﻋداﺋﯾﺔ
أو ﻋﻛر ﺻﻼﺗﮭﺎ ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻋرض اﻟﺳورﯾﯾن ﻷﻋﻣﺎل ﺛﺄرﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭم أو ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﮭم.
اﻟﻣﺎدة 279
 1ـ ﻛل اﻋﺗداء ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ أو ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﮫ أﺣد اﻟرﻋﺎﯾﺎ اﻟﺳورﯾﯾن ﻗﺻد أن ﯾﻐﯾر ﺑﺎﻟﻌﻧف
دﺳﺗور دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ أو ﯾﻘﺗطﻊ ﺟزءاً ﻣن أرﺿﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
 2ـ إن اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺗوﺟب اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 280
ﻣن ﺟﻧد ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ دون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻧوداً ﻟﻠﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل
اﻟﻣوﻗت.
اﻟﻣﺎدة 281
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﺣرﯾض ﯾﻘﻊ ﻓﻲ
ﺳورﯾﺔ أو ﯾﻘوم ﺑﮫ ﺳوري ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  278ﻟﺣﻣل ﺟﻧود دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻧود
اﻟﺑر أو اﻟﺑﺣر أو اﻟﺟو ﻋﻠﻰ اﻟﻔرار أو اﻟﻌﺻﯾﺎن.

اﻟﻣﺎدة 282
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن أﺟل اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ـ ﺗﺣﻘﯾر دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺟﯾﺷﮭﺎ أو ﻋﻠﻣﮭﺎ أو ﺷﻌﺎرھﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻼﻧﯾﺔ.
ـ ﺗﺣﻘﯾر رﺋﯾس دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو وزراﺋﮭﺎ أو ﻣﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ.
 اﻟﻘدح أو اﻟذم اﻟواﻗﻊ ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو وزراﺋﮭﺎ أو ﻣﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ.ﻻ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت اﻟﻔﻌل اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟذم.
اﻟﻣﺎدة 283
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ أو ﺑﻔﻌل ﺳوري ﻋﻠﻰ رﺋﯾس دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﺣد وزراﺋﮫ
أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷددت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ذﻛر
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .247
اﻟﻣﺎدة 284
ﻻ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻟـ  279إﻟﻰ  283إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟﺷﺄن أو ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﻌﻘود
ﻣﻌﮭﺎ أﺣﻛﺎم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺎدة 285
ﻣن ﻗﺎم ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب أو ﻋﻧد ﺗوﻗﻊ ﻧﺷوﺑﮭﺎ ﺑدﻋﺎوة ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺷﻌور اﻟﻘوﻣﻲ أو
إﯾﻘﺎظ اﻟﻧﻌرات اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ أو اﻟﻣذھﺑﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
اﻟﻣﺎدة 286
 1ـ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻧﻘل ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال ﻋﯾﻧﮭﺎ أﻧﺑﺎء ﯾﻌرف أﻧﮭﺎ ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗوھن ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﻣﺔ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﯾﺣﺳب ھذه اﻷﻧﺑﺎء ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻌﻘوﺑﺗﮫ اﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 287
 1ـ ﻛل ﺳوري ﯾذﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وھو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر أﻧﺑﺎء ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﺎل
ﻣن ھﯾﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎﺋﺔ
وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
اﻟﻣﺎدة 288

 1ـ ﻣن أﻗدم ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ دون إذن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ
دوﻟﻲ أو ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة.
 2ـ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘص ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن ﺗوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣذﻛورﺗﯾن وظﯾﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ
ﺣﺑﺳﺎ ً أو إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺑرﯾﺔ وﻋن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻏراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 289
ﻣن ﻟم ﯾﻧﻔذ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب أو ﻋﻧد ﺗوﻗﻊ ﻧﺷوﺑﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻘد ﺗﻌﮭد أو
اﺳﺗﺻﻧﺎع أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻣوﯾن اﻷھﻠﯾن ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟب ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻔذ وﺿﻌﻔﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻘص ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ
ﻟﯾرة.
إذا ﻛﺎن ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺎﺟﻣﺎ ً ﻋن ﺧطﺄ ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾﺧﻔض ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗد ﺗﺄﺧر ﻓﻘط.
وﺗﻔرض ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻔوارﻗﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص آﺧر ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد أو ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾر
ﺗﻧﻔﯾذه.
اﻟﻣﺎدة 290
ﻛل ﻏش ﯾﻘﺗرف ﻓﻲ اﻷﺣوال ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل
اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺿﻌﻔﻲ اﻟرﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺟﻧﺎه اﻟﻣﺟرم وﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎﻓﮫ ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 291
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﯾﺳﺗﮭدف ﺗﻐﯾﯾر دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت
ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 2ـ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد إذا ﻟﺟﺄ اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ اﻟﻌﻧف.
اﻟﻣﺎدة 292
 1ـ ﻣن ﺣﺎول أن ﯾﺳﻠﺦ ﻋن ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﺟزءاً ﻣن اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
 2ـ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد إذا ﻟﺟﺄ اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ اﻟﻌﻧف.
اﻟﻣﺎدة 293

 1ـ ﻛل ﻓﻌل ﯾﻘﺗرف ﺑﻘﺻد إﺛﺎرة ﻋﺻﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
 2ـ إذا ﻧﺷب اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻋوﻗب اﻟﻣﺣرض ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد وﺳﺎﺋر اﻟﻌﺻﺎة ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﺧﻣس ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 294
اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﯾﻘﺻد ﻣﻧﮫ ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟدﺳﺗور ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.
اﻟﻣﺎدة 295
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 296
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل:
أ( ـ ﻣن اﻏﺗﺻب ﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻗﯾﺎدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ.
ب( ﻣن اﺣﺗﻔظ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻷﻣر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺳﻠطﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻗﯾﺎدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ.
ج( ـ ﻛل ﻗﺎﺋد ﻋﺳﻛري أﺑﻘﻰ ﺟﻧده ﻣﺣﺗﺷداً ﺑﻌد أن ﺻدر اﻷﻣر ﺑﺗﺳرﯾﺣﮫ أو ﺑﺗﻔرﯾﻘﮫ.
اﻟﻣﺎدة 297
ﯾﺳﺗﺣق اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت ﻣن أﻗدم دون رﺿﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯾف ﻓﺻﺎﺋل ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﺟﻧد أو ﻋﻠﻰ ﻗﯾد
اﻟﻌﺳﺎﻛر أو ﺗﺟﻧﯾدھم أو ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮭﯾزھﻣﺄو ﻣدھم ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر.
اﻟﻣﺎدة 298
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣؤﺑداً ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﯾﺳﺗﮭدف إﻣﺎ إﺛﺎرة اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟطﺎﺋﻔﻲ
ﺑﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺳورﯾﯾن أو ﺑﺣﻣﻠﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﻌﺿﮭم ﺿد اﻟﺑﻌض اﻵﺧر وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﻧﮭب
ﻓﻲ ﻣﺣﻠﺔ أو ﻣﺣﻼت ،وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻹﻋدام إذا ﺗم اﻻﻋﺗداء.
اﻟﻣﺎدة 299
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣؤﺑداً ﻣن رأس ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﺗوﻟﻰ ﻓﯾﮭﺎ وظﯾﻔﺔ أو ﻗﯾﺎدة أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ إﻣﺎ
ﺑﻘﺻد اﺟﺗﯾﺎح ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻣﺣﻠﺔ أو ﺑﻌض أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ أو أﻣﻼك ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻷھﻠﯾن وإﻣﺎ ﺑﻘﺻد ﻣﮭﺎﺟﻣﺔ أو
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿد ﻣرﺗﻛﺑﻲ ھذه اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت.
اﻟﻣﺎدة 300

 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أﻟﻔت ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  298و.299
 2ـ ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻟم ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﺻﺎﺑﺔ وظﯾﻔﺔ أو ﺧدﻣﺔ وﻟم ﯾوﻗف ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻔﺗﻧﺔ
واﺳﺗﺳﻠم ﺑﺳﻼﺣﮫ دون ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻗﺑل ﺻدور أي ﺣﻛم.
اﻟﻣﺎدة 301
ﺗﺷدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  247ﻋﻘوﺑﺔ ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
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أ( ـ إذا ﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﺳﻼﺣﺎ ً ظﺎھراً أو ﻣﺧﺑﺄ.
ب( ـ إذا ﻛﺎن ﯾرﺗدي زﯾﺎ ً أو ﯾﺣﻣل ﺷﻌﺎراً آﺧر ﻣدﻧﯾﯾن ﻛﺎﻧﺎ أو ﻋﺳﻛرﯾﯾن.
ج( ـ إذا أﻗدم ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺗﺧرﯾب أو ﺗﺷوﯾﮫ ﻓﻲ أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺧﺎﺑرات
أو اﻟﻣواﺻﻼت أو اﻟﻧﻘل.
اﻟﻣﺎدة 302
ﻣن أﻗدم ﺑﻘﺻد اﻗﺗراف أو ﺗﺳﮭﯾل إﺣدى ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة أو أﯾﺔ ﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧرى ﺿد اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻧﻊ أو اﻗﺗﻧﺎء أو ﺣﯾﺎزة اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻔﺟرة أو اﻟﻣﻠﺗﮭﺑﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺣرﻗﺔ أو اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ أو ﺻﻧﻌﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺷد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ
اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت إذا اﻗﺗرﻓت أو ﺷرع ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻘﯾت ﻧﺎﻗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة 303
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤاﻣرة ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد 298
إﻟﻰ .302
اﻟﻣﺎدة 304
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ذﻋر وﺗرﺗﻛب ﺑوﺳﺎﺋل ﻛﺎﻷدوات
اﻟﻣﺗﻔﺟرة »واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ« واﻟﻣواد اﻟﻣﻠﺗﮭﺑﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺣرﻗﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ أو
اﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺣدث ﺧطراً ﻋﺎﻣﺎً.
اﻟﻣﺎدة 305
 1ـ اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﻣﻧﮭﺎ ارﺗﻛﺎب ﻋﻣل أو أﻋﻣﺎل إرھﺎب ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﻋﺷر
ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﻛل ﻋﻣل إرھﺎﺑﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.

 3ـ وھو ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام إذا ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﻟﺗﺧرﯾب وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو
ﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى أو اﻟﺗﻌطﯾل ﻓﻲ ﺳﺑل اﻟﻣﺧﺎﺑرات واﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻧﻘل أو إذا أﻓﺿﻰ اﻟﻔﻌل إﻟﻰ
ﻣوت إﻧﺳﺎن.
اﻟﻣﺎدة 306
 1ـ ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ أﻧﺷﺋت ﺑﻘﺻد ﺗﻐﯾﯾر ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  304ﺗﺣل وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.
 3ـ إن اﻟﻌذر اﻟﻣﺣل أو اﻟﻣﺧﻔف اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣﺗﺂﻣرﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  262ﯾﺷﻣل ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
أﻋﻼه.
اﻟﻣﺎدة 307
 1ـ ﻛل ﻋﻣل وﻛل ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻛل ﺧطﺎب ﯾﻘﺻد ﻣﻧﮭﺎ أو ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ إﺛﺎرة اﻟﻧﻌرات اﻟﻣذھﺑﯾﺔ أو اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ أو
اﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟطواﺋف وﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻷﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن
وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ .65
 2ـ وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
اﻟﻣﺎدة 308
 1ـ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ أﻧﺷﺋت ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ وﻻ ﯾﻧﻘص اﻟﺣﺑس ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣذﻛور ﯾﺗوﻟﻰ وظﯾﻔﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.
 3ـ ﻛل ذﻟك ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺣﻛم ﺑﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣﺻﺎدرة أﻣﻼﻛﮭﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  109و.69
اﻟﻣﺎدة 309
 1ـ ﻣن أذاع ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ  208وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻔﻘﺔ أو
ﻣزاﻋم ﻛﺎذﺑﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ أوراق اﻟﻧﻘد اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻟزﻋزﻋﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻧﻘد اﻟدوﻟﺔ وﺳﻧداﺗﮭﺎ
وﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻧﺎد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة إﻟﻰ أﻟف ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻣﻛن ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم.
اﻟﻣﺎدة 310

ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛل ﺷﺧص ﺗذرع ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻋﯾﻧﮭﺎ ﻟﺣض اﻟﺟﻣﮭور:
أ ـ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب ـ أو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺳﻧدات اﻟدوﻟﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﻋن ﺷراﺋﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 311
ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق
اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣواد اﻟـ  65و 82و.88
اﻟﻣﺎدة 312
 1ـ ﺗﻌد اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت واﻟﺗﺟﻣﮭرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إذا ﻛﺎن ﺷﺧص
أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﮭم ﺣﺎﻣﻠﯾن أﺳﻠﺣﺔ ظﺎھرة أو ﻣﺧﺑﺄة أو ﻣﺧﻔﯾﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺿﮭم ﯾﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ظﺎھرة ،ﻓﻼ ﯾؤﺧذ ھذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻷﺷﺧﺎص إذا
ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﺟﮭل ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 313
 1ـ ﯾﻌد ﺳﻼﺣﺎ ً ﻷﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛل أداة أو آﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ أو ﺛﺎﻗﺑﺔ أو راﺿﺔ وﻛل أداة ﺧطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 2ـ إن ﺳﻛﺎﻛﯾن اﻟﺟﯾب اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺻﻲ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﻣل ﻟﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ ھذا
اﻟﺗﻌرﯾف إﻻ إذا اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ.
 3ـ ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر وﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ دون إﺟﺎزة
اﻟﻣﺎدة 314
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﺻﺎھﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﺣﻣل أو ﺣﺎز دون إﺟﺎزة.
أ( ـ ﺳﻼﺣﺎ ً أو ذﺧﺎﺋر ﯾﻧﯾط اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﻠﮭﺎ أو ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﺑﺈذن اﻟﺳﻠطﺔ.
ب( ـ ﻗطﻌﺔ أو ﻗطﻌﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل إﻻ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة أو إﺻﻼﺣﮭﺎ أو
ﺑدﻻً ﻣن ﺑﻌض أﺟزاﺋﮭﺎ.
 2ـ وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﺗﺎﺟر ﺑدون إذن ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر واﻟﻘطﻊ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة.
اﻟﻣﺎدة 315
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ أو ذﺧﺎﺋر أو أﻋﺗدة ﺣرﺑﯾﺔ أو ﺑﻘطﻊ ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن ﻣﺛل ھذه اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧت
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺗﻲ إﻟﻰ أﻟف ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ.

وإذا ﻛﺎن اﻟﺳﻼح ﻣﺳدﺳﺎ ً ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
وﯾﺿﺎﻋف اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣق ﻣن ﺗﺎﺟر ﺑدون إذن ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر
اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة.
 2ـ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻛرت ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻟﻠﺣرب اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ وأﻋدت ﻟﮭﺎ.
 3ـ ﻛذﻟك ﺗﺳﻣﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﺣرﺑﯾﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب وﯾﺻﻧﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ.
اﻟﻣﺎدة 316
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟذﺧﺎﺋر أو ﻣن ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﯾﺔ ،ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻣﺎ ﺧﻼ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرض ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ،اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات
واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 317
 1ـ ﻻ ﺗﻌطﻰ إﺟﺎزة ﻣﺎ ﺑﺣﻣل ﺳﻼح ﻣﻣﻧوع.
 2ـ اﻟﻣﻣﻧوع ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ھﻲ اﻟﺧﻧﺎﺟر واﻟﻣدي واﻟﻌﺻﻲ ذات اﻟﺣرﺑﺔ واﻟﺷﻔﺎر واﻟﻘﺑﺿﺎت اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ
وﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺑﺄة أو اﻟﺧﻔﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 318
ﻣن وﺟد ﺧﺎرج ﻣﻧزﻟﮫ ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎ ً ﻣﻣﻧوﻋﺎ ً دون ﺳﺑب ﻣﺷروع ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة .314
اﻟﻣﺎدة 319
 1ـ ﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌوق اﻟﺳوري ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮫ أو واﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ،إذا اﻗﺗرف ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد واﻟﺷدة أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻛراه اﻟﺟﺳدي أو اﻟﻣﻌﻧوي.
 2ـ إذا اﻗﺗرف اﻟﺟرم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ،وإذا وﻗﻊ اﻟﺟرم ﺑﻼ ﺳﻼح ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 320
إذا اﻗﺗرف أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻣﻼً ﻟﺧطﺔ ﻣدﺑرة ﯾراد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻲ أرض اﻟدوﻟﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو
ﻓﻲ ﻣﺣﻠﺔ أو ﻣﺣﻼت ﻣﻧﮭﺎ ﻋوﻗب ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗت.ﻟﻣﺎدة 321
 1ـ ﻣن ﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻗﺗراح أﺣد اﻟﺳورﯾﯾن ﺑﻘﺻد إﻓﺳﺎد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌﺎم.

إﻣﺎ ﺑﺈﺧﺎﻓﺗﮫ ﻣن ﺿرر ﯾﻠﺣق ﺑﺷﺧﺻﮫ أو أﺳرﺗﮫ أو ﻣرﻛزه أو ﻣﺎﻟﮫ ،أو ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض أو اﻟﻌطﺎﯾﺎ أو اﻟوﻋود.
أو ﺑوﻋد ﺷﺧص اﻋﺗﺑﺎري أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑﻣﻧﺢ إدارﯾﺔ.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ھذه اﻟﻌطﺎﯾﺎ أو اﻟوﻋود أو اﻟﺗﻣﺳﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 322
ﻛل ﻣوظف ﻋﺎم أو ﻋﺎﻣل أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﺧدم ﺳﻠطﺗﮫ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻗﺗراع أﺣد اﻟﺳورﯾﯾن ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 323
 1ـ ﻛل ﺷﺧص ﻏﯾـﱠر أو ﺣﺎول أن ﯾﻐﯾر ﺑﺎﻟﻐش ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻣﻛﻠﻔﺎ ً ﺑﺟﻣﻊ اﻷﺻوات أو أوراق اﻻﻗﺗراع أو ﺣﻔظﮭﺎ أو ﻓرزھﺎ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل
آﺧر ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻋﺎم ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 324
ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻹﺑطﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرف ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 325
 1ـ إذا أﻗدم ﺷﺧﺻﺎن أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﻋﻘد اﺗﻔﺎق ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس أو
اﻷﻣوال ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ،وﻻ ﺗﻧﻘص ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات إذا ﻛﺎﻧت ﻏﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻐﯾر.
 2ـ ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺑﺎح ﺑﺄﻣر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وأﻓﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟرﻣﯾن.
اﻟﻣﺎدة 326
 1ـ ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﯾﺟوﺑون اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷرﯾﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ
ﺑﻘﺻد ﺳﻠب اﻟﻣﺎرة واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﻣوال أو ارﺗﻛﺎب أي ﻋﻣل آﺧر ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺻوﺻﯾﺔ
ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻣدة أﻗﻠﮭﺎ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة إذا اﻗﺗرﻓوا أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ.
 3ـ وﯾﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام ﻋﻠﻰ ﻣن أﻗدم ﻣﻧﮭم ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﻠﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل أو ﺣﺎوﻟﮫ أو أﻧزل ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭم
اﻟﺗﻌذﯾب واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑرﺑرﯾﺔ.

اﻟﻣﺎدة 327
 1ـ ﺗﻌد ﺳرﯾﺔ ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻏرﺿﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻛﺎﻧت
ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺳراً.
 2ـ وﺗﻌد ﺳرﯾﺔ ﻛذﻟك اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺛﺑت أن ﻏرﺿﮭﺎ ﻣﻧﺎف ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟم ﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠطﺔ،
ﺑﻌد أن طﻠب إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك ،ﺑﺄﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﺄﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭم وﺑﻣوﺿوع اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﺑﯾﺎن
أﻣواﻟﮭﺎ وﻣﺻدر ﻣواردھﺎ أو أﻋطت ﻋن ھذه اﻷﻣور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة328
 1ـ ﺗﺣل ﻛل ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳرﯾﺔ وﺗﺻﺎدر أﻣواﻟﮭﺎ.
 2ـ وﯾﻌﺎﻗب ﻣن ﻛﺎن ﻣﺗوﻟﯾﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ وظﯾﻔﺔ إدارﯾﺔ أو ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن
ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ،وأﻣﺎ ﺳﺎﺋر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 329
 1ـ إذا اﻗﺗرف ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﻐرض ھذه اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌﺿو اﻟذي ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻟذي ﺗﻘررت ﻓﯾﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌد ﻣﺣرﺿﺎ ً وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻣﺎ ﻓرﺿﺗﮫ اﻟﻣﺎدة .217
 2ـ واﻟﻌﺿو اﻟذي وﺟد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﯾن اﻗﺗراﻓﮭﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺗدﺧل وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗدﺧل
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .219
اﻟﻣﺎدة 330
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣوظﻔون اﻟذﯾن ﯾرﺑطﮭم ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻋﻘد ﻋﺎم إذا أﻗدﻣوا ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ وﻗف أﻋﻣﺎﻟﮭم أو
اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ وﻗﻔﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮭم ﻓﻲ أﺣوال ﯾﺗﻌرﻗل ﻣﻌﮭﺎ ﺳﯾر إﺣدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 331
إذا ﺗوﻗف ﻋن اﻟﺷﻐل أﺣد أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎل أو رؤﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون أو اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻣﺎ ﺑﻘﺻد
اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﺎ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗرار أو ﺗدﺑﯾر ﺻﺎدرﯾن ﻋﻧﮭﺎ ﻋوﻗب ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن
ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 332
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻏﺗﺻﺎب ﯾﻘوم ﺑﮫ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾن ﺷﺧﺻﺎ ً وﯾﺗﺑﻌﮫ اﻟﺷروع أو
اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻘﺻد ﺗوﻗﯾف:
أ ( ـ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﯾن أﻧﺣﺎء ﺳورﯾﺔ أو ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى.
ب( ـ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ واﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻠﻔوﻧﯾﺔ.
ج( ـ إﺣدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎء واﻟﻛﮭرﺑﺎء.

 2ـ وﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻠﺗزم إﺣدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ إذا أوﻗف ﻋﻣﻠﮭﺎ دون ﺳﺑب ﻣﺷروع.
 3ـ إذا اﻗﺗرف اﻟﺟرم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﺷﯾﺎء أو ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد أو ﺑﻐﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل
اﻟﺗﺧوﯾف أو ﺑﺿروب اﻻﺣﺗﯾﺎل أو ﺑﻣزاﻋم ﻛﺎذﺑﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺣدث أﺛراً ﻓﻲ اﻟﻧﻔس أو ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﮭر ﻓﻲ
اﻟﺳﺑل واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﺣﺗﻼل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﻋوﻗب ﻣرﺗﻛﺑو ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 333
ﻣن ﺗذرع ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺣﻣل اﻵﺧرﯾن أو ﺣﺎول ﺣﻣﻠﮭم
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻔوا ﻋﻣﻠﮭم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم أو ﺛﺑﺗﮭم أو ﺣﺎول أن ﯾﺛﺑﺗﮭم ﻓﻲ وﻗف ھذا اﻟﻌﻣل ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 334
ﻛل رب ﻋﻣل أو رﺋﯾس ﻣﺷروع وﻛل ﻣﺳﺗﺧدم أو ﻋﺎﻣل رﻓض وأرﺟﺄ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﺗﺣﻛﯾم أو أي ﻗرار
آﺧر ﺻﺎدر ﻋن إﺣدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻣل ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 335
ﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎص ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻏﺎﯾﺗﮫ أو ﻏرﺿﮫ أو ﻋدد اﻟﻣدﻋوﯾن
إﻟﯾﮫ أو اﻟذﯾن ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﮭم أو ﻣن ﻣﻛﺎن اﻧﻌﻘﺎده أو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﺎم أو ﺑﻣﺣل ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور أو ﻣﻌرض
ﻷﻧظﺎره ﻓﺟﮭر ﺑﺻﯾﺎح أو أﻧﺎﺷﯾد اﻟﺷﻐب أو أﺑرز ﺷﺎرة ﻣن اﻟﺷﺎرات ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﯾﺿطرب ﻣﻌﮭﺎ اﻷﻣن
اﻟﻌﺎم أو أﻗدم ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺗظﺎھرة ﺷﻐب أﺧرى ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 336
ﻛل ﺣﺷد أو ﻣوﻛب ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور ﯾﻌد ﺗﺟﻣﻌﺎ ً ﻟﻠﺷﻐب وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ:
إذا ﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﺑﻘﺻد اﻗﺗراف ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ وﻛﺎن أﺣدھم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺳﻠﺣﺎً.
إذا ﺗﺄﻟف ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻘﺻد اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻗرار أو ﺗدﺑﯾر اﺗﺧذﺗﮭﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻘﺻد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﮭﺎ.
إذا أرﺑﻰ ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺷرﯾن وظﮭروا ﺑﻣظﮭر ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﻛر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 337
 1ـ إذا ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻورة أﻧذرھم ﺑﺎﻟﺗﻔرق أﺣد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﺿﺎﺑط ﻣن
اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ.
 2ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ آﻧﻔﺎ ً اﻟذﯾن ﯾﻧﺻرﻓون ﻗﺑل إﻧذار اﻟﺳﻠطﺔ أو ﯾﻣﺗﺛﻠون ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻹﻧذارھﺎ
دون أن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوا أﺳﻠﺣﺗﮭم أو ﯾرﺗﻛﺑوا أﯾﺔ ﺟﻧﺣﺔ أﺧرى.

اﻟﻣﺎدة 338
 1ـ إذا ﻟم ﯾﺗﻔرق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﺑﻐﯾر اﻟﻘوة ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﻣن اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﻼح ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﺿﻼً ﻋن أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻗد
ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 339
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺑﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟطرد ﻣن اﻟﺑﻼد وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣواد اﻟـ  65و 82و88
ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول  2إﻟﻰ  5ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب.
اﻟﻣﺎدة 340
ﯾﻌد ﻣوظﻔﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب ﻛل ﻣوظف ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻹداري أو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻛل ﺿﺎﺑط
ﻣن ﺿﺑﺎط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو ﻓرد ﻣن أﻓرادھﺎ وﻛل ﻋﺎﻣل أو ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ إدارة
ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 341
ﻛل ﻣوظف وﻛل ﺷﺧص ﻧدب إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب أو ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ،وﻛل اﻣرئ ﻛﻠف ﺑﻣﮭﻣﺔ
رﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﻛم واﻟﺧﺑﯾر واﻟﺳﻧدﯾك اﻟﺗﻣس أو ﻗﺑل ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره ھدﯾﺔ أو وﻋداً أو أﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى ﻟﯾﻘوم
ﺑﻌﻣل ﺷرﻋﻲ ﻣن أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﺿﻌﻔﺎ
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ أﺧذ أو ﻗﺑل ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 342
 1ـ ﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھم اﻟﺗﻣس أو ﻗﺑل ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره ھدﯾﺔ أو وﻋداً أو أﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ
أﺧرى ﻟﯾﻌﻣل ﻋﻣﻼً ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟوظﯾﻔﺗﮫ أو ﯾدﻋﻲ أﻧﮫ داﺧل ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻟﯾﮭﻣل أو ﯾؤﺧر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻣﻠﮫ واﺟﺑﺎ ً
ﻋﻠﯾﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ أﺧذ أو ﻗﺑل ﺑﮫ.
 2ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إذا ارﺗﻛب ھذه اﻷﻓﻌﺎل.
اﻟﻣﺎدة 343
إن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  341و 342ﺗﻧزل أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﻟراﺷﻲ.
اﻟﻣﺎدة 344
ﯾﻌﻔﻰ اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺑﺎﺣﺎ ﺑﺎﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺎت ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ أو اﻋﺗرﻓﺎ ﺑﮫ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 345

ﻣن ﻋرض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟوارد ذﻛرھم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  341ھدﯾﺔ أو أﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى أو وﻋده
ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل أﺟر ﻏﯾر واﺟب ﻟﯾﻌﻣل أو ﻻ ﯾﻌﻣل ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻟﯾؤﺧر ﺗﻧﻔﯾذه ﻋوﻗب إذا ﻟم
ﯾﻼق اﻟﻌرض أو اﻟوﻋد ﻗﺑوﻻً ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺿﻌﻔﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء
اﻟﻣﻌروض أو اﻟﻣوﻋود.
اﻟﻣﺎدة 346
ﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  341ﯾﻘﺑل ﺑﺄﺟر ﻏﯾر واﺟب ﻋن ﻋﻣل ﻗد ﺳﺑق إﺟراؤه
ﻣن أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻣﮭﻣﺗﮫ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 347
ﻣن أﺧذ أو اﻟﺗﻣس أﺟراً ﻏﯾر واﺟب أو ﻗﺑل اﻟوﻋد ﺑﮫ ﺳواء ﻛﺎن ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره ﺑﻘﺻد إﻧﺎﻟﺔ اﻵﺧرﯾن أو
اﻟﺳﻌﻲ ﻹﻧﺎﻟﺗﮭم وظﯾﻔﺔ أو ﻋﻣﻼً أو ﻣﻘﺎوﻻت أو ﻣﺷﺎرﯾﻊ أو أرﺑﺎﺣﺎ ً ﻏﯾرھﺎ أو ﻣﻧﺣﺎ ً ﻣن اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى
اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ أﺧذ أو ﻗﺑل ﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 348
إذا اﻗﺗرف اﻟﻔﻌل ﻣﺣﺎم ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋطف ﻗﺎض أو ﺣﺎﻛم أو ﺳﻧدﯾك أو ﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.
اﻟﻣﺎدة 349
ﻛل ﻣوظف اﺧﺗﻠس ﻣﺎ وﻛل إﻟﯾﮫ أﻣر إدارﺗﮫ أو ﺟﺑﺎﯾﺗﮫ أو ﺻﯾﺎﻧﺗﮫ ﺑﺣﻛم اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﻧﻘود أو أﺷﯾﺎء أﺧرى
ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻷﺣد اﻟﻧﺎس ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب رده.
اﻟﻣﺎدة 350
إذا وﻗﻊ اﻻﺧﺗﻼس ﺑدس ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔواﺗﯾر أو اﻟدﻓﺎﺗر أو ﺑﺗﺣرﯾف أو إﺗﻼف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
واﻷوراق أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺻﻛوك .وﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﺣﯾﻠﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻛﺗﺷﺎف اﻻﺧﺗﻼس
ﻗﺿﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 351
ﻛل ﻣوظف أﻛره ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣن اﻷﺷﺧﺎص أو ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ أداء أو اﻟوﻋد ﺑﺄداء ﻣﺎ ﯾﻌرف أﻧﮫ ﻏﯾر واﺟب ﻋﻠﯾﮫ
أو ﯾزﯾد ﻋﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﻣﺎ ﺳوى ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﺋد ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ أدﻧﺎھﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب رده.
اﻟﻣﺎدة 352
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛل ﻣوظف ﯾﻣﻧﺢ اﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت وﺳواھﺎ ﻣن اﻟﻌواﺋد ﻣن
ﻏﯾر أن ﯾﺟﯾز اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك.

اﻟﻣﺎدة 353
 1ـ ﻣن وﻛل إﻟﯾﮫ ﺑﯾﻊ أو ﺷراء أو إدارة أﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﺣﺳﺎب إدارة
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻗﺗرف ﻏﺷﺎ ً ﻣﺎ ﻓﻲ أﺣد ھذه اﻷﻋﻣﺎل أو ﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻣﺎ ﺑﺟر ﻣﻐﻧم ذاﺗﻲ أو
ﻣراﻋﺎة ﻟﻔرﯾق إﺿراراً ﺑﺎﻟﻔرﯾق اﻵﺧر أو إﺿراراً ﺑﺎﻹدارة ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ
ﺗﻧﻘص ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم.
 2ـ ھذا ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت اﻟرﺷوة.
اﻟﻣﺎدة 354
ﻛل ﻣوظف ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن إﺣدى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ﺳواء ﻓﻌل ذﻟك
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻌﺎر أو ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺻﻛوك ﺻورﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 355
ﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة وﺟﺑﺎة اﻟﻣﺎل وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻹدارة وﺿﺑﺎط اﻟدرك أو اﻟﺷرطﺔ
وﺳﺎﺋر ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟذﯾن ﯾﺟري ﻋﻠﯾﮭم ﻣﻌﺎش اﻟدوﻟﺔ إذا أﻗدﻣوا ﺟﮭﺎراً أو ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺻﻛوك
ﺻورﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺑوب واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﺣﺎﺟﺎت ذات اﻟﺿرورة اﻷوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺎ أﻧﺗﺟﺗﮫ أﻣﻼﻛﮭم.
اﻟﻣﺎدة 356
 1ـ ﯾﺧﻔض ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  349إﻟﻰ  352إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل
واﻟﻧﻔﻊ اﻟذي ﺗوﺧﺎه اﻟﻣﺟرم زھﯾدﯾن أو إذا ﻋوض ﻋن اﻟﺿرر ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﺗﺎﻣﺎ ً ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 2ـ وإذا ﺣﺻل اﻟرد أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻗﺑل أي ﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﻟو ﻏﯾر ﻣﺑرم ﺧﻔض
ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ رﺑﻌﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 357
ﻛل ﻣوظف أوﻗف أو ﺣﺑس ﺷﺧﺻﺎ ً ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ
اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 358
إن ﻣدﯾري وﺣراس اﻟﺳﺟون أو اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﯾﺎت وﻛل ﻣن اﺿطﻠﻊ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭم ﻣن
اﻟﻣوظﻔﯾن إذا ﻗﺑﻠوا ﺷﺧﺻﺎ ً دون ﻣذﻛرة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ أو اﺳﺗﺑﻘوه إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد
ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 359

 1ـ إن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھم وﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﺟﻣﯾﻊ ﺿﺑﺎط اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓرادھﺎ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻹدارﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾرﻓﺿون أو ﯾؤﺧرون إﺣﺿﺎر ﺷﺧص ﻣوﻗف أو ﺳﺟﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ذي اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟذي ﯾطﻠب إﻟﯾﮭم ذﻟك ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 2ـ وﻣن ﻟم ﯾﻣﺗﺛل ﻓوراً ﻟﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن إﺑراز ﺳﺟل اﻟﺳﺟن وﺟﻣﯾﻊ ﺳﺟﻼت أﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﺗﻲ
ھﻲ ﻣﻠﺣﻘون ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 360
 1ـ ﻛل ﻣوظف ﯾدﺧل ﺑﺻﻔﺔ ﻛوﻧﮫ ﻣوظﻔﺎ ً ﻣﻧزل أﺣد اﻟﻧﺎس أو ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ
ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ودون ﻣراﻋﺎة اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻧوات.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إذا راﻓق اﻟﻌﻣل ﺗﺣري اﻟﻣﻛﺎن أو أي ﻋﻣل ﺗﺣﻛﻣﻲ آﺧر أﺗﺎه
اﻟﻔﺎﻋل.
اﻟﻣﺎدة 361
 1ـ ﻛل ﻣوظف ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺳﻠطﺗﮫ أو ﻧﻔوذه ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﯾﻌوق أو ﯾؤﺧر ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن أو
اﻷﻧظﻣﺔ وﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟرﺳوم أو اﻟﺿراﺋب أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻣذﻛرة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو أي أﻣر ﺻﺎدر ﻋن
اﻟﺳﻠطﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺷﺧص اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﺳﻠطﺗﮫ أو ﻧﻔوذه ﻣوظﻔﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﻼ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 362
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻛل ﻣوظف ﺣض
ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو ﺑﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ أو أﺷﺎد ﺑذﻛر أﻋﻣﺎل ﺗﻧﺎﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻷوﺿﺎع.
 2ـ ﯾطﺑق ھذا اﻟﻧص أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟدﯾن وﻋﻠﻰ أﻓراد ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص.
اﻟﻣﺎدة 363
 1ـ إذا ارﺗﻛب اﻟﻣوظف دون ﺳﺑب ﻣﺷروع إھﻣﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﮫ أو ﻟم ﯾﻧﻔذ اﻷواﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة إﻟﯾﮫ ﻋن رﺋﯾﺳﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ إذا ﻧﺟم ﻋن ھذا اﻟﻔﻌل ﺿرر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 364
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻛل ﺿﺎﺑط أو ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛل ﻗﺎﺋد ﻣوﻗﻊ أو ﻓﺻﯾﻠﺔ
اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ.

اﻟﻣﺎدة 365
ﻛل ﻣوظف ﻏﯾر اﻟذﯾن ذﻛرﺗﮭم اﻟﻣﺎدة اﻟـ  296ﻋزل أو ﻛﻔت ﯾده وﻛل ﺷﺧص ﻧدب إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أو ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن واﻧﺗﮭت ﻣدﺗﮫ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا ﻣﺿﻰ ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﮫ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 366
ﻛل ﻣوظف أﻗدم ﺑﻘﺻد ﺟﻠب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره أو ﺑﻘﺻد اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﯾﻧﺎﻓﻲ واﺟﺑﺎت
ﻣﮭﻧﺗﮫ وﻟم ﯾﻌﯾن ﻟﮫ ﻋﻘﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا ﻣﺿﻰ ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﮫ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 367
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرض ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻓﺈن
اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون ﻣﻧﮭم ﺑﺻﻔﺗﮭم اﻟﻣذﻛورة أو ﺑﺈﺳﺎءﺗﮭم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺳﺗﻣدﯾن ﻣن وظﺎﺋﻔﮭم
ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت ،ﻣﺣرﺿﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺗرﻛﯾن أو ﻣﺗدﺧﻠﯾن ﯾﺳﺗوﺟﺑون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷددة
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟـ .247
اﻟﻣﺎدة 368
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق
اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 369
 1ـ ﻣن ھﺎﺟم أو ﻗﺎوم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻣوظﻔﺎ ً ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟرﺳوم واﻟﺿراﺋب
أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻣذﻛرة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو أي أﻣر ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن
ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إذا ﻛﺎن ﻣﺳﻠﺣﺎ ً وﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن إذا ﻛﺎن أﻋزل ﻣن اﻟﺳﻼح.
 2ـ وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠون اﺛﻧﯾن ﻓﺄﻛﺛر.
اﻟﻣﺎدة 370
ﻛل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗوﻗف ﻋﻣﻼً ﻣﺷروﻋﺎ ً ﯾﻘوم ﺑﮫ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن وﺻﻔﺗﮭم اﻟﻣﺎدة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 371
 1ـ ﻣن ﺿرب ﻣوظﻔﺎ ً أو ﻋﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﺷدة ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ إﯾﺎھﺎ
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.

اﻟﻣﺎدة 372
 1ـ ﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي رﺳﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎدة  247إذا اﻗﺗرﻓت أﻋﻣﺎل
اﻟﻌﻧف ﻋﻣداً أو اﻗﺗرﻓﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن واﺣد أو ﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﺟراح أو ﻣرض.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻣن اﻟﺧطورة ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻓﻌت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﺟراء ذﻟك وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟـ .247
اﻟﻣﺎدة 373
 1ـ اﻟﺗﺣﻘﯾر ﺑﺎﻟﻛﻼم واﻟﺣرﻛﺎت أو اﻟﺗﮭدﯾد اﻟذي ﯾوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣوظف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض
ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ أو ﯾﺑﻠﻐﮫ ﺑﺈرادة اﻟﻔﺎﻋل.
واﻟﺗﺣﻘﯾر ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ أو رﺳم ﻟم ﯾﺟﻌﻼ ﻋﻠﻧﯾﯾن أو ﻣﺧﺎﺑرة ﺑرﻗﯾﺔ أو ﺗﻠﻔوﻧﯾﺔ إذا وﺟﮫ إﻟﻰ ﻣوظف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ
ﺑوظﯾﻔﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ.
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺣﻘر ﻣﻣن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 3ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﺗﺣﻘﯾر ﺑﺎﻟﻛﻼم أو اﻟﺣرﻛﺎت أو اﻟﺗﮭدﯾد ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس
ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 374
 1ـ ﻣن ﺣﻘر رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﺗﻔرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﻘر اﻟﻌﻠم أو اﻟﺷﻌﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ
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اﻟﻣﺎدة 375
 1ـ اﻟذم ھو ﻧﺳﺑﺔ أﻣر إﻟﻰ ﺷﺧص وﻟو ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺷك أو اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم ﯾﻧﺎل ﻣن ﺷرﻓﮫ أو ﻛراﻣﺗﮫ.
 2ـ وﻛل ﻟﻔظﺔ ازدراء أو ﺳﺑﺎب وﻛل ﺗﻌﺑﯾر أو رﺳم ﯾﺷﻔﺎن ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾر ﯾﻌد ﻗدﺣﺎ ً إذا ﻟم ﯾﻧطو ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
أﻣر ﻣﺎ .وذﻟك دون اﻟﺗﻌرض ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  373اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺣﻘﯾر.
اﻟﻣﺎدة 376
اﻟذم ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  208ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ:
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ.

ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر إذا وﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم أو اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﺟﯾش أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو
وﺟﮫ إﻟﻰ ﻣوظف ﻣﻣن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﺟل وظﯾﻔﺗﮫ أو ﺻﻔﺗﮫ.
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣوظف آﺧر ﺑﺳﺑب وظﯾﻔﺗﮫ أو
ﺻﻔﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 377
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟذم اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﯾﺑرأ اﻟظﻧﯾن إذا ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟذم ﻋﻣﻼً ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ
وﺛﺑﺗت ﺻﺣﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 378
اﻟﻘدح ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  208ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ:
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ.
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر إذا وﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم أو اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﺟﯾش أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ،
أو وﺟﮫ إﻟﻰ ﻣوظف ﻣﻣن ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل وظﯾﻔﺗﮫ أو ﺻﻔﺗﮫ.
ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣوظف آﺧر ﻣن أﺟل
وظﯾﻔﺗﮫ أوﺻﻔﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 379
ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻧﺷر ﻛل ﺣﻛم ﺑﺟرﯾﻣﺔ ذم أو ﻗدح.
اﻟﻣﺎدة 380
 1ـ ﻣن ﻣزق إﻋﻼﻧﺎ ً رﺳﻣﯾﺎ ً أو ﻧزﻋﮫ أو أﺗﻠﻔﮫ وإن ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ
ﻟﯾرة.
 2ـ وإذا ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل ازدراء ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ أو اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺣد أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﮫ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 381
ﻣن أﻗدم ﻋﻼﻧﯾﺔ ودون ﺣق ﻋﻠﻰ ارﺗداء زي رﺳﻣﻲ أو ﺣﻣل وﺳﺎم أو ﺷﺎرة ﻣن أزﯾﺎء أو أوﺳﻣﺔ أو
ﺷﺎرات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أو دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ارﺗدى ﺛوﺑﺎ ً ﯾﺧص ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 382

 1ـ ﻣن ظﮭر ﻣﻧﺗﺣﻼً وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن
إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻣرﺗدﯾﺎ ً ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل زﯾﺎ ً أو ﺷﺎرة ﺧﺎﺻﯾن ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻼ ﯾﻧﻘص ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 3ـ وإذا اﻗﺗرن اﻟﻔﻌل ﺑﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى رﻓﻌت ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟـ .247
اﻟﻣﺎدة 383
ﻣن زاول دون ﺣق ﻣﮭﻧﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 384
ﯾﻣﻛن ﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  381و 382و.383
اﻟﻣﺎدة 385
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﻓك اﻷﺧﺗﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺄﻣر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 2ـ وإذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 386
 1ـ ﻣن أﺧذ أو ﻧزع أو أﺗﻠف إﺗﻼﻓﺎ ً ﺗﺎﻣﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً أوراﻗﺎ ً أو وﺛﺎﺋق أودﻋت ﺧزاﺋن اﻟﻣﺣﻔوظﺎت أو دواوﯾن
اﻟﻣﺣﺎﻛم أو اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻠﻣت إﻟﻰ ودﯾﻊ ﻋﺎم ﺑﺻﻔﺗﮫ ھذه ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻧوات.
 2ـ وإذا اﻗﺗرف اﻟﻔﻌل ﺑواﺳطﺔ ﻓك اﻷﺧﺗﺎم أو اﻟﺧﻠﻊ أو اﻟﺗﺳﻠق أو ﺑواﺳطﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 387
ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻓوارق ﻣن أﺣرق أو أﺗﻠف وإن ﺟزﺋﯾﺎ ً ﺳﺟﻼت أو
ﻣﺳودات أو أﺻول اﻟﺻﻛوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 388
ﻛل ﺳوري ﻋﻠم ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻟم ﯾﻧﺑﻲء ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 389

 1ـ ﻛل ﻣوظف ﻣﻛﻠف اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟراﺋم أو ﻣﻼﺣﻘﺗﮭﺎ ﻓﺄھﻣل أو أرﺟﺄ اﻷﺧﺑﺎر ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﺗﺻﻠت ﺑﻌﻠﻣﮫ
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ ﻛل ﻣوظف أھﻣل أو أرﺟﺄ إﻋﻼم اﻟﺳﻠطﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻋرف ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ
ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣددة أﻋﻼه.
 3ـ وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺧﺑر ﺑﮭﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى أﺣد اﻟﻧﺎس.
اﻟﻣﺎدة 390
ﻣن ﻗﺎم ﺣﺎل ﻣزاوﻟﺗﮫ إﺣدى اﻟﻣﮭن اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف ﺷﺧص ﯾﺑدو أﻧﮫ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺟوز
ﻣﻼﺣﻘﺗﮭﺎ دون ﺷﻛوى وﻟم ﯾﻧﺑﻲء اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 391
 1ـ ﻣن ﺳﺎم ﺷﺧﺻﺎ ً ﺿروﺑﺎ ً ﻣن اﻟﺷدة ﻻ ﯾﺟﯾزھﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻗرار ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ
أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وإذا أﻓﺿت أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ ﻣرض أو ﺟراح ﻛﺎن أدﻧﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 392
ﻣن أﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﺗرف وﻣن
ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻣﮭﯾدي أو ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼﻗﮫ أدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﮭذه ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺈﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 393
 1ـ ﻣن ﻗدم ﺷﻛﺎﯾﺔ أو إﺧﺑﺎراً إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌزا
إﻟﻰ أﺣد اﻟﻧﺎس ﺟﻧﺣﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻌرف ﺑراﺋﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ أو اﺧﺗﻠق ﻋﻠﯾﮫ أدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوع ﻣﺛل ھذا اﻟﺟرم
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻌزو ﯾؤﻟف ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋوﻗب اﻟﻣﻔﺗري ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺛر.
 3ـ وإذا أﻓﺿﻰ اﻻﻓﺗراء إﻟﻰ ﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣؤﺑدة ﻓﻼ ﺗﻧﻘص ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻋن ﻋﺷر
ﺳﻧوات وﯾﻣﻛن إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 394
إذا رﺟﻊ اﻟﻣﻔﺗري ﻋن اﻓﺗراﺋﮫ ﻗﺑل أﯾﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺧﻔﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن
وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ .241

اﻟﻣﺎدة 395
ﻣن اﺳﺗﺳﻣﺎه ﻗﺎض أو ﺿﺎﺑط ﻣن ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو أﺣد رﺟﺎﻟﮭﺎ ﻓذﻛر اﺳﻣﺎ ً أو ﺻﻔﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﮫ أو
أدى إﻓﺎدة ﻛﺎذﺑﺔ ﻋن ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﮫ أو ﺳﻛﻧﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 396
ﻣن اﻧﺗﺣل اﺳم ﻏﯾره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 397
اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺑدي ﻋذراً ﻛﺎذﺑﺎ ً ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻠﻔﮫ ﻋن اﻟﺣﺿور.
اﻟﻣﺎدة 398
 1ـ ﻣن ﺷﮭد أﻣﺎم ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻗﺿﺎء ﻋﺳﻛري أو إداري ﻓﺟزم ﺑﺎﻟﺑﺎطل أو أﻧﻛر اﻟﺣق أو ﻛﺗم ﺑﻌض
أو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﮫ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺄل ﻋﻧﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وإذا أدﯾت ﺷﮭﺎدة اﻟزور أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻧﺎﺋﻲ أو ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗﺿﻲ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
 3ـ إذا ﻧﺟم ﻋن اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣؤﺑدة ﻓﻼ ﺗﻧﻘص اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻋن ﻋﺷر
ﺳﻧوات وﯾﻣﻛن إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 4ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻗد اﺳﺗﻣﻊ دون أن ﯾﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن ﺧﻔض ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 399
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ:
 1ـ اﻟﺷﺎھد اﻟذي أدى اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﯾق ﺟزاﺋﻲ إذا رﺟﻊ ﻋن اﻹﻓﺎدة اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺧﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق
وﯾﻘدم ﺑﺣﻘﮫ إﺧﺑﺎر.
 2ـ اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﺷﮭد ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إذا رﺟﻊ ﻋن ﻗوﻟﮫ ﻗﺑل أي ﺣﻛم ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟدﻋوى وﻟو ﻏﯾر ﻣﺑرم.
اﻟﻣﺎدة 400
 1ـ ﻛذﻟك ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ:

آ( ـ اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﺣﺗﻣﺎ ً إذا ﻗﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺧطر ﺟﺳﯾم ﻟﮫ ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ أو اﻟﺷرف أو ﯾﻌرض
ﻟﮭذا اﻟﺧطر وزوﺟﺔ وﻟو طﺎﻟﻘﺎ ً أو أﺣد أﺻوﻟﮫ أو ﻓروﻋﮫ أو أﺧوﺗﮫ أو أﺧواﺗﮫ أو أﺻﮭﺎره ﻣن اﻟدرﺟﺎت
ﻧﻔﺳﮭﺎ.
ب( ـ اﻟﺷﺧص اﻟذي أﻓﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻣﮫ وﻛﻧﯾﺗﮫ وﺻﻔﺗﮫ وﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟواﺟب اﺳﺗﻣﺎﻋﮫ ﻛﺷﺎھد أو
ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب أن ﯾﻧﺑﮫ إﻟﻰ أن ﻟﮫ أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن أداء اﻟﺷﮭﺎدة إذا ﺷﺎء.
 2ـ أﻣﺎ إذا ﻋرﱠ ﺿت ﺷﮭﺎدة اﻟزور ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻟﺣﻛم ﺧﻔﺿت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺻف إﻟﻰ
اﻟﺛﻠﺛﯾن.
اﻟﻣﺎدة 401
ﯾﺧﻔض ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟذي أدﯾت ﺷﮭﺎدة اﻟزور ﺑﺗﺣرﯾض ﻣﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺎھد ﯾﻌرﺿﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً
ﻟو ﻗﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﯾﻌرض أﺣد أﻗرﺑﺎﺋﮫ ﻟﺧطر ﺟﺳﯾم ﻛﺎﻟذي أوﺿﺣﺗﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 402
 1ـ إن اﻟﺧﺑﯾر اﻟذي ﺗﻌﯾﻧﮫ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾﺟزم ﺑﺄﻣر ﻣﻧﺎف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﯾؤوﻟﮫ ﺗﺄوﯾﻼً ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ،وﯾﻣﻧﻊ ﻓﺿﻼً ﻋن
ذﻟك أن ﯾﻛون أﺑداً ﺧﺑﯾراً.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺧﺑﯾر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 403
 1ـ ﯾﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻔوارق اﻟﻣﺗرﺟم اﻟذي ﯾﺗرﺟم ﻗﺻداً ﺗرﺟﻣﺔ
ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ أﺑداً.
اﻟﻣﺎدة 404
ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑﯾر واﻟﺗرﺟﻣﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة .399
اﻟﻣﺎدة 405
 1ـ ﻣن ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣدﻧﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إذا رﺟﻊ ﻋن ﯾﻣﯾﻧﮫ ﻗﺑل أن ﯾﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺿوع اﻟﯾﻣﯾن ﺑﺣﻛم وﻟو
ﻏﯾر ﻣﺑرم.
اﻟﻣﺎدة 406

 1ـ ﻣن ﺗﺻرف ﺑوﺛﯾﻘﺔ أو ﺑﺷﻲء آﺧر أو أﺧﻔﺎه أو أﺗﻠﻔﮫ أو ﺷوھﮫ ﺑﻌد أن أﺑرزه ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾطﺑق ھذا اﻟﻧص إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺛﯾﻘﺔ واﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑرز ﻗد ﺗرك ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدم ﻟدى ﻛل طﻠب.
اﻟﻣﺎدة 407
ﻻ ﺗﺗرﺗب أﯾﺔ دﻋوى ذم أو ﻗدح ﻋﻠﻰ اﻟﺧطب واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻔظ أو ﺗﺑرز أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋن ﻧﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ
وﻓﻲ ﺣدود ﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 408
ﻣن وﺟد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﺟري ﻓﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﺋﻲ وﺧﺎﻟف أﻣر اﻹﺧراج اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾدﯾر
اﻟﺟﻠﺳﺔ ،أوﻗف ﺑﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري أرﺑﻌﺎ ً وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌرض
ﻟﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت أﺷد ﺗﻧزﻟﮭﺎ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.
اﻟﻣﺎدة 409
ﻣن اﺳﺗﻌطف ﻗﺎﺿﯾﺎً ،ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﺎن أو ﻣﺷﺎﻓﮭﺔ ،ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﺣد اﻟﻣﺗداﻋﯾن أو ﺿده ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن أﺳﺑوع
إﻟﻰ ﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 410
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﯾﻧﺷر:
آ ـ وﺛﯾﻘﺔ ﻣن وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أو اﻟﺟﻧﺣﻲ ﻗﺑل ﺗﻼوﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ.
ب ـ ﻣذاﻛرات اﻟﻣﺣﺎﻛم.
ج ـ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺳرﯾﺔ.
د ـ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻧﺳب.
ھـ ـ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟطﻼق أو اﻟﮭﺟر.
و ـ ﻛل ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﻧﻌت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻧﺷرھﺎ.
 2ـ ﻻ ﺗطﺑق اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑﻐﯾر واﺳطﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻷﻟواح.
اﻟﻣﺎدة 411
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣن
ﯾﻘدﻣون ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻛﺗﺗﺎﺑﺎت أو اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن ﻏراﻣﺎت
أو رﺳوم أو ﻋطل وﺿرر.
اﻟﻣﺎدة 412

 1ـ إن اﻟﺣﺎرس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻘدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر أو اﻟﺗﺻرف ﺑﻛل أو ﺑﻌض ﻣﺎ أؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻘط إذا ﺗﺿرر اﻟﺷﻲء ﺑﺈھﻣﺎﻟﮫ.
 3ـ وﻛل ﺷﺧص آﺧر ﻣﻠك اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺿﺎء ،أو ﯾدﻋﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ،وﯾﻘدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ
أﺧذھﺎ أو أﻟﺣق اﻟﺿرر ﺑﮭﺎ ،أو ﯾﺧﺑﻰء ﻣﺎ أﺧذ ﻣﻧﮭﺎ أو ﺗﺻرف ﺑﮫ وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺄﻣره ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 413
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة:
آ ـ ﻣن وﺿﻊ ﯾده ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺧرج ﻣﻧﮫ.
ب ـ ﻣن ﺧﺎﻟف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو وﺿﻊ اﻟﯾد.
 2ـ وإذا اﻗﺗرن اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻛﺎن اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 414
 1ـ ﻣن أﺧﻔﻰ أو ﻣزق وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ً إﻋﻼﻧﺎ ً ﻋﻠق ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ إﻟﺻﺎق اﻟﺣﻛم ﻗد اﻗﺗرف ھو ﻧﻔﺳﮫ اﻟﺟرم اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ ً أو ﻛﺎن ﻣﺣرﺿﺎ ً
ﻋﻠﯾﮫ أو ﻣﺗدﺧﻼً ﻓﯾﮫ اﺳﺗﺣق ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 415
 1ـ ﻣن أﺗﺎح اﻟﻔرار أو ﺳﮭﻠﮫ ﻟﺷﺧص أوﻗف أو ﺳﺟن وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋن ﺟﻧﺣﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗد أوﻗف أو ﺳﺟن ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣوﻗﺗﺔ ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 3ـ وإذا ﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أﺷد ﺗﻌرض اﻟﻣﺟرم ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
اﻟﻣﺎدة 416
 1ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣوﻟﺟﺎ ً ﺑﺣراﺳﺔ أو ﺳوق اﻟﺳﺟﯾن ﻓﺄﺗﺎح ﻟﮫ اﻟﻔرار أو ﺳﮭﻠﮫ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

 2ـ إذا ﺣﺻل اﻟﻔرار ﺑﺳﺑب إھﻣﺎل اﻟﺣﺎرس أو اﻟﺳﺎﺋق ﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺗﮫ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎً ،واﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
اﻟﻣﺎدة 417
 1ـ ﻣن وﻛل إﻟﯾﮭم ﺣراﺳﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء أو ﺳوﻗﮭم وأﻣدوھم ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻔرارھم ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ أو ﺑﺂﻻت ﺳواھﺎ ﺗؤاﻧﯾﮭم
ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺳر أو اﻟﻌﻧف ﯾﻌﺎﻗﺑون ﻋن ھذا اﻟﻔﻌل وﺣده ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﻻ أﻗل ﻣن
ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 2ـ وﻛل ﺷﺧص ﻏﯾرھم أﻗدم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﻌل ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 418
ﺗﺧﻔض ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا أﻣن اﻟﻣﺟرم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎر أو ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻔﺳﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن
ﻓراره دون أن ﯾﻛون ﻗد ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 419
ﻣن أﻗدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻟﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟذات وھو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ذات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻧزع ﻣﺎل ﻓﻲ
ﺣﯾﺎزة اﻟﻐﯾر أو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻓﺄﺿر ﺑﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 420
 1ـ إذا اﻗﺗرف اﻟﻔﻌل اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻛراه
ﻣﻌﻧوي ،ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣددة أﻋﻼه.
 2ـ وﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺗﮫ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن إذا اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﻧف أو اﻹﻛراه ﻛﺷﺧص ﻣﺳﻠﺢ أو
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر وﻟو ﻛﺎﻧوا ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺣﯾن.
اﻟﻣﺎدة 421
ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر إذا ﻟم ﺗﻘﺗرن اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﺗﺟوز
ﻣﻼﺣﻘﺗﮭﺎ ﺑﻼ ﺷﻛوى.
اﻟﻣﺎدة 422
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎرزة ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 423
ﻛل دﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎرزة وإن رﻓﺿت ،ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن.

اﻟﻣﺎدة 424
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن أھﺎن آﺧر ﻋﻼﻧﯾﺔ أو اﺳﺗﮭدﻓﮫ ﻟﻼزدراء اﻟﻌﺎم ﻷﻧﮫ ﻟم ﯾﺗﺣد اﻣرءاً ﻟﻠﻣﺑﺎرزة أو ﻟم
ﯾﻠب ﻣن ﺗﺣداه.
اﻟﻣﺎدة 425
إذا أﻓﺿت اﻟﻣﺑﺎرزة إﻟﻰ اﻟﻣوت أو إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل داﺋم ،ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣن ﺛﻼث
إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 426
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺟراح اﻟذي أﺳﻌف اﻟﻣﺗﺑﺎرزﯾن.
اﻟﻣﺎدة 427
 1ـ ﻣن ﻗﻠد ﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أو ﺧﺎﺗم دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺧﺎﺗم اﻟﻣﻘﻠد وھو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر
ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 2ـ ﻣن اﺳﺗﻌﻣل دون ﺣق ﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أو ﻗﻠد دﻣﻐﺔ ﺧﺎﺗﻣﮭﺎ أو دﻣﻐﺔ ﺧﺎﺗم دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أﺧرى
ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
 3ـ وﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 428
 1ـ ﻣن ﻗﻠد ﺧﺎﺗﻣﺎ ً أو ﻣﯾﺳﻣﺎ ً أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣطرﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﺎﻣﺔ ﺳورﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻗﻠد دﻣﻐﺔ
ﺗﻠك اﻷدوات.
 2ـ وﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﺷروع أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻣزورة.
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 429
ﻣن اﻗﺗرف اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إذا أﺗﻠف اﻟﻣﺎدة اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻗﺑل أي
اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻣﻼﺣﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 430
ﻣن ﻗﻠد ﻋﻣﻠﺔ ذھﺑﯾﺔ أو ﻓﺿﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أو ﻋرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﺑﻘﺻد ﺗروﯾﺟﮭﺎ أو
اﺷﺗرك وھو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر ﺑﺈﺻدار اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘﻠدة أو ﺑﺗروﯾﺟﮭﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﺳورﯾﺔ أو

ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣدة ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن
ﻟﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 431
إذا ﻛﺎﻧت إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟذھب واﻟﻔﺿﺔ
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ أﻟف ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 432
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﻗدم ،ﺑﻘﺻد ﺗروﯾﺞ ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أو
ﻋرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗزﯾﯾﻔﮭﺎ إﻣﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎص وزﻧﮭﺎ أو ﺑطﻼﺋﮭﺎ ﺑطﻼء ﯾﺗوھم ﻣﻌﮫ أﻧﮭﺎ
أﻛﺛر ﻗﯾﻣﺔ أو اﺷﺗرك وھو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر ﺑﺈﺻدار ﻋﻣﻠﺔ ﻣزﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻورة ،أو ﺑﺗروﯾﺟﮭﺎ أو
ﺑﺈدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﺳورﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 433
ﻣن ﻗﻠد أوراق ﻧﻘد أو أوراق ﻣﺻﺎرف ﺳورﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو أﺟﻧﺑﯾﺔ »أو زوّ ر أو ﺣرّ ف ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻷوراق
اﻟﻧﻘدﯾﺔ« ﺑﻘﺻد ﺗروﯾﺟﮭﺎ أو اﺷﺗرك ﺑﺈﺻدارھﺎ أو ﺑﺗروﯾﺟﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
.430
اﻟﻣﺎدة 434
ﻣن زوّ ر أﺳﻧﺎداً ﻛﺎﻟﺗﻲ ذﻛرت آﻧﻔﺎً ،أو اﺷﺗرك وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺈﺻدار أوراق ﻣزﯾﻔﺔ أو ﺑﺗروﯾﺟﮭﺎ أو
ﺑﺈدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﺳورﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺧرى ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
.421
اﻟﻣﺎدة 435
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ أو ﻋرض أو ﻧﻘل ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر أو روج ﻗطﻌﺎ ً ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﻘﻠداً ﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﺔ
ﻣﺗداوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أو ﻋرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﺑﻼد أﺧرى أو أوراﻗﺎ ً ﻣطﺑوﻋﺔ ﻗد ﯾﻘﻊ اﻟﺗﺑﺎس ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟورق
اﻟﻧﻘدي أو أوراق اﻟﻣﺻﺎرف اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 436
ﻣن ﻗﺑض ﻋن ﻧﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻗطﻌﺎ ً ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ أو أوراﻗﺎ ً ﻧﻘدﯾﺔ أو أوراق ﻣﺻﺎرف ﻣﻘﻠدة أو ﻣزﯾﻔﺔ أو ﻣزورة
وروﺟﮭﺎ ﺑﻌد أن ﺗﺣﻘق ﻋﯾوﺑﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 437
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن أﻋﺎد اﻟﺗﻌﺎﻣل وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر ﻋﻣﻠﺔ أو أوراﻗﺎ ً ﻧﻘدﯾﺔ أو أوراق ﻣﺻﺎرف أو
أﺳﻧﺎداً ﻟﻸﻣر ﺑطل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ.

اﻟﻣﺎدة 438
 1ـ ﻣن ﺻﻧﻊ آﻻت أو أدوات ﻣﻌدة ﻟﺗﻘﻠﯾد أو ﺗزﯾﯾف أو ﺗزوﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ أو أوراق اﻟﻧﻘد أو ﺳﻧدات
اﻟﻣﺻﺎرف أو ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﺻد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ
وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 2ـ وﻣن اﻗﺗﻧﻰ ﺗﻠك اﻵﻻت أو اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺄﻣرھﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 439
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن وﺟد ﺣﺎﺋزاً آﻻت أو أدوات ﻣﻌدة ﻟﺻﻧﻊ
اﻟﻌﻣﻠﺔ أو اﻟورق اﻟﻧﻘدي أو أوراق اﻟﻣﺻﺎرف واﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻏﯾر ﻣﺷروع.
اﻟﻣﺎدة 440
ﻣن ﻗﻠد أو زوّ ر أوراق اﻟﺗﻣﻐﺔ أو اﻟطواﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ وطواﺑﻊ اﻹﯾﺻﺎﻻت أو طواﺑﻊ اﻟﺑرﯾد ﺑﻘﺻد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻏﯾر ﻣﺷروع أو روﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺄﻣرھﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﺧﻣﺳون ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 441
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن اﺳﺗﻌﻣل وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر أﺣد اﻟطواﺑﻊ
اﻟﻣﻘﻠدة أو اﻟﻣزورة أو طﺎﺑﻌﺎ ً ﺳﺑق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ.
اﻟﻣﺎدة 442
 1ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﺷﺗرك ﺑﺈﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  430إﻟﻰ  441وأﻧﺑﺄ
اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﮭذه اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻗﺑل إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ.
 2ـ أﻣﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻘﺑض ،وﻟو ﺑﻌد ﺑدء اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟرﻣﯾن أو ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن
ﯾﻌرف ﻣﺧﺗﺑﺄھم ﻓﺗﺧﻔض ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة .241
اﻟﻣﺎدة 443
اﻟﺗزوﯾر ھو ﺗﺣرﯾف ﻣﻔﺗﻌل ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراد إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺻك أو ﻣﺧطوط ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮭﻣﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮫ ﺿرر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟﻣﺎدة 444
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺗزوﯾر ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزور وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺄﻣره.
اﻟﻣﺎدة 445

 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﺗزوﯾراً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻓﻲ
أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ:
إﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءﺗﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﻣﺿﺎء أو ﺧﺎﺗم أو ﺑﺻﻣﺔ إﺻﺑﻊ ،وإﺟﻣﺎﻻً ﺑﺗوﻗﯾﻌﮫ إﻣﺿﺎء ﻣزوراً ،وإﻣﺎ ﺑﺻﻧﻊ ﺻك
أو ﻣﺧطوط.
وإﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﮫ ﻣن ﺣذف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون ﺻك أو ﻣﺧطوط.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻧد اﻟﻣزور ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ إﻟﻰ أن ﯾدﻋﻰ
ﺗزوﯾرھﺎ.
 3ـ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎل إﺗﻼف اﻟﺳﻧد إﺗﻼﻓﺎ ً ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎً.
اﻟﻣﺎدة 446
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻓوارق اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﻧظم
ﺳﻧداً ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﯾﺣدث ﺗﺷوﯾﮭﺎ ً ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﮫ أو ظروﻓﮫ.
إﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءﺗﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض أؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﮫ.
أو ﺑﺗدوﯾﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻻت أو أﻗواﻻً ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو اﻟﺗﻲ أﻣﻠوھﺎ.
أو ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﮫ وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،أو ﺑﺗﺣرﯾﻔﮫ
أﯾﺔ واﻗﻌﺔ أﺧرى ﺑﺈﻏﻔﺎﻟﮫ أﻣراً أو إﯾراده ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ.
اﻟﻣﺎدة 447
ﯾﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛل ﻣن ﻓوض إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺳﻧد أو
إﻣﺿﺎء أو ﺧﺎﺗم.
اﻟﻣﺎدة 448
ﯾﻌﺎﻗب ﺳﺎﺋر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﺗزوﯾراً ﻓﻲ اﻷوراق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧص ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة 449
ﺗﻌد ﻛﺎﻷوراق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻧدات ﻟﻠﺣﺎﻣل أو اﻟﺳﻧدات )اﻻﺳﻣﯾﺔ( اﻟﺗﻲ أﺟﯾز إﺻدارھﺎ
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى وﻛل اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻟﻠﺣﺎﻣل أو ﻛﺎﻧت ﺗﺣول ﺑواﺳطﺔ
اﻟﺗظﮭﯾر.
اﻟﻣﺎدة 450
ﻣن وﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أن ﯾﻣﺳك ﺳﺟﻼت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓدون ﻓﯾﮭﺎ أﻣوراً ﻛﺎذﺑﺔ أو أﻏﻔل ﺗدوﯾن
أﻣور ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﻣن
ﺷﺄﻧﮫ إﯾﻘﺎع اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻠط.

اﻟﻣﺎدة 451
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن أﺑرز وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻘﻠدة أو ﻣﺣرﻓﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﺧﺎﻟف
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣﻌدة ﻷن ﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ً إﻣﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
أو ﻹﺣدى اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﮭﻧﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 452
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن:
ﻣن ﺣﺻل ﺑذﻛر ھوﯾﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺳﻔر أو ورﻗﺔ طرﯾق أو ﺗذﻛرة ﻣرور ،وﻣن ﺣﺻل ﺑﺎﻧﺗﺣﺎﻟﮫ اﺳﻣﺎ ً
ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﺻﯾد أو ﺣﻣل ﺳﻼح أو ﺗذﻛرة ھوﯾﺔ أو ﺗذﻛرة ﻧﺎﺧب أو وﺛﯾﻘﺔ ﻧﻘل أو ﻧﺳﺧﺔ ﻋن اﻟﺳﺟل
اﻟﻌدﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر.
 2ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣل وﺛﯾﻘﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ً أﻋطﯾت ﺑﺎﺳم ﻏﯾر اﺳﻣﮫ أو ﺑﮭوﯾﺔ
ﻏﯾر ھوﯾﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 453
ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﺳﻠم إﺣدى ﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋق ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻧﺗﺣﺎل اﻻﺳم أو اﻟﮭوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 454
ﻣن ارﺗﻛب اﻟﺗزوﯾر ﺑﺎﻻﺧﺗﻼق أو اﻟﺗﺣرﯾف ﻓﻲ إﺣدى اﻷوراق اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  452ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 455
 1ـ ﻣن أﻗدم ﺣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﮭﻧﺔ طﺑﯾﺔ أو ﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻣﺻدﻗﺔ
ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻌدة ﻟﻛﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ أو أن
ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻟﻧﺎس.
وﻣن اﺧﺗﻠق ﺑﺎﻧﺗﺣﺎﻟﮫ اﺳم أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن وزور ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣرﯾف ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺻدﻗﺔ ،ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻدﻗﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻗد أﻋدت ﻟﻛﻲ ﺗﺑرز أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء أو ﻟﺗﺑرر اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻼ
ﯾﻧﻘص اﻟﺣﺑس ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 456
إن أوراق اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣررھﺎ اﻟﻣﺣﺿرون وﺳﺎﺋر ﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﺔ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﺣﺎﺿر
واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺣررھﺎ رﺟﺎل اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﺗﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﺻدﻗﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ.

اﻟﻣﺎدة 457
 1ـ ﻣن وﺿﻊ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر أو زوﱠ ر ﻣﺻدﻗﺔ ﺣﺳن ﺳﻠوك أو ﺷﮭﺎدة ﻓﻘر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر.
 2ـ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ إذا وﺿﻌت اﻟﺷﮭﺎدة ﺗﺣت اﺳم ﻣوظف أو ﺗﻧﺎول اﻟﺗزوﯾر ﻣﺻدﻗﺔ
ﺻﺎدرة ﻋن ﻣوظف.
اﻟﻣﺎدة 458
ﻣن ﺗﻘدم إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﮭوﯾﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺻد ﺟﻠب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره أو ﺑﻧﯾﺔ اﻹﺿرار ﺑﺣﻘوق أﺣد
اﻟﻧﺎس ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗواطﺋﮫ ﻣﻊ ﻣوظف ﻋﺎم.
اﻟﻣﺎدة 459
ﺗﻔرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻌرف ﻋن ﻋﻠم ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ً ھوﯾﺔ أﺣد اﻟﻧﺎس
اﻟﻛﺎذﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 460
ﻣن ارﺗﻛب اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  445و  446ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﻠﮭﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 461
 1ـ إذا أﻗر اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺟرﻣﻲ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ أﻋﻔﻲ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب.
 2ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺻل اﻹﻗرار ﻋن اﻟﺟرم ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزور وﻗﺑل اﻟﺷﻛوى أو اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .241
اﻟﻣﺎدة 462
ﻣن أﻗدم ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  208ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾر اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس
ﻋﻼﻧﯾﺔ أو ﺣث ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺈﺣدى ﺗﻠك اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 463
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ:
آ ـ ﻣن أﺣدث ﺗﺷوﯾﺷﺎ ً ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻟطﻘوس أو ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻻت أو اﻟرﺳوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟطﻘوس
أو ﻋرﻗﻠﮭﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷدة أو اﻟﺗﮭدﯾد.
ً
ً
ب ـ ﻣن ھدم أو ﺣطم أو ﺷوه أو دﻧس أو ﻧﺟس ﺑﻧﺎء ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠﻌﺑﺎدة أو ﺷﻌﺎرا أو ﻏﯾره ﻣﻣﺎ ﯾﻛرﻣﮫ أھل

دﯾﺎﻧﺔ أو ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس.
ج ـ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ اﻷﻣوات واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﻧظﺎم دﻓﻧﮭم
اﻟﻣﺎدة 464
ﻣن أﺣدث ﺗﺷوﯾﺷﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺂﺗم أو ﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺗﻰ أو ﻋرﻗﻠﮭﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷدة أو اﻟﺗﮭدﯾد ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 465
ﻣن ﺳرق أو أﺗﻠف ﺟﺛﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ،وإذا ﺣﺻﻠت اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﻘﺻد
إﺧﻔﺎء اﻟﻣوت أو اﻟوﻻدة ﻓﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 466
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر أو ﺑﺈﺣدى
اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣن أﻗدم ﻟﻐرض ﻋﻠﻣﻲ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دون ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻟﮫ اﻟﺣق ﻋﻠﻰ أﺧذ ﺟﺛﺔ أو ﺗﺷرﯾﺣﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺄي وﺟﮫ آﺧر.
اﻟﻣﺎدة 467
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن:
آ ـ ﻣن ھﺗك أو دﻧس ﺣرﻣﺔ اﻟﻘﺑور أو أﻧﺻﺎب اﻟﻣوﺗﻰ أو أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ھدﻣﮭﺎ أو ﺗﺣطﯾﻣﮭﺎ أو ﺗﺷوﯾﮭﮭﺎ.
ب ـ ﻣن دﻧس أو ھدم أو ﺣطم أو ﺷوه أي ﺷﻲء آﺧر ﺧص ﺑﺷﻌﺎﺋر اﻟﻣوﺗﻰ أو ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑر أو ﺗزﯾﯾﻧﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 468
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﯾﻘدﻣون ﻋﻠﻰ دﻓن ﻣﯾت أو
ﺣرق ﺟﺛﺔ دون ﻣراﻋﺎة اﻷﺻول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﯾﺧﺎﻟﻔون ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟدﻓن أو اﻟﺣرق.
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﺑﻘﺻد إﺧﻔﺎء اﻟﻣوت أو اﻟوﻻدة ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 469
إذا ﻋﻘد أﺣد رﺟﺎل اﻟدﯾن زواج ﻗﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره دون أن ﯾدون ﻓﻲ اﻟﻌﻘد رﺿﻰ ﻣن
ﻟﮫ اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر أو أن ﯾﺳﺗﻌﺎض ﻋﻧﮫ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن
ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 470

ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ رﺟل اﻟدﯾن اﻟذي ﯾﻌﻘد زواﺟﺎ ً ﻗﺑل أن ﯾﺗم اﻹﻋﻼﻧﺎت وﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﯾﺗوﻟﻰ زواج اﻣرأة ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 471
 1ـ ﻣن ﺗزوج ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺑطﻼن زواﺟﮫ ﺑﺳﺑب زواج ﺳﺎﺑق ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ.
 2ـ وﯾﺳﺗﮭدف ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ رﺟل اﻟدﯾن اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻘد اﻟزواج اﻟﻣذﻛور ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻟراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 472
ﯾﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ رﺟﺎل اﻟدﯾن ﻟﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدون وﻣﻣﺛﻠوھم واﻟﺷﮭود اﻟذﯾن ﺣﺿروا اﻟزواج
ﺑﺻﻔﺗﮭم ھذه.
اﻟﻣﺎدة 473
 1ـ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣرأة اﻟزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾك اﻟزاﻧﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺗزوﺟﺎ ً وإﻻ ﻓﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 3ـ ﻓﯾﻣﺎ ﺧﻼ اﻹﻗرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﺷﮭودة ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣن أدﻟﺔ اﻟﺛﺑوت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾك إﻻ ﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻣﻧﮭﺎ
ﻋن اﻟرﺳﺎﺋل واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 474
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب اﻟزوج ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ إذا ارﺗﻛب اﻟزﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟزوﺟﻲ أو اﺗﺧذ ﻟﮫ ﺧﻠﯾﻠﺔ ﺟﮭﺎراً
ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻛﺎن.
 2ـ وﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﺷرﯾك.
اﻟﻣﺎدة 475
 1ـ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻌل اﻟزﻧﺎ إﻻ ﺑﺷﻛوى اﻟزوج واﺗﺧﺎذه ﺻﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ »وﻋﻧد ﻋدم ﻗﯾﺎم
اﻟزوﺟﯾﺔ ﻓﺗﺗوﻗف اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣود اﻟﻧﺳب واﺗﺧﺎذه ﺻﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ«.
 2ـ ﻻ ﯾﻼﺣق اﻟﻣﺣرض واﻟﺷرﯾك واﻟﻣﺗدﺧل إﻻ واﻟزوج ﻣﻌﺎً.
 3ـ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺷﻛوى ﻣن اﻟزوج »أو اﻟوﻟﻲ« اﻟذي ﺗم اﻟزﻧﺎ ﺑرﺿﺎه.
 4ـ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺷﻛوى ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﯾوم اﻟذي اﺗﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﺟرم ﺑﻌﻠم اﻟزوج »أو اﻟوﻟﻲ«.

 5ـ إﺳﻘﺎط اﻟﺣق ﻋن اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﯾﺳﻘط دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم واﻟدﻋوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺋر
اﻟﻣﺟرﻣﯾن.
 6ـ إذا رﺿﻲ اﻟرﺟل ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺳﻘط اﻟﺷﻛوى.
اﻟﻣﺎدة 476
 1ـ اﻟﺳﻔﺎح ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﻔروع ،ﺷرﻋﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﯾن ،أو ﺑﯾن اﻷﺷﻘﺎء واﻟﺷﻘﯾﻘﺎت واﻷﺧوة
واﻷﺧوات ﻷب أو ﻷم أو ﻣن ھم ﺑﻣﻧزﻟﺔ ھؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻣن اﻷﺻﮭرة ،ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس »ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻧوات«.
 2ـ إذا ﻛﺎن ﻷﺣد اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻓﻌﻠﯾﺔ »ﻓﻼ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﻧﺗﯾن«.
 3ـ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺟرم ﻣن ﺣق اﻟوﻻﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 477
 1ـ ﯾﻼﺣق اﻟﺳﻔﺎح اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى ﻗرﯾب أو ﺻﮭر أﺣد اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺣﺗﻰ
اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.
 2ـ وﺗﺑﺎﺷر اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﻼ ﺷﻛوى إذا أدى اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 478
 1ـ ﻣن ﺧطف أو ﺧﺑﺄ وﻟداً دون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣره أو ﺑدل وﻟداً ﺑﺂﺧر أو ﻧﺳب إﻟﻰ اﻣرأة وﻟداً ﻟم ﺗﻠده،
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،أو ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﮭﺎ ،إزاﻟﺔ أو ﺗﺣرﯾف اﻟﺑﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣوال اﻟوﻟد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺗدوﯾن أﺣوال ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 479
ﻣن أودع وﻟداً ﻣﺄوى اﻟﻠﻘطﺎء وﻛﺗم ھوﯾﺗﮫ ﺣﺎل ﻛوﻧﮫ ﻣﻘﯾداً ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻧﻔوس وﻟداً ﺷرﻋﯾﺎ ً أو ﻏﯾر
ﺷرﻋﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 480
ﻛل ﻋﻣل ﻏﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إزاﻟﺔ وﺗﺣرﯾف اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣوال
أﺣد اﻟﻧﺎس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس.
اﻟﻣﺎدة 481

 1ـ ﻣن ﺧطف أو أﺑﻌد ﻗﺎﺻراً ﻟم ﯾﻛﻣل اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره وﻟو ﺑرﺿﺎه ﺑﻘﺻد ﻧزﻋﮫ ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻣن
ﻟﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﺣراﺳﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وإذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﺎﺻر ﻗد أﺗم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أو ﺧطف أو أﺑﻌد ﺑﺎﻟﺣﯾﻠﺔ أو اﻟﻘوة ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 482
اﻷب واﻷم وﻛل ﺷﺧص آﺧر ﻻ ﯾﻣﺗﺛل أﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾرﻓض أو ﯾؤﺧر إﺣﺿﺎر ﻗﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة
ﻣن ﻋﻣره ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 483
 1ـ ﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  241ﻋن اﻟﻣﺟرم
إذا أرﺟﻊ اﻟﻘﺎﺻر أو ﻗدﻣﮫ ﻗﺑل ﺻدور أي ﺣﻛم.
 2ـ ﻻ ﯾطﺑق ھذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار.
اﻟﻣﺎدة 484
 1ـ ﻣن طرح أو ﺳﯾب وﻟداً دون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣره أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻋﺎﺟز ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺳﺑب
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 2ـ إذا طرح اﻟوﻟد أو اﻟﻌﺎﺟز أو ﺳﯾب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻓﻘر ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 485
إذا ﺳﺑﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺿﺎ ً أو أذى أو أﻓﺿت ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻣوت أوﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟرم وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدة  190ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطرح واﻟﺗﺳﯾﯾب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻘﻔر إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗوﻗﻊ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو اﻋﺗﻘد أن
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ اﺟﺗﻧﺎﺑﮭﺎ .وأوﺧذ ﺑﮭﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  188ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطرح أو اﻟﺗﺳﯾﯾب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻘﻔر ﻛﻠﻣﺎ
ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر.
اﻟﻣﺎدة 486
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم أﺣد أﺻول اﻟوﻟد أو اﻟﻌﺎﺟز أو أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﻟﯾن ﺣراﺳﺗﮫ أو ﻣراﻗﺑﺗﮫ أو
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ أو ﺗرﺑﯾﺗﮫ ﺷددت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة .247
 2ـ ﻻ ﯾطﺑق ھذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدة اﻟﺗﻲ أﻗدﻣت ﻣﺣرﺿﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﺔ أو ﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ طرح ﻣوﻟودھﺎ أو
ﺗﺳﯾﯾﺑﮫ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺷرﻓﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 487

إن اﻷب واﻷم اﻟﻠذﯾن ﯾﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﯾﺎج وﻟدھﻣﺎ اﻟﺷرﻋﻲ أو ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ أو وﻟداً ﺗﺑﻧﯾﺎه ﺳواء
رﻓﺿﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺟب اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﻣﺎ أو أھﻣﻼ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭﻣﺎ ﻣن
ﻗﺿﺎﺋﮫ ﯾﻌﺎﻗﺑﺎن ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 488
 1ـ ﻣن ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﻛم اﻛﺗﺳب ﻗوة اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘﺿﯾﺔ ﺑﺄن ﯾؤدي إﻟﻰ زوﺟﮫ أو زوﺟﮫ اﻟﺳﺎﺑق أو إﻟﻰ
أﺻوﻟﮫ أو ﻓروﻋﮫ أو إﻟﻰ أي ﺷﺧص ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ إﻋﺎﻟﺗﮫ أو ﺗرﺑﯾﺗﮫ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﺑﻘﻰ ﺷﮭرﯾن ﻻ ﯾؤدﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﺗوازي ﻣﻘدار ﻣﺎ وﺟب ﻋﻠﯾﮫ
أداؤه.
 2ـ إن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻘرار
اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳوري ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 489
 1ـ ﻣن أﻛره ﻏﯾر زوﺟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻧف أو ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎع ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن إﺣدى وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 490
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻏﯾر زوﺟﮫ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص
ﺟﺳدي أو ﻧﻔﺳﻲ أو ﺑﺳﺑب ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻧﺣوه ﻣن ﺿروب اﻟﺧداع.
اﻟﻣﺎدة 491
 1ـ ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﺻراً »ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره« ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟوﻟد ﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 492
 1ـ إذا ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﺻراً ﻣﺗﻣﺎ ً اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة وﻏﯾر ﻣﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أﺣد أﺻوﻟﮫ ﺷرﻋﯾﺎ ً ﻛﺎن أو
ﻛﺎن ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ أو أﺣد أﺻﮭﺎره ﻟﺟﮭﺔ اﻷﺻول وﻛل ﺷﺧص ﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﺔ ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﻌﻠﯾﺔ أو أﺣد
ﺧدم أوﻟﺋك اﻷﺷﺧﺎص ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻣوظﻔﺎ ً أو رﺟل دﯾن أو ﻛﺎن ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب اﺳﺗﺧدام أو ﻋﺎﻣﻼً
ﻓﯾﮫ ﻓﺎرﺗﻛب اﻟﻔﻌل ﻣﺳﯾﺋﺎ ً اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن وظﯾﻔﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 493

 1ـ ﻣن أﻛره آﺧر ﺑﺎﻟﻌﻧف أو ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أو إﺟراء ﻓﻌل ﻣﻧﺎف ﻟﻠﺣﺷﻣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ
ﻣدة ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
 2ـ وﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن
ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 494
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﺿروب اﻟﺣﯾﻠﺔ أو اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻋﻠﺔ
اﻣرىء ﻓﻲ ﺟﺳده أو ﻧﻔﺳﮫ ﻓﺎرﺗﻛب ﺑﮫ ﻓﻌﻼً ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﺣﺷﻣﺔ أو ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 495
 1ـ ﻣن ارﺗﻛب ﺑﻘﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره ﻓﻌﻼً ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﺣﺷﻣﺔ أو ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻋوﻗب
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻟد اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 496
ﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺻوﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  492ﯾرﺗﻛب ﺑﻘﺎﺻر ﺑﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره ﻓﻌﻼً ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﺣﺷﻣﺔ أو ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ
ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 497
ﺗرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  489إﻟﻰ  491و  493إﻟﻰ  495ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ذﻛرﺗﮫ
اﻟﻣﺎدة  247إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .492
اﻟﻣﺎدة 498
 1ـ ﺗﺷدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  247ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل:
إذا اﻗﺗرﻓﮭﺎ ﺷﺧﺻﺎن أو أﻛﺛر اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ أو ﺗﻌﺎﻗﺑوا ﻋﻠﻰ إﺟراء
اﻟﻔﺣش ﺑﮫ.
إذا أﺻﯾب اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣرض زھري أو ﺑﺄي ﻣرض آﺧر أو أذى ﺗﺳﺑب ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺗﻌطﯾل ﺗزﯾد ﻣدﺗﮫ ﻋن
ﻋﺷرة أﯾﺎم أو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻛر ﻓﺄزﯾﻠت ﺑﻛﺎرﺗﮭﺎ.
 2ـ إذا أدت إﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ إﻟﻰ ﻣوت اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻟم ﯾﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد أراد ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻓﻼ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 499

 -1ﻛل ﻣوظف راود ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ زوﺟﺔ ﺳﺟﯾن أو ﻣوﻗوف أو ﺷﺧص ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠطﺗﮫ أو راود
إﺣدى ﻗرﯾﺑﺎت ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟذي ﯾراود ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ زوﺟﺔ أو ﻗرﯾﺑﺔ ﺷﺧص ﻟﮫ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻧوط
ﻓﺻﻠﮭﺎ ﺑﮫ أو ﺑرؤﺳﺎﺋﮫ.
 3ـ ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻧﺎل اﻟﻣﺟرم إرﺑﮫ ﻣن إﺣدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣذﻛورات آﻧﻔﺎً.
اﻟﻣﺎدة 500
 1ـ ﻣن ﺧطف ﺑﺎﻟﺧداع أو ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﺗﺎة أو اﻣرأة ﺑﻘﺻد اﻟزواج ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺗﺳﻊ
ﺳﻧوات.
 2ـ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 501
ﻣن ﺧطف ﺑﺎﻟﺧداع أو اﻟﻌﻧف أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ،ذﻛراً ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ ،ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﺟور ﺑﮫ ﻋوﻗب
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات .وإذا ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﻣذﻛور ﻓﻼ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن إﺣدى وﻋﺷرون ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 502
ﺗﻔرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل دون ﺧداع أو ﻋﻧف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن
ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 503
ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،241اﻟﻣﺟرم اﻟذي ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺧطوف ﻣن
ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﻲ وأرﺑﻌﯾن ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن أﻣﯾن وﯾﻌﯾد إﻟﯾﮫ ﺣرﯾﺗﮫ دون أن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌل ﻣﻧﺎف
ﻟﻠﺣﯾﺎء أو ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ،ﺟﻧﺣﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻧﺎﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 504
 1ـ ﻣن أﻏوى ﻓﺗﺎة ﺑوﻋد اﻟزواج ﻓﻔض ﺑﻛﺎرﺗﮭﺎ ﻋوﻗب ،إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﻻ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻘﺎﺑﺎ ً أﺷد ،ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺣﺗﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ أﻗﺻﺎھﺎ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺈﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
 2ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹﻗرار ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣن أدﻟﺔ اﻟﺛﺑوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم إﻻ ﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﻟرﺳﺎﺋل واﻟوﺛﺎﺋق
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 505

ﻣن ﻟﻣس أو داﻋب ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎء ﻗﺎﺻراً ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره ،ذﻛراً ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ ،أو
ﻓﺗﺎة أو اﻣرأة ﻟﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ دون رﺿﺎھﻣﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟﺳﻧﺔ وﻧﺻف.
اﻟﻣﺎدة 506
ﻣن ﻋرض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أو ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎة أو اﻣرأة ﻟﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر أﻛﺛر ﻣن
ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻋﻣﻼً ﻣﻧﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻠﺣﯾﺎء أو وﺟﮫ إﻟﻰ أﺣدھم ﻛﻼﻣﺎ ً ﻣﺧﻼً ﺑﺎﻟﺣﺷﻣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻛﺑس اﻟﺗﻛدﯾري
ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌﯾن ﻟﯾرة أو ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻌﺎً.
اﻟﻣﺎدة 507
ﻛل رﺟل ﺗﻧﻛر ﺑزي اﻣرأة ﻓدﺧل ﻣﻛﺎﻧﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء أو ﻣﺣظوراً دﺧوﻟﮫ وﻗت اﻟﻔﻌل ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺳﺎء ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻻ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ وﻧﺻف.
اﻟﻣﺎدة 508
 1ـ إذا ﻋﻘد زواج ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن ﻣرﺗﻛب اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل وﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ أوﻗﻔت
اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﺻدر ﺣﻛم ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﯾﮫ.
 2ـ ﯾﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ أو إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ واﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس
ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ إذا اﻧﺗﮭﻰ اﻟزواج إﻣﺎ ﺑطﻼق اﻟﻣرأة دون ﺳﺑب ﻣﺷروع أو ﺑﺎﻟطﻼق اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 509
 1ـ ﻣن اﻋﺗﺎد ﺣض ﺷﺧص أو أﻛﺛر ،ذﻛراً ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻋﻣره ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺟور أو اﻟﻔﺳﺎد أو ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻠﮭﻣﺎ ﻟﮫ أو ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﺗﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﺳﺗﻣﺎﯾﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﺗﻌﺎطﻰ اﻟدﻋﺎرة اﻟﺳرﯾﺔ أو ﺳﮭﻠﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 510
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن أﻗدم إرﺿﺎء ﻷھواء
اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ إﻏواء أو اﺟﺗذاب أو إﺑﻌﺎد اﻣرأة أو ﻓﺗﺎة ﻟم ﺗﺗم اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻋﻣرھﺎ وﻟو ﺑرﺿﺎھﺎ ،أو
اﻣرأة أو ﻓﺗﺎة ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧداع أو اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﮭدﯾد أو ﺻرف
اﻟﻧﻔوذ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻛراه.
اﻟﻣﺎدة 511

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳت ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﺳﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة
ﻣن أﻗدم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻘﺎء ﺷﺧص رﻏﻣﺎ ً ﻋﻧﮫ وﻟو ﺑﺳﺑب دﯾن ﻟﮫ
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺑﯾت اﻟﻔﺟور أو إﻛراھﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟدﻋﺎرة.
اﻟﻣﺎدة 512
ﻣن اﻋﺗﺎد أن ﯾﺳﮭل ﺑﻘﺻد اﻟﻛﺳب إﻏواء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﺟور ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وﻣن اﺳﺗﻌﻣل إﺣدى
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟـ  2و  3ﻣن اﻟﻣﺎدة  208ﻻﺳﺗﺟﻼب اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﺟور ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﯾﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 513
ﻛل اﻣرىء ﻻ ﯾﺗﻌﺎطﻰ ﻣﮭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺎﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣﻌﯾﺷﺗﮫ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎرة اﻟﻐﯾر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 514
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  509إﻟﻰ .511
اﻟﻣﺎدة 515
ﺗﺷدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة  247اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرﻣون ﻣﻣن
وﺻﻔوا ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .492
اﻟﻣﺎدة 516
ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻹﺧراج ﻣن اﻟﺑﻼد وﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟور
وﯾﻘﺿﻰ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل.
اﻟﻣﺎدة 517
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  208ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 518
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة
 208ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻟﯾرة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﯾﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 519

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ أو ﺗﺻدﯾر أو ﺗورﯾد أو اﻗﺗﻧﺎء ﻛﺗﺎﺑﺎت أو رﺳوم أو ﺻور
ﯾدوﯾﺔ أو ﺷﻣﺳﯾﺔ أو أﻓﻼم أو إﺷﺎرات أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎء ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر ﺑﮭﺎ أو
ﺗوزﯾﻌﮭﺎ أو أﻋﻠن أو أﻋﻠم ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 520
ﻛل ﻣﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 521
أﻟﻐﯾت ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  85اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ .1953/9/28
اﻟﻣﺎدة 522
أﻟﻐﯾت ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  85اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ .1953/9/28
اﻟﻣﺎدة 523
ﻣن أﻗدم ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  208ﻋﻠﻰ وﺻف أو
إذاﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﺑل أو ﻋرض أن ﯾذﯾﻌﮭﺎ ﺑﻘﺻد اﻟدﻋﺎرة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﺑل ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 524
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﺑﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻗﺗﻧﻰ ﺑﻘﺻد اﻟﺑﯾﻊ أﯾﺔ ﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل
أو ﺳﮭل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت.
اﻟﻣﺎدة 525
ﻛل دﻋﺎوى ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن  2و  3ﻣن اﻟﻣﺎدة  208ﯾﻘﺻد ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺷر أو
ﺗروﯾﺞ أو ﺗﺳﮭﯾل اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋط اﻹﺟﮭﺎض ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن
ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 526
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﺑﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻗﺗﻧﻰ ﺑﻘﺻد اﻟﺑﯾﻊ ﻣواد ﻣﻌدة ﻹﺣداث اﻹﺟﮭﺎض أو
ﺳﮭل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت.
اﻟﻣﺎدة 527
ﻛل اﻣرأة أﺟﮭﺿت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﮫ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل أو اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﻏﯾرھﺎ ﺑرﺿﺎھﺎ ﺗﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.

اﻟﻣﺎدة 528
 1ـ ﻣن أﻗدم ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ إﺟﮭﺎض اﻣرأة أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺟﮭﺎﺿﮭﺎ ﺑرﺿﺎھﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وإذا أﻓﺿﻰ اﻹﺟﮭﺎض أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣوت اﻟﻣرأة ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل
اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.
 3ـ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻣوت ﻋن وﺳﺎﺋل أﺷد ﺧطراً ﻣن
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ رﺿﯾت ﺑﮭﺎ اﻟﻣرأة.
اﻟﻣﺎدة 529
 1ـ ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋن ﻗﺻد ﺑﺈﺟﮭﺎض اﻣرأة دون رﺿﺎھﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧوات إذا أﻓﺿﻰ اﻹﺟﮭﺎض أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣوت اﻟﻣرأة.
اﻟﻣﺎدة 530
ﺗطﺑق اﻟﻣﺎدﺗﺎن  528و  529وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺳﺎﺋل اﻹﺟﮭﺎض ﻏﯾر ﺣﺎﻣل.
اﻟﻣﺎدة 531
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋذر ﻣﺧﻔف اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﮭض ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﮭﺎ .وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻌذر ﻧﻔﺳﮫ
ﻣن ارﺗﻛب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  528و  529ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرف إﺣدى
ﻓروﻋﮫ أو ﻗرﯾﺑﺎﺗﮫ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 532
 1ـ إذا ارﺗﻛب إﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل طﺑﯾب أو ﺟراح أو ﻗﺎﺑﻠﺔ أو ﻋﻘﺎر أو
ﺻﯾدﻟﻲ أو أﺣد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭم ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺣرﺿﯾن أو ﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺷددت اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة .247
 2ـ وﯾﻛون اﻷﻣر ﻛذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻗد اﻋﺗﺎد ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر وﺳﺎﺋر اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﺟﮭﺎض.
 3ـ وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺟرم ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻟﻠﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ أو ﻋﻣﻠﮫ وإن ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﻧوطﯾن ﺑﺈذن
اﻟﺳﻠطﺔ أو ﻧﯾل ﺷﮭﺎدة.
 4ـ وﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل.
اﻟﻣﺎدة 533
ﻣن ﻗﺗل اﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻗﺻداً ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.

اﻟﻣﺎدة 534
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل ﻗﺻداً إذا ارﺗﻛب:
 1ـ ﻟﺳﺑب ﺳﺎﻓل.
 2ـ ﺗﻣﮭﯾداً ﻟﺟﻧﺣﺔ أو ﺗﺳﮭﯾﻼً أو ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﮭﺎ أو ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻔرار اﻟﻣﺣرﺿﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻧﺣﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ أو ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن اﻟﻌﻘﺎب.
 3ـ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺟﻧﺣﺔ.
 4ـ ﻋﻠﻰ ﻣوظف أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﮭﺎ.
 5ـ ﻋﻠﻰ ﺣدث دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره.
 6ـ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر.
 7ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗدام اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻌذﯾب أو اﻟﺷراﺳﺔ ﻧﺣو اﻷﺷﺧﺎص.
اﻟﻣﺎدة 535
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋدام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل ﻗﺻداً إذا ارﺗﻛب:
 1ـ ﻋﻣداً.
 2ـ ﺗﻣﮭﯾداً ﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺗﺳﮭﯾﻼً أو ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﮭﺎ أو ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻔرار اﻟﻣﺣرﺿﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو
اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ أو ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن اﻟﻌﻘﺎب.
 3ـ ﻋﻠﻰ أﺣد أﺻول اﻟﻣﺟرم أو ﻓروﻋﮫ.
اﻟﻣﺎدة 536
 1ـ ﻣن ﺳﺑب ﻣوت اﻧﺳﺎن ﻣن ﻏﯾر ﻗﺻد اﻟﻘﺗل ﺑﺎﻟﺿرب أو ﺑﺎﻟﻌﻧف أو ﺑﺎﻟﺷدة أو ﺑﺄي ﻋﻣل آﺧر ﻣﻘﺻود
ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات إذا اﻗﺗرن اﻟﻔﻌل ﺑﺎﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 537
 1ـ ﺗﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﻗت اﻟواﻟدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ،اﺗﻘﺎء ﻟﻠﻌﺎر ،ﻋﻠﻰ ﻗﺗل وﻟﯾدھﺎ اﻟذي ﺣﺑﻠت ﺑﮫ ﺳﻔﺎﺣﺎً.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻣداً.
اﻟﻣﺎدة 538
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﻗﺗل اﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻗﺻداً ﺑﻌﺎﻣل اﻻﺷﻔﺎق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎﺣﮫ
ﺑﺎﻟطﻠب.
اﻟﻣﺎدة  539ﻣﻠﻐﻰ

 1ـ ﻣن ﺣﻣل اﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر أو ﺳﺎﻋده ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
 218اﻟﻔﻘرات )أ ،ب ،د( ﻋﻠﻰ ﻗﺗل ﻧﻔﺳﮫ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر إذا ﺗم اﻻﻧﺗﺣﺎر.
 2ـ وﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر إذا ﻧﺟم ﻋن اﯾذاء أو ﻋﺟز
داﺋم.
 3ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﻣول أو اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎر ﺣدﺛﺎ ً دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أو
ﻣﻌﺗوھﺎ ً طﺑﻘت ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل أو اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﮫ.
و ﯾﺳﺗﻌﺎض ﺑﮭﺎ ﺑـ  :راﺟﻊ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  1ﻟﻌﺎم  2011اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳوري
اﻟﻣﺎدة 14
-1ﻣن ﺣﻣل إﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ،أو ﺳﺎﻋده ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
) (218اﻟﻔﻘرات )أ ،ب ،د( ﻋﻠﻰ ﻗﺗل ﻧﻔﺳﮫ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إذا
ﺗم اﻻﻧﺗﺣﺎر.
-2وﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر إذا ﻧﺟم ﻋﻧﮫ إﯾذاء أو
ﻋﺟز داﺋم.
-3وإذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﻣول أو اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﺣدﺛﺎ ً دون اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره ،أو
ﻣﻌﺗوھﺎ ً طﺑﻘت ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل أو اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 540
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﺿرب ﺷﺧص أو ﺟرﺣﮫ أو اﯾذاﺋﮫ وﻟم ﯾﻧﺟم ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻌطﯾل ﺷﺧص ﻋن
اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋوﻗب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻣﺗﺿرر ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو
ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
 2ـ إن ﺗﻧﺎزل اﻟﺷﺎﻛﻲ ﯾﺳﻘط اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ،وﯾﻛون ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﺻﻔﺢ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن
اﻟﻣﻔﻌول.
اﻟﻣﺎدة 541
 1ـ إذا ﻧﺟم ﻋن اﻷذى اﻟﺣﺎﺻل ﺗﻌطﯾل ﺷﺧص ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
 2ـ وإذا ﺗﻧﺎزل اﻟﺷﺎﻛﻲ ﻋن ﺣﻘﮫ ﺧﻔﺿت اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف.
اﻟﻣﺎدة 542
إذا ﺟﺎوز اﻟﺗﻌطﯾل ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻗﺿﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﺿﻼً
ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 543

إذا أدى اﻟﻔﻌل إﻟﻰ ﻗطﻊ أو اﺳﺗﺋﺻﺎل ﻋﺿو أو ﺑﺗر أﺣد اﻷطراف أو إﻟﻰ ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل اﺣدى
اﻟﺣواس ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺣداث ﺗﺷوﯾﮫ ﺟﺳﯾم أو أﯾﺔ ﻋﺎھﺔ أﺧرى داﺋﻣﺔ أو ﻟﮭﺎ ﻣظﮭر اﻟﻌﺎھﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
اﻟﻣﺎدة 544
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﺗﺳﺑب ﺑﺎﺣدى اﻟطراﺋق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  540ﺑﺎﺟﮭﺎض ﺣﺎﻣل وھو ﻋﻠﻰ
ﻋﻠم ﺑﺣﻣﻠﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 545
ﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣواد وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  247إذا اﻗﺗرف اﻟﻔﻌل ﺑﺎﺣدى اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  534و. 535
اﻟﻣﺎدة 546
إذا وﻗﻊ ﻗﺗل ﺷﺧص أو اﯾذاؤه أﺛﻧﺎء ﻣﺷﺎﺟرة اﺷﺗرك ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ وﻟم ﺗﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟذات ﻋوﻗب
ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺣﺎوﻟوا اﻻﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺑﻌد ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺻﻔﮭﺎ.
»إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻻﻋدام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﻗﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻻ أﻗل
ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات«.
اﻟﻣﺎدة 547
ﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  247ﻋﻠﻰ ﻣن ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﺟرة.
اﻟﻣﺎدة 548
ﻣﻠﻐﺎة اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  37ﻟﻠﻌﺎم  2009اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدة  548ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
واﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻧص آﺧر
 1ـ »ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌذر اﻟﻣﺣل ﻣن ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﮫ أو أﺣد أﺻوﻟﮫ أو ﻓروﻋﮫ أو اﺧﺗﮫ ﻓﻲ ﺟرم اﻟزﻧﺎ اﻟﻣﺷﮭود
أو ﻓﻲ ﺻﻼت ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﺣﺷﺎء ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر ﻓﺄﻗدم ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﮭﻣﺎ أو اﯾذاﺋﮭﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻗﺗل أو اﯾذاء أﺣدھﻣﺎ
ﺑﻐﯾر ﻋﻣد«.
 2ـ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣرﺗﻛب اﻟﻘﺗل أو اﻷذى ﻣن اﻟﻌذر اﻟﻣﺧﻔف إذا ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﮫ أو أﺣد أﺻوﻟﮫ أو ﻓروﻋﮫ أو أﺧﺗﮫ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﯾﺑﺔ ﻣﻊ آﺧر.
اﻟﻣﺎدة 549
 1ـ ﺗﻌد اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس:

آ( ـ ﻓﻌل ﻣن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ أو ﻋن أﻣواﻟﮫ أو ﻋن ﻧﻔس اﻟﻐﯾر أو ﻋن أﻣواﻟﮫ ﺗﺟﺎه ﻣن ﯾﻘدم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﻧﮭب.
ب( ـ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻘﺗرف ﻋﻧد دﻓﻊ ﺷﺧص دﺧل أو ﺣﺎول اﻟدﺧول ﻟﯾﻼً إﻟﻰ ﻣﻧزل آھل أو إﻟﻰ ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ
اﻟﻣﻼﺻﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠق اﻟﺳﯾﺎﺟﺎت أو اﻟﺟدران أو اﻟﻣداﺧل أو ﺛﻘﺑﮭﺎ أو ﻛﺳرھﺎ أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻣﻘﻠدة أو
أدوات ﺧﺎﺻﺔ.
وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻧﮭﺎراً ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻔﺎﻋل إﻻ ﻣن اﻟﻌذر اﻟﻣﺧﻔف ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة .241
 2ـ وﺗزول اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷروع إذا ﺛﺑت أن اﻟﻣﺟرم ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﻣوال ﻛﺎن ﻏرض اﻟﻣﻌﺗدي اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﻘﺎه ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺂرﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 550
ﻣن ﺳﺑب ﻣوت أﺣد ﻋن اھﻣﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺗراز أو ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 551
 1ـ إذا ﻟم ﯾﻧﺟم ﻋن ﺧطﺄ اﻟﻣﺟرم اﻻ اﯾذاء ﻛﺎﻟذي ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣواد اﻟـ  542إﻟﻰ اﻟـ  544ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب
ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
 2ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻛل اﯾذاء آﺧر ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻟﯾرة.
 3ـ وﺗﻌﻠق اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ إذا ﻟم ﯾﻧﺟم ﻋن اﻻﯾذاء ﻣرض أو ﺗﻌطﯾل ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة
ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺷرة أﯾﺎم ،وﯾﻛون ﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺷﺎﻛﻲ ﻋن ﺣﻘﮫ ﻧﻔس اﻟﻣﻔﺎﻋﯾل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  540و. 541
اﻟﻣﺎدة 552
ﻛل ﺳﺎﺋق ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺳﺑب ﺑﺣﺎدث وﻟو ﻣﺎدي وﻟم ﯾﻘف ﻣن ﻓوره أو ﻟم ﯾﻌن ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو ﺣﺎول اﻟﺗﻣﻠص
ﻣن اﻟﺗﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﮭرب ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 553
ﯾزاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  550و 551ﻧﺻﻔﮭﺎ إذا اﻗﺗرف اﻟﻣﺟرم أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 554
إذا ﻛﺎن اﻟﻣوت واﻻﯾذاء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺎن ﻋن ﻗﺻد أو ﻏﯾر ﻗﺻد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﺟﮭﻠﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋل وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋن ﻓﻌﻠﮫ أﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة . 199
اﻟﻣﺎدة 555

 1ـ ﻣن ﺣرم آﺧر ﺣرﯾﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
 2ـ وﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟرم ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  241ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إذا أطﻠق ﻋﻔواً ﺳراح
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗطف ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﻲ وارﺑﻌﯾن ﺳﺎﻋﺔ دون أن ﺗرﺗﻛب ﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو
ﺟﻧﺣﺔ.
ﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 556
آ ـ إذا ﺟﺎوزت ﻣدة ﺣرﻣﺎن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﮭر.
ب ـ إذا أﻧزل ﺑﻣن ﺣرﻣت ﺣرﯾﺗﮫ ﺗﻌذﯾب ﺟﺳدي أو ﻣﻌﻧوي.
ج ـ إذا وﻗﻊ اﻟﺟرم ﻋﻠﻰ ﻣوظف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑوظﯾﻔﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 557
 1ـ ﻣن دﺧل ﻣﻧزل أو ﻣﺳﻛن آﺧر أو ﻣﻠﺣﻘﺎت ﻣﺳﻛﻧﮫ أو ﻣﻧزﻟﮫ ﺧﻼﻓﺎ ً ﻻرادﺗﮫ ،وﻛذﻟك ﻣن ﻣﻛث ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣذﻛورة ﺧﻼﻓﺎ ً ﻻرادة ﻣن ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻗﺻﺎﺋﮫ ﻋﻧﮭﺎ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ
أﺷﮭر.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧﯾن إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﻟﯾﻼً أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺳر أو اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺧﺎص أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح أو ارﺗﻛﺑﮫ ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن.
 3ـ ﻻ ﺗﺟري اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻔرﯾق
اﻟﻣﺗﺿرر.
اﻟﻣﺎدة 558
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﺗﺳﻠل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺳر أو اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺗﺧص اﻟﻐﯾر وﻟﯾﺳت ﻣﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭور أو ﻣﻛث ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ارادة ﻣن ﻟﮫ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻗﺻﺎﺋﮫ ﻋﻧﮭﺎ.
 2ـ وﻻ ﯾﻼﺣق اﻟﻣﺟرم إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر.
اﻟﻣﺎدة 559
 1ـ ﻣن ھدد آﺧر ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ اﺷﮭر.
 2ـ وﺗﺗراوح اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن ﺷﮭرﯾن وﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻼح ﻧﺎرﯾﺎ ً واﺳﺗﻌﻣﻠﮫ اﻟﻔﺎﻋل.
اﻟﻣﺎدة 560

ﻣن ﺗوﻋد آﺧر ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ اﻻﻋدام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ أو
اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣؤﺑد ﺳواء ﺑواﺳطﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟو ﻣﻐﻔﻠﺔ أو ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا ﺗﺿﻣن اﻟوﻋﯾد اﻷﻣر ﺑﺎﺟراء ﻋﻣل وﻟو ﻣﺷروﻋﺎ ً أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ.
اﻟﻣﺎدة 561
إذا ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺣدى اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه أﻣراً أو ﺗﺿﻣن أﻣراً إﻻ أﻧﮫ ﺣﺻل ﻣﺷﺎﻓﮭﺔ دون
واﺳطﺔ ﺷﺧص آﺧر ﻗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 562
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧف ﻣن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  560إذا
ارﺗﻛب ﺑﺎﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 563
اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن أﻣراً إذا وﻗﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 564
ﻛل ﺗﮭدﯾد آﺧر ﺑﺈﻧزال ﺿرر ﻏﯾر ﻣﺣق إذا ﺣﺻل ﺑﺎﻟﻘول أو ﺑﺎﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 208
وﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺄﺛﯾراً ﺷدﯾداً ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛوى ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 565
ﻣن ﻛﺎن ﺑﺣﻛم وﺿﻌﮫ أو وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻣﮭﻧﺗﮫ أو ﻓﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺳر وأﻓﺷﺎه دون ﺳﺑب ﻣﺷروع أو اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ
ﻟﻣﻧﻔﻌﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ آﺧر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة إذا ﻛﺎن
اﻟﻔﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺳﺑب ﺿرراً وﻟو ﻣﻌﻧوﯾﺎً.
اﻟﻣﺎدة 566
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻛل ﺷﺧص ﻣﻠﺣق ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑرﯾد واﻟﺑرق ﯾﺳﻲء اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺻﻔﺗﮫ ھذه ﺑﺄن ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺧﺗوﻣﺔ أو ﯾﺗﻠف أو ﯾﺧﺗﻠس اﺣدى اﻟرﺳﺎﺋل أو ﯾﻔﺿﻲ ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ
ﻏﯾر اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﮫ.
 2ـ وﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻣن ﻛﺎن ﻣﻠﺣﻘﺎ ً ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﮭﺎﺗف وأﻓﺷﻰ ﻣﺧﺎﺑرة ھﺎﺗﻔﯾﺔ اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺣﻛم
وظﯾﻔﺗﮫ أو ﻋﻣﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة 567

 1ـ ﻛل ﺷﺧص آﺧر ﯾﺗﻠف أو ﯾﻔض ﻗﺻداً رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑرﻗﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﺳﻠﺔ إﻟﯾﮫ أو ﯾطﻠﻊ ﺑﺎﻟﺧدﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎﺑرة ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺑرة ﺑرﻗﯾﺔ أو ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﻓﻲ اذاﻋﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎق
ﺿرر ﺑﺂﺧر ﻓﺄﻋﻠم ﺑﮭﺎ ﻏﯾر ﻣن أرﺳﻠت إﻟﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 568
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟذم ﺑﺄﺣد اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻘﺗرف ﺑﺎﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  208ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ وﺣدھﺎ إذا ﻟم ﯾﻘﻊ اﻟذم ﻋﻼﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 569
ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣرﺗﻛب اﻟذم ﺗﺑرﯾراً ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻔﻌل ﻣوﺿوع اﻟذم أو اﺛﺑﺎت اﺷﺗﮭﺎره.
اﻟﻣﺎدة 570
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘدح ﺑﺄﺣد اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻘﺗرف ﺑﺎﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  208وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺣﻘﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺎﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  373ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن أﺳﺑوع إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ وﺣدھﺎ إذا ﻟم ﯾﻘﺗرف اﻟﻘدح ﻋﻼﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 571
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻔرﯾﻘﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻗد ﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﻘدح ﺑﻌﻣل ﻏﯾر ﻣﺣق
أو ﻛﺎن اﻟﻘدح ﻣﺗﺑﺎدﻻً.
اﻟﻣﺎدة 572
 1ـ ﺗﺗوﻗف اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ.
 2ـ إذا وﺟﮫ اﻟذم أو اﻟﻘدح إﻟﻰ ﻣﯾت ﺟﺎز ﻷﻗرﺑﺎﺋﮫ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ دون ﺳواھم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق
اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ھذا ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق ﻛل ﻗرﯾب أو ورﯾث ﺗﺿرر ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 573
ﻣن أﺿرم اﻟﻧﺎر ﻗﺻداً ﻓﻲ أﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺻﺎﻧﻊ أو ورش أو ﻣﺧﺎزن أو أﯾﺔ ﻋﻣﺎرات آھﻠﺔ أو ﻏﯾر آھﻠﺔ واﻗﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻗرﯾﺔ أو أﺿرﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ أو ﻋرﺑﺎت ﺗﻘل ﺷﺧﺻﺎ ً أو أﻛﺛر ﻏﯾر اﻟﻣﺟرم
أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطﺎر ﻓﯾﮫ ﺷﺧص أو أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص أو أﺿرﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻔن ﻣﺎﺧرة أو راﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣراﻓﻰء

وﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت ھواﺋﯾﺔ طﺎﺋرة وﺟﺎﺛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎر ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﮫ أم ﻻ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 574
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﯾﺿرم اﻟﻧﺎر ﻗﺻداً ﻓﻲ أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺳﻛوﻧﺔ أو ﻣﻌدة ﻟﻠﺳﻛن واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻛﻧﺔ
اﻵھﻠﺔ أو ﻓﻲ أﺣراج أو ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺗطﺎب أو ﻓﻲ ﺑﺳﺎﺗﯾن أو ﻣزروﻋﺎت ﻗﺑل ﺣﺻﺎدھﺎ ﺳواء أﻛﺎﻧت
ﻣﻠﻛﮫ أم ﻻ.
اﻟﻣﺎدة 575
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن ﯾﺿرم اﻟﻧﺎر ﻗﺻداً ﻓﻲ أﺑﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﻛوﻧﺔ ﻻ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻛﻧﻰ واﻗﻌﺔ
ﺧﺎرج اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻵھﻠﺔ أو ﻓﻲ ﻣزروﻋﺎت أو أﻛداس ﻣن اﻟﻘش أو ﻓﻲ ﺣﺻﯾد ﻣﺗروك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ أو ﻓﻲ ﺣطب
ﻣﻛدس أو ﻣرﺻوف وﻣﺗروك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ ﺳواء أﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻠك ھذه اﻷﺷﯾﺎء أو ﻛﺎن ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ﻓﺎﻣﺗدت اﻟﻧﺎر أو
ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠك اﻟﻐﯾر.
اﻟﻣﺎدة 576
ﻛل ﺣرﯾق أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣرﯾق ﻏﯾر ﻣﺎ ذﻛر اﻗﺗرف ﺑﻘﺻد اﻟﺣﺎق ﺿرر ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻐﯾر أو ﺟر ﻣﻐﻧم ﻏﯾر
ﻣﺷروع ﻟﻠﻔﺎﻋل أو ﻵﺧر ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 577
إذا ﻧﺟم ﻋن اﻟﺣرﯾق وﻓﺎة إﻧﺳﺎن ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻻﻋدام ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن 573
و 574وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن  575و 576وﯾزاد ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣواد اﻟﻧﺻف إذا أﺻﯾب إﻧﺳﺎن ﺑﻌﺎھﺔ داﺋﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 578
ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﻠف أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺗﻠف وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ً أﺣد اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﻣذﻛورة ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻔﻌل ﻣﺎدة ﻣﺗﻔﺟرة.
اﻟﻣﺎدة 579
 1ـ ﻣن ﺗﺳﺑب ﺑﺎھﻣﺎﻟﮫ أو ﺑﻘﻠﺔ اﺣﺗرازه أو ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﮫ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺣرﯾق ﺷﻲء ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﻐﯾر
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﺟرم ﺗﺎﻓﮭﺎ ً ﻓﻼ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 580
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﻧزع آﻟﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻻطﻔﺎء اﻟﺣراﺋق أو ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ أو
ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل.

 2ـ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﻛﺎن ﻣﺟﺑراً ﺑﺣﻛم
اﻟﻘﺎﻧون أو اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء آﻟﺔ ﻻطﻔﺎء اﻟﺣراﺋق ﻓﺄﻏﻔل ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻸﺻول أو ﻟم ﯾﺑﻘﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻠﻌﻣل داﺋﻣﺎً.
اﻟﻣﺎدة 581
ﻣن أﺣدث ﺗﺧرﯾﺑﺎ ً ﻋن ﻗﺻد ﻓﻲ طرﯾق ﻋﺎم أو ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻟﺣق ﺑﮭﺎ ﺿرراً ﻋن ﻗﺻد
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن إذا ﻧﺟم ﻋن ﻓﻌﻠﮫ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﯾر.
اﻟﻣﺎدة 582
ﻣن ﻋطل ﺧطﺎ ً ﺣدﯾدﯾﺎ ً أو آﻻت اﻟﺣرﻛﺔ أو اﻻﺷﺎرة أو وﺿﻊ ﺷﯾﺋﺎ ً ﯾﺣول دون اﻟﺳﯾر أو اﺳﺗﻌﻣل وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺎ
ﻻﺣداث اﻟﺗﺻﺎدم ﺑﯾن اﻟﻘطﺎرات أو اﻧﺣراﻓﮭﺎ ﻋن اﻟﺧط ﻋوﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣدة ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن
اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 583
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﺣطم أو ﻋطل آﻻت اﻻﺷﺎرة أو اﺳﺗﻌﻣل اﺷﺎرات ﻣﻐﻠوطﺔ أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ
ﺧﺎﺻﺔ أﺧرى ﺑﻘﺻد اﻏراق ﺳﻔﯾﻧﺔ أو اﺳﻘﺎط ﻣرﻛﺑﺔ ھواﺋﯾﺔ.
 2ـ وإذا ﻧﺟم ﻋن اﻟﻔﻌل ﻏرق اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺳﻘوط اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
اﻟﻣﺎدة 584
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﺳﯾر اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺑرﻗﯾﺔ أو اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ أو اذاﻋﺎت اﻟرادﯾو ﺳواء ﺑﺎﻟﺣﺎق اﻟﺿرر
ﺑﺎﻵﻻت أو اﻷﺳﻼك أو ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 2ـ وإذا ﻧﺟم ﻋن اﻟﻔﻌل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗُﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 585
ﯾزداد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺻﻔﮭﺎ إذا أﺻﯾب أﺣد اﻟﻧﺎس ﺑﻌﺎھﺔ داﺋﻣﺔ وﯾﻘﺿﻰ
ﺑﺎﻻﻋدام إذا أدى اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣوت أﺣد اﻟﻧﺎس.
اﻟﻣﺎدة 586
ﻣن ﺗﺳﺑب ﺧطﺄ ﺑﺎﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺗﮭدﯾم وﺳﺎﺋر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 587
ﻛل ﺻﻧﺎﻋﻲ أو رﺋﯾس ورﺷﺔ أﻏﻔل وﺿﻊ آﻻت أو اﺷﺎرات ﻟﻣﻧﻊ طوارىء اﻟﻌﻣل أو ﻟم ﯾﺑﻘﮭﺎ داﺋﻣﺎ ً ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.

اﻟﻣﺎدة 588
ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋن ﻗﻠﺔ اﺣﺗراز أو اھﻣﺎل أو ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻵﻻت واﻻﺷﺎرات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ اﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 589
 1ـ ﻣن ﻧزع ﻗﺻداً اﺣدى ھذه اﻷدوات أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إذا ﻧﺟم ﻋن اﻟﻔﻌل ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة إذا
أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﺗﻠف ﻧﻔس.
اﻟﻣﺎدة 590
 1ـ ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋن ﻗﻠﺔ اﺣﺗراز أو اھﻣﺎل أو ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻘواﻧﯾن أو اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣرض ﺳﺎر ﻣن
أﻣراض اﻹﻧﺳﺎن ﻋوﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
 2ـ وإذا أﻗدم اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮫ وھو ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻷﻣر ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻘﺻد ﻣوت أﺣد ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 591
 1ـ ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋن اھﻣﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺗراز أو ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﺳواف ﺑﯾن
اﻟدواﺟن أو ﺟرﺛوﻣﺔ ﺧطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣزروﻋﺎت أو اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋوﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون
وﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ.
 2ـ وإذا أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮫ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 592
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﻻ ﯾراﻋﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷوﺑﺋﺔ
واﻟﺳواف وأﻣراض اﻟﻧﺑﺎت واﻟﺟراد وﺳﺎﺋر اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺿﺎرة.
اﻟﻣﺎدة 593
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
آ( ـ ﻣن ﻏش ﻣواد ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻐذاء اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان أو ﻋﻘﺎﻗﯾر أو أﺷرﺑﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو
زراﻋﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ.
ب( ـ ﻣن ﻋرض أﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ أو طرﺣﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﺑﺎﻋﮭﺎ وھو ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﻣﻐﺷوﺷﺔ أو ﻓﺎﺳدة.
ج( ـ ﻣن ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﺣداث اﻟﻐش أو طرﺣﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﺑﺎﻋﮭﺎ وھو ﻋﺎﻟم ﺑوﺟﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.

د ( ـ ﻣن ﺣرض ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  208ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟـ 2و  3ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘر اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
 2ـ وﻋﻧد اﻟﺗﻛرار ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺟرم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻛﺎن واﺳطﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرم.
اﻟﻣﺎدة 594
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳدة ﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان ﻗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
ﺗطﺑق ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻟو ﻛﺎن اﻟﺷﺎري أو اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻐش أو اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿﺎرﯾن.
اﻟﻣﺎدة 595
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣن أﺑﻘوا ﻓﻲ
ﺣﯾﺎزﺗﮭم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺑدون ﺳﺑب ﻣﺷروع ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻣواد ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ وﺻﻔﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ وﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا ﻛﺎﻧت إﺣدى
اﻟﻣواد أو أﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﺎﺳدة أو اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﺿﺎراً ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان.
اﻟﻣﺎدة 596
 1ـ ﻣن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﻣوارد ،أو ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﺑﺎﻟﻌﻣل واﺳﺗﺟدى ﻟﻣﻧﻔﻌﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻹﺣﺳﺎن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻛﺎن إﻣﺎ ﺻراﺣﺔ أو ﺗﺣت ﺳﺗﺎر أﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻟﻣدة ﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر.
 2ـ وﯾﻣﻛن ،ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ،أن ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة  79وﯾﻘﺿﻰ ﺑﮭذا اﻟﺗدﺑﯾر وﺟوﺑﺎ ً ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار.
اﻟﻣﺎدة 597
 1ـ ﻣن أﺻﺑﺢ ﺑﺳﺑب ﻛﺳﻠﮫ أو إدﻣﺎﻧﮫ اﻟﺳﻛر أو اﻟﻣﻘﺎﻣرة ﻣﺟﺑراً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟداء اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﺣﺳﺎن
ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 2ـ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك  ،أن ﯾﺣﻛم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺈﺣدى دور اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻣﻧﻌﮫ ﻣن ارﺗﯾﺎد
اﻟﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟـ  79و . 80
اﻟﻣﺎدة 598
ﻣن ﻏﺎدر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﮫ وﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺗﺳول ،ﻋوﻗب وﻟو ﻛﺎن ﻋﺎﺟزا ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة
أﻋﻼه.
اﻟﻣﺎدة 599

إن اﻟﻣﺗﺳول اﻟذي ﯾﺳﺗﺟدي ﻓﻲ أﺣد اﻟظروف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
آ ـ ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد أو أﻋﻣﺎل اﻟﺷدة.
ب ـ ﺑﺣﻣل ﺷﮭﺎدة ﻓﻘر ﺣﺎل ﻛﺎذﺑﺔ.
ج ـ ﺑﺎﻟﺗظﺎھر ﺑﺟراح أو ﻋﺎھﺎت.
د ـ ﺑﺎﻟﺗﻧﻛر ﻋﻠﻰ أي ﺷﻛل ﻛﺎن.
ھـ ـ ﺑﺎﺳﺗﺻﺣﺎب وﻟد ﻏﯾر وﻟده أو أﺣد ﻓروﻋﮫ ﻣﻣن ھو دون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر.
و ـ ﺑﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ وأدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗراف اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ.
ز ـ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟزوج وزوﺟﺗﮫ أو اﻟﻌﺎﺟز وﻗﺎﺋده.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﺿﻼ ﻋن وﺿﻌﮫ ﻓﻲ دار اﻟﺗﺷﻐﯾل إذا ﻛﺎن ﻏﯾر
ﻋﺎﺟز ،وﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣدة ﻧﻔﺳﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟزاً.
وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك أن ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ﺗدﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 600
 1ـ ﯾﻌد ﻣﺗﺷرداً وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ اﺷﮭر ﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻻ ﻣﺳﻛن ﻟﮫ
وﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﯾش ،ﻻ ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻼً ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻟم ﯾﺛﺑت أﻧﮫ ﺳﻌﻰ اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺷﻐل.
 2ـ وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺷردﯾن ﻓﻲ دار اﻟﺗﺷﻐﯾل.
وﯾوﺿﻌون ﻓﯾﮭﺎ وﺟوﺑﺎ ً ﻋﻧد اﻟﺗﻛرار.
اﻟﻣﺎدة 601
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  599ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗﺷرد ﯾﺣﻣل ﺳﻼﺣﺎ ً
أو أدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗراف اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أو اﻟﺟﻧﺢ أو ﯾﻘوﻣون أو ﯾﮭددون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو ﯾﺗﻧﻛرون ﻋﻠﻰ أي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل أو ﯾﺗﺷردون ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﻓﺄﻛﺛر.
اﻟﻣﺎدة 602
ﻛل ﺣدث دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣره ﺗرك ﻣن ﻣدة أﺳﺑوع ﻟﻐﯾر ﺳﺑب ﻣﺷروع ﻣﻧزل واﻟدﯾﮫ أو وﺻﯾﮫ أو
اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ھو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺗﮭم وﺷرد ﺑدون ﻋﻣل ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼح
اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .237
اﻟﻣﺎدة 603
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أﺑو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذي ﻟم ﯾﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣن
ﻋﻣره أو أھﻠﮫ اﻟﻣﻛﻠﻔون إﻋﺎﻟﺗﮫ وﺗرﺑﯾﺗﮫ إذا ﻟم ﯾﻘوﻟوا ﺑﺄوده رﻏم اﻗﺗدارھم وﺗرﻛوه ﻣﺷرداً.
اﻟﻣﺎدة 604

ﻣن دﻓﻊ ﻗﺎﺻراً دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره إﻟﻰ اﻟﺗﺳول ﺟراً ﻟﻣﻧﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ
اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 605
ﯾﻌد رﺣﻼً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل اﻟﻧور ﺳورﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻏرﺑﺎء اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ دون
ﻣﻘر ﺛﺎﺑت وﻟو ﻛﺎﻧت ﻟﮭم ﻣوارد وﯾزاوﻟون إﺣدى اﻟﺣرف.
اﻟﻣﺎدة 606
 1ـ ﻛل ﻓرد ﻣن اﻟرﺣل ﯾﺗﺟول ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﻧذ ﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻻ ﯾﻛون ﺣﺎﻣﻼً ﺗذﻛرة ھوﯾﺔ أو
ﻻ ﯾﺛﺑت أﻧﮫ طﻠﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
وﯾﻣﻛن أن ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ.
اﻟﻣﺎدة 607
ﻛل ﻏرﯾب ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣواد اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑطرده ﻣن اﻟﺑﻼد
اﻟﺳورﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 608
ﻣن وﺟد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ظﺎھر ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم أو ﻣﻛﺎن ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 609
 1ـ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧد اﻟﺗﻛرار اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﯾﻣﻧﻊ ﻣن ارﺗﯾﺎد اﻟﺣﺎﻧﺎت ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ . 80
 2ـ وإذا ﻛرر ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻣن
اﻟوﻻﯾﺔ واﻟوﺻﺎﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 610
 1ـ إذا ﺛﺑت أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻛﯾر ﻣدﻣن ﻗﺿﻲ ـ وان ﯾﻛن ﻣﻛررا ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ـ ﺑﺣﺟزه ﻓﻲ ﺟﻧﺎح
ﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﺄوى اﻻﺣﺗرازي ﻟﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﮫ.
 2ـ وﻣدة اﻟﺣﺟز ﺳﺗﺔ اﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﮫ ﯾﺛﺑت ﻓﯾﮫ ﺷﻔﺎء
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﻣدة اﻟﺳﻧﺗﯾن.
 3ـ ﺗﺳري ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺣﺟز.

اﻟﻣﺎدة 611
ﻣن ﻗدم ﻟﻘﺎﺻر دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أﺷرﺑﺔ روﺣﯾﺔ ﺣﺗﻰ أﺳﻛره ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ
وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة .
اﻟﻣﺎدة 612
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﻧﺔ أو ﻣﺣل آﺧر ﻣﺑﺎح
ﻟﻠﺟﻣﮭور وھﻛذا ﻣﺳﺗﺧدﻣوه إذا ﻗدﻣوا إﻟﻰ ﺷﺧص أﺷرﺑﺔ روﺣﯾﺔ ﺣﺗﻰ أﺳﻛروه أو ﻗدﻣوھﺎ إﻟﻰ ﺷﺧص
ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ظﺎھر أو إﻟﻰ ﻗﺎﺻر دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره.
اﻟﻣﺎدة 613
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﻧﺔ اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺎﻧﺗﮫ ﺑﻧﺎت أو ﻧﺳﺎء ﻣن ﻏﯾر أﺳرﺗﮫ دون
اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر.
اﻟﻣﺎدة 614
ﻋﻧد ﺗﻛرار أﯾﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  612و  613ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل
ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً.
اﻟﻣﺎدة 615
ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  611و  612إذا ﺗرك اﻟﻣﺟرم اﻟﺷﺧص اﻟﺳﻛران
ﯾﺗﺟول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر أو ﻟم ﯾؤﻣن رﺟوﻋﮫ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﮫ أو ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ.
اﻟﻣﺎدة 616
أﻟﻐﯾت اﻟﻣﺎدﺗﺎن  616و  617ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  55ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم 182
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1960 / 6 / 5ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ واﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 617
أﻟﻐﯾت اﻟﻣﺎدﺗﺎن  616و  617ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  55ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم 182
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1960 / 6 / 5ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ واﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 618
 1ـ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻣﺎر ھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرة أو اﻟﻔطﻧﺔ.
 2ـ ﺗﻌد ﺧﺎﺻﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﻘﺎﻣرة ،اﻟروﻟﯾت واﻟﺑﻛﺎرا واﻟﻔرﻋون واﻟﺑﺗﻲ ﺷﻔو واﻟﺑوﻛر اﻟﻣﻛﺷوف وﻛذﻟك
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﮭﺎ أو ﺗﻣﺎﺛﻠﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﻣﺎدة 619
 1ـ ﻣن ﺗوﻟﻰ ﻣﺣﻼً ﻟﻠﻣﻘﺎﻣرة أو ﻧظم أﻟﻌﺎب ﻣﻘﺎﻣرة ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم أو ﻣﺑﺎح ﻟﻠﺟﻣﮭور أو ﻓﻲ ﻣﻧزل
ﺧﺎص اﺗﺧذ ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ.
واﻟﺻراﻓون وﻣﻌﺎوﻧوھم واﻟﻣدراء واﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون.
ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻟﯾرة.
 2ـ وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺟرﻣون ﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧوا ﻏرﺑﺎء اﺳﺗﮭدﻓوا اﻟطرد ﻣن اﻟﺑﻼد اﻟﺳورﯾﺔ.
 3ـ ﺗﺻﺎدر ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﺟرم أو اﺳﺗﻌﻣﻠت أو ﻛﺎﻧت ﻣﻌدة ﻻرﺗﻛﺎﺑﮫ اﻷﺛﺎث وﺳﺎﺋر
اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرش اﻟﻣﻛﺎن وزﯾن ﺑﮭﺎ.
وﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل.
اﻟﻣﺎدة 620
ﻛل ﺷﺧص اﺷﺗرك ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه أو ﻓوﺟﻰء ﻓﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن
ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة .
اﻟﻣﺎدة 621
 1ـ اﻟﺳرﻗﺔ ھﻲ أﺧذ ﻣﺎل اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﻘول دون رﺿﺎه
 2ـ إن اﻟﻘوى اﻟﻣﺣرزة ﺗﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 622
ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺔ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أو اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻊ ﻣﺳﺗﺟﻣﻌﺔ اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ:
آ ـ ﻟﯾﻼً.
ب ـ ﺑﻔﻌل ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر.
ج ـ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻟﺳﻛﻧﻰ اﻟﻧﺎس أو ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺧﻠﻊ أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻣﺻﻧﻌﺔ أو ادوات
ﻣﺧﺻوﺻﺔ أو ﺑﺎﻧﺗﺣﺎل ﺻﻔﺔ ﻣوظف أو ﺑﺎﺗداء زﯾﮫ أو ﺷﺎراﺗﮫ أو ﺑﺎﻟﺗذرع ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ.
د ـ أن ﯾﻛون اﻟﺳﺎرﻗون ﻣﻘﻧﻌﯾن أو أن ﯾﻛون أﺣدھم ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎ ً ظﺎھراً أو ﻣﺧﺑﺄ.
ھـ ـ ان ﯾﮭدد اﻟﺳﺎرﻗون أو أﺣدھم ﺑﺎﻟﺳﻼح أو ﯾﺗوﺳل ﺑﺄﺣد ﺿروب اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ،اﻣﺎ ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺗﺳﮭﯾﻠﮭﺎ واﻣﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن ھرب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳروق.
اﻟﻣﺎدة 623
 1ـ إذا وﻗﻌت اﻟﺳرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎر اﻟﺣدﯾدي ﻣﺳﺗﺟﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ.

 2ـ وإذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ھذه اﻟﺳرﻗﺔ إﻻ إﺣدى ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 3ـ وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﺛﻼث إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 624
 1ـ إذا راﻓق اﻟﺳرﻗﺔ ﻋﻧف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﺳواء ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺗﺳﮭﯾﻠﮭﺎ وﺳواء ﻟﺗﺄﻣﯾن ھرب
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳروق ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.
 2ـ ﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات إذا ﺗﺳﺑب ﻋن اﻟﻌﻧف رﺿوض أو ﺟروح أو إذا راﻓﻘﺗﮫ إﺣدى
اﻟﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .622
اﻟﻣﺎدة 625
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛل ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟدران ﻣﺄھوﻟﺔ
ﻛﺎﻧت أم ﻻ .ﺳواء ﺑواﺳطﺔ اﻟﺧﻠﻊ أو اﻟﺗﺳﻠق ﻓﻲ اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو أﯾﺔ
أداة ﻣﺧﺻوﺻﺔ أو ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣذﻛورة ﺑﻐﯾر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ دﺧوﻟﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة  625ﻣﻛرر
-1آ ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن – 2000إﻟﻰ -5000
ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛل ﻣن أﻗدم ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ وﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳرﻗﺔ أي ﺳﯾﺎرة ﻣن اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﯾر رﻗم  19ﺗﺎرﯾﺦ 3031974
ب ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن و ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن – 2000إﻟﻰ  -4000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛل ﻣن:
—1ﯾﺳرق ﻟوﺣﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎرة أو ﻣرﻛﺑﺔ آﻟﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ وأﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت
—2ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻟوﺣﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺳروﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرة أو ﻣرﻛﺑﺔ أﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل
ﻟوﺣﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻل أو ﻻﺗﺣﻣل
—3ﯾﺳﺗﻌﻣل رﻗﻣﺎ أو ﻟوﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺳﯾﺎرة أو ﻣرﻛﺑﺔ ﺳواء أﻛﺎن ﻣﺧﺻﺻﺎ ً ﺑﺎﻷﺻل ﻟﺳﯾﺎرة أو ﻣرﻛﺑﺔ
أﺧرى أو ﻏﯾر ﻣﺧﺻص ﺑﻌد
-2آ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن  1500إﻟﻰ  3000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ ﻛل ﻣن أﺧذ أو
اﺳﺗﻌﻣل دون ﺣق وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻷول ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎﺻداً ﺳرﻗﺗﮭﺎ
ب ـ ﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة –أ -ﻣن اﻟﺑﻧد – -2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل
ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل واﻟﻐراﻣﺔ ﻣن  500إﻟﻰ  1000ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ إذا أﻋﺎد اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺎ أﺧذه أو اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ
إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﮫ أو ﻣﻛﺎن أﺧذه ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌل دون إﺣداث ﺗﻠف ﻓﯾﮫ
ج ـ ﻻ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  662ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ب ﻣن
اﻟﺑﻧد  2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة
د ـ ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﻛم اﻟﻔﻘرة ب ﻣن اﻟﺑﻧد  2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أﺣﻛﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  168ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ
ً
ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﮭذه اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺷد إذا اﺳﺗﺟﻣﻊ اﻟﻔﻌل أو اﻟﻔﺎﻋل أوﺻﺎﻓﺎ أﺧرى.

اﻟﻣﺎدة 626
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ إذا ارﺗﻛب اﻟﺳرﻗﺔ ﻟﯾﻼً ﺷﺧﺻﺎن أو أﻛﺛر ﻣﻘﻧﻌﯾن أو ﻛﺎن أﺣدھم ﯾﺣﻣل ﺳﻼﺣﺎ ً
ظﺎھراً أو ﻣﺧﺑﺄ ،أو إذا ﺣﺻﻠت ﺑﻔﻌل ﺷﺧص واﺣد ﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن )ﻣﻌد ﻟﺳﻛﻧﻰ اﻟﻧﺎس(.
اﻟﻣﺎدة 627
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ :
 1ـ ﻛل ﻣن ارﺗﻛب ﺳرﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن أو اﻻﺿطراﺑﺎت أو اﻟﺣرب أو ﻏرق ﺳﻔﯾﻧﺔ أو أﯾﺔ ﻧﺎﺋﺑﺔ
أﺧرى.
 2ـ ﻛل ﻣن اﺷﺗرك ﻣﻊ آﺧرﯾن ﻓﻲ ﺷن ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻻ ﺗﺧﺻﮫ ﻓﻧﮭﺑﮭﺎ أو أﺗﻠﻔﮭﺎ .
اﻟﻣﺎدة 628
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا ارﺗﻛب اﻟﺳرﻗﺔ
ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:
آ ـ ﻟﯾﻼً واﻟﺳﺎرق اﺛﻧﺎن ﻓﺄﻛﺛر أو ﻓﻲ إﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺳﻛﻧﻰ اﻟﻧﺎس أو ﻓﻲ ﻣﻌﺑد.
ب ـ أن ﯾﻛون اﻟﺳﺎرق ﻣﻘﻧﻌﺎ ً أو ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎ ً ظﺎھراً أو ﻣﺧﺑﺄ.
ج ـ أن ﯾﻛون اﻟﺳﺎرق ﺧﺎدﻣﺎ ً ﻣﺄﺟوراً وﯾﺳرق ﻣﺎل ﻣﺧدوﻣﮫ أو ﻣﺎل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﺧدوﻣﮫ أو ﻓﻲ ﺑﯾت
آﺧر راﻓﻘﮫ إﻟﯾﮫ ،أو أن ﯾﻛون اﻟﺳﺎرق ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً أو ﻋﺎﻣﻼً أو ﺻﺎﻧﻌﺎ ً وﯾﺳرق ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ﻣﺧدوﻣﮫ أو ﻣﺧزﻧﮫ
أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻐﻼن ﻋﺎدة ﻓﯾﮭﺎ.
د ـ أن ﯾﻛون اﻟﺳﺎرق ﻋﺳﻛرﯾﺎ ً أو ﺷﺑﯾﮭﮫ وﯾﺳرق ﻣن أﻧزﻟﮫ ﻋﻧده.
راﺟﻊ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  72ﻟﻌﺎم 2011
اﻟﻣﺎدة 629
ﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻛل ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷل أو اﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺻدم أو اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎرات أو اﻟﺳﻔن أو
اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت ﺳﻛك اﻟﺣدﯾد أو
اﻟﻣطﺎرات أو اﻟﺟﻣﺎرك أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ.
اﻟﻣﺎدة 630
ﻛل ﻣن ﯾﺳرق اﻟﺧﯾل أو اﻟدواب اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺣﻣل أو اﻟﺟر أو اﻟرﻛوب وﺳﺎﺋر اﻟﻣواﺷﻲ اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﺻﻐﯾرة
أو آﻻت اﻟزراﻋﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة .وﻛل
ﻣن ﯾﺳرق ﻣﺎ أﻋد ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺣطب أو ﺧﺷب اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘطوع واﻟﺣﺟﺎرة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ أو اﻟﺳﻣك ﻣن اﻟﺷﺑك
أو اﻟﻌﻠق ﻣن اﻟﺑرك أو اﻟطﯾور ﻣن اﻟﻘن أو اﻟﻧﺣل ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ
ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 631

 1ـ ﻛل ﻣن ﯾﺳرق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﺻوداً أو ﻣﻘﻠوﻋﺎ ً ﻣن اﻟﻣزروﻋﺎت وﺳﺎﺋر ﻣﺣﺻوﻻت اﻷرض اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ أو
ﻛدﺳﺎ ً ﻣن اﻟﺣﺻﯾد ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ واذا ﺗﻌدد اﻟﺳﺎرق أو وﻗﻌت اﻟﺳرﻗﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﺎت أو اﻟدواب ﯾﻛون اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾن واﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 632
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣزروﻋﺎت وﺳﺎﺋر ﻣﺣﺻوﻻت اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﻠﻊ وﺳرﻗت ﻣن اﻟﺣﻘل ﺑﺎﻟزﻧﺑﯾل أو
اﻷﻛﯾﺎس أو اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺑﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﺎت أو اﻟدواب أو ﺳرﻗت ﺑﻔﻌل ﻋدة اﺷﺧﺎص ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ.
اﻟﻣﺎدة 633
ﻣن ﺳرق ﺷﯾﺋﺎ ً ﻣن ﻣﺣﺻوﻻت اﻷرض أو ﺛﻣﺎرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟك وﻟم ﯾﺟﻧﮭﺎ وﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أﻗل
ﻣن ﻟﯾرة ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة .
اﻟﻣﺎدة 634
 1ـ ﻛل ﺳرﻗﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ
واﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
 2ـ وﻻ ﺗﻧﻘص ﻣدة اﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻋن ﺳﺗﺔ اﺷﮭر إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳرﻗﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻻ
ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وأﺣﻛﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  168وﻣﺎﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻣﺎدة 635
 1ـ ﻛل ﻣن أﻗدم ﻻﺟﺗﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻟﮫ أو ﻟﻐﯾره ﻋﻠﻰ اﻏﺗﺻﺎب ﺗوﻗﯾﻊ أو أﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﮭداً
أو اﺑراء وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد أو اﻻﻛراه أو أﻛره ﺷﺧﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺟراء ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺟراﺋﮫ اﺿراراً
ﺑﺛروﺗﮫ أو ﺑﺛروة ﻏﯾره .ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ
ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎ ً ھدد ﺑﮫ اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
اﻟﻣﺎدة 636
ﻛل ﻣن ھدد ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﻔﺿﺢ أﻣر أو إﻓﺷﺎﺋﮫ أو اﻻﺧﺑﺎر ﻋﻧﮫ وﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻧﺎل ﻣن ﻗدر ھذا اﻟﺷﺧص
أو ﺷرﻓﮫ أو ﻣن ﻗدر أﺣد أﻗﺎرﺑﮫ أو ﺷرﻓﮫ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻠب ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﮫ أو ﻟﻐﯾره ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻋوﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
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اﻟﻣﺎدة 637
ﻛل ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﺑدون ﺣق ﺷﯾﺋﺎ ً ﯾﺧص ﻏﯾره ﺑﺻورة ﺗﻠﺣق ﺑﮫ ﺿرراً وﻟم ﯾﻛن ﻗﺎﺻداً اﺧﺗﻼس اﻟﺷﻲء
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 638
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل.
اﻟﻣﺎدة 639
ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو أن ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻛل ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻣن
أﺟل ﺳرﻗﺔ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺳرﻗﺔ.
اﻟﻣﺎدة 640
 1ـ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛل ﺷﺧص ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ اﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳروﻗﺔ أو ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺧﺑﺋﺔ اﻷﺷﺧﺎص
اﻟذﯾن اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  220و 221إذا أﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋن أوﻟﺋك
اﻟﺷرﻛﺎء ﻗﺑل أﯾﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺑض وﻟو ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌرف ﻣﺧﺗﺑﺄھم.
 2ـ ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛررﯾن.
اﻟﻣﺎدة 641
 1ـ ﻛل ﻣن ﺣﻣل اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻣﺎﻻً ﻣﻧﻘوﻻً أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻷ و أﺳﻧﺎداً ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﮭداً أو اﺑراء ﻓﺎﺳﺗوﻟﻰ
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺣﺗﯾﺎﻻً:
إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدﺳﺎﺋس.
أو ﺑﺗﻠﻔﯾق أﻛذوﺑﺔ أﯾدھﺎ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث وﻟو ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ.
أو ﺑظروف ﻣﮭد ﻟﮫ اﻟﻣﺟرم أو ظرف اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮫ.
أو ﺑﺗﺻرﻓﮫ ﺑﺄﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ وھو ﯾﻌﻠم أن ﻟﯾس ﻟﮫ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﺑﮭﺎ.
أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ اﺳﻣﺎ ً ﻣﺳﺗﻌﺎراً أو ﺻﻔﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ ﯾطﺑق اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ھذا اﻟﺟرم.
اﻟﻣﺎدة 642
ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ارﺗﻛب اﻟﺟرم ﻓﻲ اﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:
أ ـ ﺑﺣﺟﺔ ﺗﺄﻣﯾن وظﯾﻔﺔ أو ﻋﻣل ﻓﻲ ادارة ﻋﻣوﻣﯾﺔ.
ب ـ ﺑﻔﻌل ﺷﺧص ﯾﻠﺗﻣس ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻻً ﻻﺻدار أﺳﮭم أو ﺳﻧدات أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﻟﺷرﻛﺔ أو
ﻟﻣﺷروع ﻣﺎ.
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اﻟﻣﺎدة 643
ﻛل ﻣن اﺳﺗﻐل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أو ﻋدم ﺧﺑرة أو أھواء ﻗﺎﺻر دون اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره أو ﻣﺟذوب أو
ﻣﻌﺗوه ﻓﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﺟراء ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻻﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﮫ أو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن
ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ ﺗوازي ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر وﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
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اﻟﻣﺎدة 644
ﻛل ﻣن ﺣﻣل اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺣق اﻟﺧﯾﺎر أو ﻟوﻋدة وھو ﯾﻧوي ﻋدم دﻓﻊ ﺛﻣﻧﮭﺎ أو ﻛﺎن
ﯾﻌرف أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟدﻓﻊ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا ﻟم ﯾردھﺎ أو ﻟم ﯾدﻓﻊ
ﺛﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌد اﻧذاره.
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اﻟﻣﺎدة 645
ﻛل ﻣن وﻓر ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻣﻧﺎﻣﺔ أو طﻌﺎﻣﺎ ً أو ﺷراﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم وھو ﯾﻧوي ﻋدم اﻟدﻓﻊ أو ﯾﻌﻠم أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ أن
ﯾدﻓﻊ ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 646
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﺗﺧذ ﺑﺎﻟﻐش واﺳطﺔ ﻧﻘل ﺑرﯾﺔ أو ﺑﺣرﯾﺔ أو ﺟوﯾﺔ دون أن ﯾدﻓﻊ أﺟرة
اﻟطرﯾق.
اﻟﻣﺎدة 647
ﻛل ﻋﻘد ﻗرض ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘرض ﻓﺎﺋدة ظﺎھرة أو ﺧﻔﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾؤﻟف ﺟرم اﻟﻣراﺑﺎة.
اﻟﻣﺎدة 648
ﻛل ﻣن راﺑﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺿﯾق ذات ﯾده ﻋوﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺻف راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘرض
وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 649
ﻛل ﻣن راﺑﻰ ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣرﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣدﯾوﻧﺎ ً واﺣداً أو ﻣدﯾوﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ،ﻋوﻗب ﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻋﺗﯾﺎد اﻟﻣراﺑﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻣﺎدة 650
إن ﺟرم اﻋﺗﯾﺎد اﻟﻣراﺑﺎة ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻗرض واﺣد ﺑﺎﻟرﺑﻰ إذا ارﺗﻛب ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 651
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻠﻎ رﺑﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘرض:
أ ـ ﻛل ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻼً ﻟﻼﻗراض ﻟﻘﺎء رھن ﺑدون اذن وﻟو أﺟرى ﻋﻘداً واﺣداً.
ب ـ ﻛل ﻣن اﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اذن ﻟﻼﻗراض ﻟﻘﺎء رھن وﻟم ﯾﻣﺳك دﻓﺗراً ﯾﺗﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘرﺿﺔ
واﺳم اﻟﻣﺳﺗﻘرض وﺻﻔﺗﮫ وﻧوع اﻟﻣرھون وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
 2ـ ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ـ ﻟﻘﺎء رھن ـ اﻟﻣﻌﻘود ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﻷﺟل ﺗﺳﮭﯾل
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 652
ﻛل ﻣن أﻗدم ﻋن ﺳوء ﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺣب ﺷك ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﺑق وﻣﻌد ﻟﻠدﻓﻊ أو ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾر ﻛﺎف أو ﻋﻠﻰ
اﺳﺗرﺟﺎع ﻛل اﻟﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻌﺿﮫ ﺑﻌد ﺳﺣب اﻟﺷك أو ﻋﻠﻰ اﺻدار ﻣﻧﻊ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻘﺿﻰ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة . 641
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اﻟﻣﺎدة 653
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﺷﻛﺎ ً ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ
اﻟﺟرم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه.
 2ـ ﺗﺿﺎﻋف ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت إذا اﺳﺗﺣﺻل اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ اﻟﺷك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻗرض ﺑﺎﻟرﺑﻰ.
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اﻟﻣﺎدة 654
 1ـ ﻛل ﻣن اﺟﺗﻠب أو اﺳﺗوﻋد ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻐﯾره ﻧﻔﻌﺎ ً ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﮫ أﺧﺑﺎراً أو ﺑﺗﻠﻔﯾﻘﮫ أﻛﺎذﯾب ﻟﺣﻣل ﺷﺧص
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر أو ﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺑﻠد ﻏﯾر اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘﺻد إﻟﯾﮫ ﻗﺿﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .641
 2ـ وﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ھذا اﻟﺟرم.
اﻟﻣﺎدة 655

ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﻣر ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﻋﻧد اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  642و 649أو
ﻋﻧد ﺗﻛرار أﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل.
اﻟﻣﺎدة 656
ﻛل ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﻛﺗم أو اﺧﺗﻼس أو اﺗﻼف أو ﺗﻣزﯾق ﺳﻧد ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌﮭداً أو اﺑراء ،أو ﺷﻲء ﻣﻧﻘول
آﺧر ﺳﻠم إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟودﯾﻌﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻻﺟﺎزة أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻌﺎرﯾﺔ أو اﻟرھن ،أو ﻻﺟراء ﻋﻣل
ﻟﻘﺎء أﺟرة أو ﺑدون أﺟرة ﺷرط أن ﯾﻌﯾده أو ﯾﻘدﻣﮫ أو ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﻓﻲ أﻣر ﻣﻌﯾن ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن
إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن رﺑﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟردود واﻟﻌطل واﻟﺿرر وﺑﯾن ﻧﺻﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن
ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 657
ﻛل ﻣن ﺗﺻرف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو ﺑﺄﺷﯾﺎء أﺧرى ﻣن اﻟﻣﺛﻠﯾﺎت ﺳﻠﻣت إﻟﯾﮫ ﻟﻌﻣل ﻣﻌﯾن وھو ﯾﻌﻠم أو ﻛﺎن
ﯾﺟب أن ﯾﻌﻠم أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻋﺎدة ﻣﺛﻠﮭﺎ وﻟم ﯾﺑرىء ذﻣﺗﮫ رﻏم اﻻﻧذار ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﺣﺗﻰ رﺑﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟردود واﻟﻌطل واﻟﺿرر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻐراﻣﺔ ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 658
 1ـ ﺗﺷدد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻧطوق اﻟﻣﺎدة  247اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  656و 657إذا ارﺗﻛب
اﻟﺟرم أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن أدﻧﺎه ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ إﻟﯾﮭم أو اﻟﻣﻧﺎط أﻣرھﺎ ﺑﮭم وھم:
أ ـ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﯾرﯾﺔ وﻛل ﺷﺧص ﻣﺳؤول ﻋن أﻣواﻟﮭﺎ.
ب ـ وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻر وﻓﺎﻗد اﻷھﻠﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﮫ.
ج ـ ﻣﻧﻔذ اﻟوﺻﯾﺔ أو ﻋﻘد اﻟزواج.
د ـ ﻛل ﻣﺣﺎم أو ﻛﺎﺗب ﻋدل أو وﻛﯾل أﻋﻣﺎل ﻣﻔوض.
ھـ ـ ﻛل ﻣﺳﺗﺧدم أو ﺧﺎدم ﻣﺄﺟور.
و ـ ﻛل ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻧﺎب ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻹدارة أﻣوال ﺗﺧص اﻟدوﻟﺔ أو اﻷﻓراد أو ﻟﺣراﺳﺗﮭﺎ.
 2ـ وﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺟرم ﻣﻧﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﺎ ً ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ارﺗﻛب ﺑﺳﺑﺑﮫ اﻟﺟرم.
راﺟﻊ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  72ﻟﻌﺎم 2011
اﻟﻣﺎدة 659
 1ـ ﻛل ﻣن اﺳﺗﻣﻠك أو اﺧﺗﻠس أو رﻓض أن ﯾرد أو ﻛﺗم ﻟﻘطﺔ أو أي ﺷﻲء ﻣﻧﻘول دﺧل ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﻏﻠطﺎ ً
أو ﺑﺻورة طﺎرﺋﺔ أو ﺑﻘوة ﻗﺎھرة ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ رﺑﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟردود واﻟﻌطل
واﻟﺿرر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘل اﻟﻐراﻣﺔ ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣن أﺻﺎب ﻛﻧزاً ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻐﯾره.
اﻟﻣﺎدة 660

 1ـ إن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﻔﺿﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺛﻠﺛﺎن إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﻣن أﺻوﻟﮭم أو ﻓروﻋﮭم أو أزواﺟﮭم أو ﻣن ذوي
اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭم وﯾﻌﻔون ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إذا أزاﻟوا اﻟﺿرر اﻟذي أﺣدﺛوه.
 2ـ إذا ﻋﺎود اﻟﻣﺟرم ﺟرﻣﮫ ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻗﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﻔﺿﺎ ً
ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺛﻠث.
اﻟﻣﺎدة 661
 1ـ ﻻ ﺗﻼﺣق إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺗﺿرر ـ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺟﮭوﻻً ،أو ﺗﻛن اﻟﺷﻛوى ﻣردودة ـ
اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  660و 636و 637و 644و 656و 657و.659
 2ـ إن ﺟرﻣﻲ إﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﯾن  656و 657ﯾﻼﺣﻘﺎن ﻋﻔواً
إذا راﻓﻘﮭﻣﺎ اﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷددة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .658
اﻟﻣﺎدة 662
 1ـ ﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف اﻟﻔﺻل اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث
إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ أو اﻟﻧﻔﻊ اﻟذي ﻗﺻد اﻟﻔﺎﻋل اﺟﺗﻼﺑﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺎﻓﮭﯾن أو إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻗد أزﯾل
ﻛﻠﮫ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 2ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺻل اﻟرد أو أزﯾل اﻟﺿرر أﺛﻧﺎء اﻟدﻋوى وﻟﻛن ﻗﺑل أي ﺣﻛم ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻟو ﻏﯾر ﻣﺑرم
ﻓﯾﺧﻔض رﺑﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 663
ﻛل ﻣن اﺳﺗﻌﻣل أو اﻗﺗﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﺧزﻧﮫ أو دﻛﺎﻧﮫ أو ﻓﻲ ﻋرﺑﺎت اﻟﺑﯾﻊ أو ﻓﻲ ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌدة
ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﯾﺎرات أو ﻣﻛﺎﯾﯾل أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻋدد اﻟوزن أو اﻟﻛﯾل ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﯾﺎرات واﻟﻣﻛﺎﯾﯾل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون أو ﻏﯾر ﻣوﺳوﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو
ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 664
ﻛل ﻣن اﻗﺗﻧﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﯾﺎرات أو ﻣﻛﺎﯾﯾل أو ﻋدد وزن أو ﻛﯾل ﻣﻐﺷوﺷﺔ أو ﻏﯾر
ﻣﺿﺑوطﺔ .ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 665
ﻛل ﻣن أﻗدم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﯾﺎرات أو ﻣﻛﺎﯾﯾل أو ﻋدد وزن أو ﻛﯾل ﻣﻐﺷوﺷﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺿﺑوطﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻏش اﻟﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 666

ﻛل ﻏش آﺧر ﺳواء ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم أو ﻣﺎھﯾﺗﮫ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺎھﯾﺔ ھﻲ اﻟﺳﺑب اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ،
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة ،أو
ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 667
ﺗﺻﺎدر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟـ  98اﻟﻌﯾﺎرات واﻟﻣﻛﺎﯾﯾل وﻋدد اﻟوزن واﻟﻛﯾل اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
اﻟﻌﯾﺎرات واﻟﻣﻛﺎﯾﯾل اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣﺎدة 668
ﻛل ﻣن ﻏش اﻟﻌﺎﻗد ،ﺳواء ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟوھرﯾﺔ أو ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ أو اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﯾدة ،أو ﻓﻲ ﻧوﻋﮭﺎ أو ﻣﺻدرھﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧوع واﻟﻣﺻدر ﻣﻌﺗﺑراً ﺑﻣوﺟب
اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﯾﻊ.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى
ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 669
ﺗرﻓﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن إذا ارﺗﻛب اﻟﺟرم:
إﻣﺎ ﺑدﺳﺎﺋس أو ﺑوﺳﺎﺋل ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻓﺳﺎد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل أو اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﻛﯾل ،أو إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻘﺻد اﻟﻐش
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو وزﻧﮭﺎ أو ﺣﺟﻣﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻗﺑل إﺟراء ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
وإﻣﺎ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻐﺷوﺷﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﻧﺎع ﺑوﺟود ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 670
ﻛل ﻣن أﻗدم أﺛﻧﺎء ﻣزاﯾدة ﻋﻠﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرﻗﻠﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣزاﯾدة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد أو ﺑﺎﻟﻌﻧف أو
ﺑﺎﻷﻛﺎذﯾب ،أو ﻋﻠﻰ اﻗﺻﺎء اﻟﻣﺗزاﯾدﯾن واﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﮭﺑﺎت أو وﻋود ،ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 671
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﯾرة ﻛل ﻣن
ﺗوﺻل ﺑﺎﻟﻐش ﻟرﻓﻊ أو ﺗﺧﻔﯾض أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻷﺳﮭم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑورﺻﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ:
ﺑﺎذاﻋﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ادﻋﺎءات ﻛﺎذﺑﺔ.
أو ﺑﺗﻘدﯾم ﻋروض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء ﻗﺻد ﺑﻠﺑﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر.
أو ﺑﺎﻻﻗدام ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻓﺳﺎد ﻗﺎﻋدة اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق.
اﻟﻣﺎدة 672

ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺣﺻل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ھﺑوطﮭﺎ:
أ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑوب واﻟطﺣﯾن واﻟﺳﻛر واﻟزﯾت واﻟﻠﺣوم أو اﻟذﺑﺎﺋﺢ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
ب ـ أو ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺣرﻓﺔ اﻟﻣﺟرم.
ج ـ أو ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر.
اﻟﻣﺎدة 673
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟـ  665وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 674
 1ـ ﺗﺄﻣر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻛرر ﻓﻲ اﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﺑﺗﻌﻠﯾق اﻟﺣﻛم أو
ﻧﺷره.
 2ـ وﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻛرار ﻋدا ذﻟك اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﻌﻣل وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﯾل ﺷﮭﺎدة أو إذن ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ.
 3ـ وﯾﻣﻛن أن ﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾق واﻟﻧﺷر وﻟو ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ إذا اﺳﺗوﺟب ذﻟك ﺧطورة
اﻟﻔﻌل.
اﻟﻣﺎدة 675
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻠﺳﺎ ً ﻣﺣﺗﺎﻻً وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻛل ﺗﺎﺟر ﻣﻔﻠس أﺧﻔﻰ دﻓﺎﺗره
واﺧﺗﻠس أو ﺑدد ﻗﺳﻣﺎ ً ﻣن ﻣﺎﻟﮫ أو اﻋﺗرف ﻣواﺿﻌﺔ ﺑدﯾون ﻏﯾر ﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺳواء ﻓﻲ دﻓﺎﺗر أو ﺻﻛوك
رﺳﻣﯾﺔ أو ﻋﺎدﯾﺔ أو ﺑﻣوازﻧﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة 676
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻠﺳﺎ ً ﻣﻘﺻراً وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻛل ﺗﺎﺟر ﻣﺗوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ:
أ ـ إذا ﻛﺎن ﻗد اﺳﺗﮭﻠك ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎھظﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣظ أو ﻣﺿﺎرﺑﺎت وھﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ.
ب ـ إذا أﻗدم ﺑﻌد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺄﺧﯾر اﻻﻓﻼس ﻋﻠﻰ ﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﯾﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺄﻗل ﻣن ﺛﻣﻧﮭﺎ أو
ﻋﻘد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻗروﺿﺎ ً أو ﺣول ﺳﻧدات أو ﺗوﺳل ﺑطرق أﺧرى ﻣﺑﯾدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل.
ج ـ إذا أﻗدم ﺑﻌد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﯾﻔﺎء داﺋن اﺿراراً ﺑﻛﺗﻠﺔ اﻟداﺋﻧﯾن.
د ـ إذا وﺟدت ﻧﻔﻘﺎﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻧﻔﻘﺎت ﺑﯾﺗﮫ زاﺋدة ﻋن اﻟﺣد.
اﻟﻣﺎدة 677
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻠﺳﺎ ً ﻣﻘﺻراً وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣﻔروض أﻋﻼه ﻛل ﺗﺎﺟر ﻣﻔﻠس:

أ ـ إذا ﻋﻘد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر ﺑدون ﻋوض ﺗﻌﮭدات ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺗﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ.
ب ـ إذا ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرة.
ج ـ إذا ﻟم ﯾﻘدم ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗوﻗﻔﮫ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻼزم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة إﻟﻰ
ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن.
د ـ إذا ﻟم ﯾﻣﺳك دﻓﺎﺗر ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻟم ﯾﻧظم اﻟﺟردة ﺑﺎﻟﺿﺑط أو إذا ﻛﺎﻧت دﻓﺎﺗره أو ﺟردﺗﮫ ﻧﺎﻗﺻﺔ أو ﻏﯾر
أﺻوﻟﯾﺔ أو ﻻ ﺗﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﮫ وﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ وﻟم ﯾﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﺛﻣﺔ ﻏش.
ھـ ـ إذا ﺗﻛرر اﻓﻼﺳﮫ وﻟم ﯾﺗم ﺷروط ﻋﻘد اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺳﺎﺑق.
اﻟﻣﺎدة 678
ﻋﻧد إﻓﻼس ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ  675ﻋدا اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت
اﻟﻛوﻟﻛﺗﯾف واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ.
أ ـ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺿﺎرﺑون اﻟذﯾن اﻋﺗﺎدوا اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.
ب ـ ﻣدﯾرو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة.
ج ـ اﻟﻣدﯾرون وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة واﻟوﻛﻼء اﻟﻣﻔوﺿون وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻣﻔوﺿو
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣوظﻔو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣذﻛورة وﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ.
إذا أﻗدﻣوا ﺑﻧﻔﺳﮭم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻹﻓﻼس اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﻲ أو ﺳﮭﻠوا أو أﺗﺎﺣوا ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻋن ﻗﺻد
ﻣﻧﮭم أو إذا ﻧﺷروا ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣوازﻧﺎت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو وزﻋوا أﻧﺻﺑﺔ وھﻣﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 679
 1ـ إذا أﻓﻠﺳت ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻟﺗﻘﺻﯾري ﻛل ﻣن أﻗدم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن
أﻋﻼه ﻓﻲ ادارة اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرم ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟـ ) 676ﻓﻘراﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(.
 2ـ وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺎل ھذا اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ إذا أﻗدم ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻛﺎب ﺟرم ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ ) 677ﻓﻘراﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ اﻟراﺑﻌﺔ(.
اﻟﻣﺎدة 680
ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  678و 679ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟـ
 209و 210ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﺧﻼ اﻟﻐراﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 681
ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﻲ:

أ ـ ﻣن أﻗدم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻔﻠس ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼس أو اﺧﻔﺎء ،أو ﻛﺗم أﻣواﻟﮫ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ.
ب ـ ﻣن ﺗﻘدم اﺣﺗﯾﺎﻻً ﺑﺎﺳﻣﮫ أو ﺑﺎﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟﺗﺛﺑﯾت دﯾون وھﻣﯾﺔ ﻓﻲ طﺎﺑق اﻻﻓﻼس.
ج ـ ﻣن ارﺗﻛب وھو ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﺳم وھﻣﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﻲ.
ھذا ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣن ﺟراء أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣرﯾض أو اﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﻋﻲ.
اﻟﻣﺎدة 682
إن اﻟداﺋن اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺳواء ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻠس أو ﻣﻊ أي ﺷﺧص آﺧر ﻧﻔﻌﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﺳﺑب اﺷﺗراﻛﮫ ﻓﻲ
اﻗﺗراع أرﺑﺎب اﻟدﯾون أو ﯾﺟري اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺧﺻوﺻﯾﺎ ً ﻟﯾﺳﺗﺟﻠب ﻧﻔﻌﺎ ً ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻣن أﻣوال اﻟﻣﻔﻠس ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة وﯾﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس
إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن إذا ﻛﺎن اﻟداﺋن ﺳﻧدﯾك اﻟطﺎﺑق.
اﻟﻣﺎدة 683
إن زوج اﻟﻣﻔﻠس وﻓروﻋﮫ وأﺻوﻟﮫ وأﺻﮭﺎره ﻣن اﻟدرﺟﺎت ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠﺳون أو ﯾﺳرﻗون أو ﯾﺧﻔون
ﺳﻧدات ﺗﺧص اﻟطﺎﺑق دون أن ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻠس أو ﯾﺗدﺧﻠوا ﺗدﺧﻼً ﻓرﻋﯾﺎ ً ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .634
اﻟﻣﺎدة 684
 1ـ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﻣر ﺑﺗﻌﻠﯾق اﻟﻘرار وﻧﺷره ﻣن أﺟل اﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل.
 2ـ ﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﻲ وﻣن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻛراراً ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻟﺗﻘﺻﯾري ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻣﻧﻊ
اﻟﻣؤﻗت أو اﻟﻣؤﺑد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﻘﯾﺎم ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺣدى اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ 678
ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﯾﮭﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
اﻟﻣﺎدة 685
إن اﻟﻣدﯾن اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻘﺻد إﺿﺎﻋﺔ ﺣﻘوق اﻟداﺋﻧﯾن أو ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أﻣواﻟﮫ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧﻘﺎص أﻣواﻟﮫ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن و ﻻﺳﯾﻣﺎ:
ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﺳﻧدات وھﻣﯾﺔ أو ﺑﺎﻻﻗرار ﻛذﺑﺎ ً ﺑوﺟود ﻣوﺟب أو ﺑﺎﯾﻔﺎﺋﮫ ﻛﻠﮫ أو ﺑﻌﺿﮫ أو ﺑﻛﺗم ﺑﻌض أﻣواﻟﮫ أو
ﺗﮭرﯾﺑﮭﺎ.
أو ﺑﺑﯾﻊ ﺑﻌض أﻣواﻟﮫ أو اﺗﻼﻓﮭﺎ أو ﺗﻌﯾﯾﻧﮭﺎ.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 686
إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳم ﺷرﻛﺔ أو ﻟﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﺈن ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھو ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  209و 210ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ .وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدة  ، 678ﻣن ذﻛر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺎھﻣون ﻓﻲ اﻟﻔﻌل أو ﯾﺳﮭﻠون أو ﯾﺗﯾﺣون ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻋن
ﻗﺻد ﻣﻧﮭم.

اﻟﻣﺎدة 687
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
ﯾﻣﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ،واﻷﻟﻘﺎب واﻟرﻣوز واﻷﺧﺗﺎم واﻟدﻣﻐﺎت ،واﻟﺣروف واﻟﺳﻣﺎت ،واﻟرﺳوم اﻟﺑﺎرزة،
واﻟﺗﺻوﯾرات واﻷرﻗﺎم ،وﺑﺎﻻﺟﻣﺎل ﻛل اﺷﺎرة ﺗرﻣﻲ ـ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﻣل أو اﻟﺗﺎﺟر
ـ إﻟﻰ اظﮭﺎر ﻣﺎھﯾﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ وﻣﺻدرھﺎ أو ﻣﺎھﯾﺔ ﻣﺣﺻول ﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﺗﺟﺎري ،أو زراﻋﻲ ،أو
ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣﻧﺎﺟم ،إذا ﺳﺟﻠت ھذه اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻧﺷرت وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻻﺟراء.
اﻟﻣﺎدة 688
ﻛل ﻣن أﻗدم ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺧص اﻟﻐﯾر وﻟو أﺿﺎف إﻟﯾﮭﺎ أﻟﻔﺎظﺎ ً أﺧرى ﻣﺛل ﺗﺷﺑﯾﮫ ،أو ﻣﺷﺑﮫ ،أو ﺻﻧف ،أو
ﻧوع ،أو وﺻﻔﺔ.
أو ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺧص ﻏﯾره أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠدة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻوﻻﺗﮫ أو ﺳﻠﻌﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
أو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﻣﺣﺻول ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻐﺗﺻﺑﺔ أو ﻣﻘﻠدة أو ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات أو
ﺑﺎﺟدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن إن ﻛﺎن ﻋﻣﻠﮫ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻐش اﻟﻣﺷﺗري.
اﻟﻣﺎدة 689
ﻛل ﻣن ﺷﺑﮫ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐش ،دون أن ﯾﻘﻠدھﺎ.
وﻛل ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺛل ھذه اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺑﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻً وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ.
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن أو ﺑﺎﺣدى
ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن إن ﻛﺎن ﻋﻣﻠﮫ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻐش اﻟﻣﺷﺗري.
اﻟﻣﺎدة 690
إن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺑﯾﻌون أو ﯾﻌرﺿون ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠدة ،أو ﻣﺷﺑﮭﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐش
ﯾﻣﻛﻧﮭم دون ﺳواھم أن ﯾﺗذرﻋوا ﺑﺣﺟﺔ ﺟﮭﻠﮭم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧوا ﻟم ﯾرﺗﻛﺑوا اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣن
ﻗﻠدھﺎ أو ﺷﺑﮭﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 691
 1ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  689ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺳﻣﺔ وطﻧﯾﺔ
أو أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻛﻠﻣﺎت أو ﺻوراً أو ﺳﻣﺎت أو رﻣوزاً ﻣﺛﯾرة ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب.
 2ـ وﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣر ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾن وﻟو ﻟم ﺗﻘﺗرن
اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺣﻛم.

اﻟﻣﺎدة 692
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ:
ﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻوﻻﺗﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟواﺟب وﺿﻌﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون واﻷﻧظﻣﺔ.
أو ﻛل ﻣن ﺑﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻً ﻻ ﯾﺣﻣل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟواﺟب وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ،وﺗﺄﻣر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗﻧﻔﯾذاً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟـ .130
اﻟﻣﺎدة 693
ﻛل ﻣن ﯾﻠﺣق ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﺿرراً ﺑﺣﻘوق ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺷﮭﺎدة اﺧﺗراع أﻋطﯾت وﻧﺷرت وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن
اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻻﺟراء ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 694
إن ﻣن ﺳﺎﻋد ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺻﺎﺣب اﻟﺷﮭﺎدة وأﻗدم أﺛﻧﺎء ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ أو ﺑﻌدھﺎ ﻛﻔﺎﻋل أﺻﻠﻲ أو ﻛﻣﺣرض
أو ﻣﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺷﻐل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن إﻟﻰ أﻟف ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 695
 1ـ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻘﻠد وﻣﺣرﺿﮫ وﺷرﻛﺎءه أن ﯾﺗذرﻋوا ﺑﺣﺟﺔ ﺟﮭﻠﮭم اﻟﺷﮭﺎدة.
 2ـ أﻣﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﺧﻔﺎء اﻟﻣﺣﺻوﻻت اﻟﻣﻘﻠدة أو
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﯾﻣﻛﻧﮭم أن ﯾﺗذرﻋوا ﺑﻐﻠطﮭم وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟـ .223
اﻟﻣﺎدة 696
ﻛل ﻣن ﯾﻠﺣق ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﺿرراً ﻓﻲ رﺳوم وﻧﻣﺎذج ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻣﻧﺷورة ﺣﺳب اﻷﺻول ﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ اﻻﺟراء .ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 697
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم ﻣﺳﺎﻋداً أو ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺿرر ،ﻋوﻗب ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 698
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛل ﻣن أﺛﺑت ﺟﮭﻠﮫ اﻟﺗﺳﺟﯾل.
اﻟﻣﺎدة 699

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ أو ﺷﮭﺎدة اﻻﺧﺗراع أو اﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻول ﻟم
ﺗﻧﺷر وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺛﺑت أﻧﮫ ﻋﻠم أو ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل.
اﻟﻣﺎدة 700
 1ـ ﻛل ﻣن أﻗدم ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻐش أو اﻻدﻋﺎءات اﻟﻛﺎذﺑﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﻋن ﺳوء ﻗﺻد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل زﺑﺎﺋن اﻟﻐﯾر
إﻟﯾﮫ ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى اﻟﻣﺗﺿرر ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 701
ﯾﻧﻌت ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري:
آ ـ ﻛل اﺳم ﺗﺎﺟر أو ﺻﺎﺣب ﻣﺻﻧﻊ أو ﻣزارع أو ﻣﺳﺗﺛﻣر إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻠﻘب اﻟﺿروري واﻟوﺣﯾد
ﻟﻠﻣﺣﺻول.
ب ـ ﻛل ﻋﻧوان ﺗﺟﺎري ﻟﯾس ﻟﮫ طﺎﺑﻊ ﻧوﻋﻲ.
ج ـ اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر اﻟذي ﯾﺗﻛﻧﻰ ﺑﮫ اﻟﺗﺎﺟر أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﻣزارع أو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر.
د ـ اﻻﺳم اﻟﻣﻣﯾز اﻟذي اﻋﺗﻧﻘﮫ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣﻣن ذﻛر أﻋﻼه وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﯾؤﻟف ھﯾﺋﺔ ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
اﻟﻣﺎدة 702
 1ـ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  688ﻛل ﻣن اﻏﺗﺻب اﺳم اﻟﻐﯾر اﻟﺗﺟﺎري.
اﻣﺎ ﺑوﺿﻌﮫ أو اظﮭﺎره ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺻوﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ أو ﺗواﺑﻌﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻼﻓﺎت أو اﻟﺷﺎرات.
أو ﺑﺎذاﻋﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺷورات أو اﻋﻼﻧﺎت أو ﻓواﺗﯾر أو رﺳﺎﺋل أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﮭﺎ.
 2ـ ﺗطﺑق ھذه اﻷﺣﻛﺎم وإن ﻛﺎن اﻻﺳم اﻟﻣﻐﺗﺻب ﻣﺣرﻓﺎ ً وﻟو ﻗﻠﯾﻼً أو ﻣﻘروﻧﺎ ً ﺑﻛﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﻧﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﮫ أو
ﺑﺄﯾﺔ ﻋﺑﺎرة أﺧرى ﺗﺑﻘﻰ ﺣروف اﻻﺳم اﻟﻣﻣﯾزة وﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﺑﺎس.
 3ـ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷروع ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻣﺎدة 703
ﯾﻔﺗرض ﺣﺗﻰ ﺛﺑوت اﻟﻌﻛس ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري.
اﻟﻣﺎدة 704
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن
اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن .ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻧﻘص اﻟﻐراﻣﺔ ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة إذا ﻟم ﯾﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ:

ﻛل ﻣن ﻧﺳب ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐش ﺟواﺋز ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو وھﻣﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻋﻼﻧﯾﺔ وذﻟك
ﺑوﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻵرﻣﺎت.
وﻛل ﻣن ﺣﺎول اﯾﮭﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﮫ ﯾﺣﻣل ﺟواﺋز ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 705
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺟﺎﺋزة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ دون أن ﯾﻌﯾن ﺑﺎﻟﺿﺑط اﺳم اﻟﻣﻌرض أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﻧﺣﺗﮭﺎ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻛﺎﻣل اﻟذي أﻋطﯾت ﻓﯾﮫ.
ً
وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺟﺎﺋزة ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎﻟﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدا دون أن ﯾﺑﯾن اﺳم اﻟﻣﺣل اﻟذي
اﺳﺗﺧدﻣﮫ.
اﻟﻣﺎدة 706
ﺗﻘدر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﯾﮭﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو اﻟﻣﺷﺗري ،وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔروق اﻟﺟزﺋﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة 707
 1ـ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟـ  65وﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم
وﺗﻌﻠﯾﻘﮫ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن  76و 68إذا ﺣﻛم ﺑﺈﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل.
 2ـ وﻋﻧد ﺗﻛرارھﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﻣﺟرم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل اﻟﺟرم
أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 708
ﯾﻌﺗﺑر أﺛراً أدﺑﯾﺎ ً أو ﻓﻧﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻛل اﻧﺗﺎج ﻓﻛري ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮫ وﺳواء أﻛﺎن:
ﺧطﯾﺎ ً ﻛﺎﻟﻛﺗب واﻟﻛرارﯾس واﻟﺟراﺋد.
أو ﺷﻔوﯾﺎ ً ﻛﺎﻟﺧطب واﻟﻣﺣﺎﺿرات.
أو ﺻوﺗﯾﺎ ً ﻛﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ.
أو ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻛﺎﻟرﻓض واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺻﺎﻣت.
أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ً ﻛﺎﻟﺑﻧﺎء ،واﻟﻧﺣت ،واﻟرﺳم ،واﻟﻧﻘش ،واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ،واﻟﺗﺻوﯾر.
اﻟﻣﺎدة 709
ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﺛر أدﺑﻲ أو ﻓﻧﻲ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل:
آ ـ اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗﻛﯾﯾف واﻟﺗﮭذﯾب واﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻣس ﺣﻘوق ﻣﻧﺷﻰء اﻷﺛر اﻷﺻﻠﻲ.
ب ـ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺳﺑﮭﺎ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣؤﻟف واﺣد ﺻﺑﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

ج ـ ﻧﻘل اﻟﺧطب واﻟﻣﺣﺎﺿرات ودروس اﻷﺳﺎﺗذة وﻛل ﺗﻌﺑﯾر ﺷﻔوي ﻋن اﻟﻔﻛر ﺳواء ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺑﺎﻵﻻت
اﻟﻧﺎطﻘﺔ.
د ـ ﻧﻘل ﻧﺻوص اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻧﺷرھﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﺷﺧص ﺣق ﻧﺷرھﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺎدة 710
 1ـ إن اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺻص واﻷﺧﺑﺎر ورواﯾﺎت اﻟﻌدد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر ﻓﻲ
اﻟﺟراﺋد واﻟﻣﺟﻼت واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻧﻘﻠﮭﺎ وﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘل وﺗﻛﯾف ﺷرط أن ﯾذﻛر ﻣﺻدرھﺎ
واﺳم ﻣؤﻟﻔﮭﺎ.
 2ـ أﻣﺎ اﻟﺣوادث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻷﻧﺑﺎء اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ إﻻ ﺻﺑﻐﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﮭﺎ وﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ
ﺑدون إذن وﺑدون ذﻛر ﻣﺻدرھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 711
ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ:
آ ـ اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻋن أﺛر أدﺑﻲ أو ﻓﻧﻲ أو ﻋﻠﻣﻲ ﻷﺟل ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ،واﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﻓﻲ
ﻣﻌرض ﻣﻘﺎﻟﺔ أو ﻛﺗﺎب اﻧﺗﻘﺎدي ﺷرط أن ﯾذﻛر اﻟﻣﺻدر.
ب ـ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﻓﻌﺎت واﻟﺧطب اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ج ـ ﻋﻠﻰ أن ﺣق ﺟﻣﻊ اﻟﺧطب واﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣؤﻟف واﺣد ﻓﻲ ﻧﺷرة واﺣدة ﯾﻌود ﻟﮭذا اﻟﻣؤﻟف
وﺣده.
اﻟﻣﺎدة 712
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن
اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن:
آ ـ ﻛل ﻣن وﺿﻊ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐش اﺳﻣﺎ ً ﻣﻐﺗﺻﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺛر أدﺑﻲ وﻓﻧﻲ.
ب ـ ﻛل ﻣن ﻗﻠد إﻣﺿﺎء اﻟﻣؤﻟف أو اﻻﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﺑﻘﺻد ﻏش اﻟﻣﺷﺗري أو ﻟﺟﻧﻲ رﺑﺢ ﻏﯾر
ﻣﺷروع.
اﻟﻣﺎدة 713
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻗﻠد أﺛراً أدﺑﯾﺎ ً أو ﻓﻧﯾﺎ ً ﺳواء أﺻﺑﺢ ﻣﻠﻛﺎ ً ﻟﻠﻌﻣوم أم ﻟم ﯾﺻﺑﺢ.
اﻟﻣﺎدة 714
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ﻛل ﻣن أﺗﻰ ﻋﻣﻼً ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن
ﯾﻣس ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎھدات :ـ إﻣﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻊ أو اﻟﻧﻘل ـ أو

ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ أو اﻟﺗﮭذﯾب أو اﻻﯾﺟﺎز أو اﻻﺳﮭﺎب ـ أو ﺑﺎﻟﺗﻛﯾﯾف أو اﻟﻧﻘل ﻟﻔن آﺧر ـ أو ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل أو اﻟﻌزف أو
اﻟﺗﻼوة أو اﻻﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم.
اﻟﻣﺎدة 715
ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـ  706و 707ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أﻋﻼه.
اﻟﻣﺎدة 716
ﻛل ﻣن ھدم أو ﺧرب ﻗﺻداً اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻷﻧﺻﺎب اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻻﻧﺷﺎءات اﻟﻣﻌدة ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﺟﻣﮭور أو ﻟﻠزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 717
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛل ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ھدم أو ﺗﺧرﯾب ﻧﺻب ﺗذﻛﺎري أو أي ﺷﻲء ﻣﻧﻘول أو ﻏﯾر
ﻣﻧﻘول ﻟﮫ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو ﺗﻣﺛﺎل أو ﻣﻧظر طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﺟل ﺳواء أﻛﺎن ﻣﻠﻛﺎ ً ﻟﮫ أم ﻟﻐﯾره.
اﻟﻣﺎدة 718
ﻛل ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ھدم أﯾﺔ ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ أﻧﮭﺎ ﻣﻠك ﻏﯾره ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
وإذا وﻗﻊ اﻟﮭدم وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻛواخ واﻟﺟدر ﻏﯾر اﻟﻣطﯾﻧﺔ أو اﻟﺣﯾطﺎن اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﺑش دون طﯾن ﻛﺎﻧت
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر واﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 719
 1ـ ﻛل ﻣن ھدم أو ﺧرب ﻗﺻداً ﺷﯾﺋﺎ ً ﯾﺧص ﻏﯾره ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وإذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻠف أو اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﯾﺟﺎوز اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻓﯾﻣﻛن ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻣﺔ أن
ﯾﺣﺑس اﻟﻔﺎﻋل ﻣدة ﻻ ﺗﻔوق اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 720
إذا أدت اﺣدى اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  716إﻟﻰ  719إﻟﻰ ﻗﺗل اﻣرىء أو ﺟرﺣﮫ ﻋوﻗب اﻟﻣﺟرم
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﻌل ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن  188و.190
اﻟﻣﺎدة 721

 1ـ ﻣن أﻗدم وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ طم ﺣﻔرة أو ھدم ﺳور ﻣن أي اﻟﻣواد ﺑﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﺳﯾﺎج أو ﻧزﻋﮫ
أﺧﺿراً ﻛﺎن أم ﯾﺎﺑﺳﺎ ً وﻣن ھدم أو ﺧرب أو ﻧﻘل أﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﻼك ﯾﻌﺎﻗب
ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 2ـ ﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻣن ھدم أو ﺧرب أو ﻧﻘل ﺗﺧوم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺗﮭداء أو ﻧﺻب اﻟﺗﺣدﯾد
أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺳوﯾﺔ اﻷرض.
اﻟﻣﺎدة 722
إذا ارﺗﻛب اﻟﺟرم اﻟﻣذﻛور ﺗﺳﮭﯾﻼً ﻟﻐﺻب أرض أو ﺑﺎﻟﺗﮭدﯾد أو اﻟﺟﺑر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻋوﻗب
اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 723
 1ـ ﻣن ﻻ ﯾﺣﻣل ﺳﻧداً رﺳﻣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف واﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻗﺳم ﻣن ﻋﻘﺎر ﺑﯾد ﻏﯾره
ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر.
 2ـ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺷﮭرﯾن إﻟﻰ ﺳﺗﺔ إذا راﻓق اﻟﺟرم ﺗﮭدﯾد أو ﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﺷﯾﺎء وﻣن
ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا ارﺗﻛﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺳﻠﺣﯾن.
 3ـ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
 4ـ ﯾﺳﻘط اﻻدﻋﺎء ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺟر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن
وﺿﻊ اﻟﯾد.
اﻟﻣﺎدة 724
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻏﺻب ﻗﺳم ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
اﻟﻣﺎدة 725
 1ـ ﻛل ﻣن ﻗطﻊ أو ﻗﺻف أو أﺗﻠف ﻣزروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ أو أﺷﺟﺎراً أو ﺷﺟﯾرات ﻧﺑت اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو ﻧﺻب ﯾد
اﻹﻧﺳﺎن أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻏراس اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻐﯾر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ ﻛل ﻣن رﻋﻰ أو أطﻠق ﻣﺎﺷﯾﺔ أو ﺳﺎﺋر ﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺟر أو اﻟرﻛوب أو اﻟﺣﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﯾره ﻣن
اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﻐروﺳﺔ أﺷﺟﺎراً ﻣﺛﻣرة أو اﻟﻣزروﻋﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺻوﻻت وﺑﺎﻻﺟﻣﺎل ﻛل ﻣن
أﺗﻰ ﺑﺣﯾواﻧﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺿرراً إﻟﻰ أرض ﻻ ﺗﺧﺻﮫ أو ﻟﯾس ﻟﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣق اﻟﻣرور أو اﻟرﻋﻲ
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 726

إذا وﻗﻊ ﻓﻌل اﻻﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻋم أو أﺷﺟﺎر ﻣﺛﻣرة أو ﻓﺳﺎﺋﻠﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺟرة أﺧرى ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣن
اﻟوﺟﮭﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋوﻗب اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة وﺑﺎﻟﺣﺑس
ﻣن ﻋﺷرة أﯾﺎم إﻟﻰ ﺷﮭر ﻋن ﻛل ﻣطﻌوم أو ﺷﺟرة أو ﻓﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺛﻼث
ﺳﻧوات.
اﻟﻣﺎدة 727
إذا اﻗﺗﺻر اﻟﺟرم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾم اﻟﻣطﺎﻋم أو اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻔﺳﺎﺋل ﺧﻔﺿت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف.
اﻟﻣﺎدة 728
 1ـ ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻏﯾر ﻣﺿطر ﻋﻠﻰ ﻗﺗل ﺣﯾوان ﺟر أو ﺣﻣل أو رﻛوب أو ﻣواﺷﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧواع
ﺗﺧص ﻏﯾره ﯾﻌﺎﻗب:
ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري إذا وﻗﻊ اﻟﺟرم ﻓﻲ ﻣﺎ ھو ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠك اﻟﻔﺎﻋل أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﮫ أو ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت
ﻣن اﻷراﺿﻲ أو اﻻﺳطﺑﻼت أو اﻟﺣظﺎﺋر أو اﻷﺑﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ.
وﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إذا وﻗﻊ اﻟﺟرم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠك ﺻﺎﺣب اﻟﺣﯾوان أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﮫ أو ﺣﯾﺎزﺗﮫ
ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت.
وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷﮭرﯾن اذا ارﺗﻛب اﻟﺟرم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن آﺧر.
 2ـ وإذا ﻗﺗل ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾم أﺣد اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل اﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر
إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن.
اﻟﻣﺎدة 729
ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ اﺗﻼف اﻷدوات اﻟزراﻋﯾﺔ أو ﻛﺳرھﺎ أو ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 730
إذا أﻗدﻣت ﻋﺻﺑﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﮭب ﺑﻌض اﻷﻣﻼك اﻟﻣوﺻوﻓﺔ أﻋﻼه أو
اﺗﻼﻓﮭﺎ ﻗوة واﻗﺗداراً ﻋوﻗب ﻛل ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 731
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة أو ﺑﺎﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣن أﻗدم ﺑدون
اذن:
آ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺗﺣت اﻷرض أو اﻟﻣﺗﻔﺟرة أو ﻋﻠﻰ ﺣﺻرھﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن
اﻟﻣﻘﺻود ﺣﻔر آﺑﺎر ﻏﯾر ﻣﺗﻔﺟرة ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻋﻣﻘﮭﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﯾن ﻣﺗراً.

ب ـ ﻋﻠﻰ اﺟراء ﺣﻔرﯾﺎت ﺗﺑﻌد ﻋن ﺣد ﺿﻔﺎف ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه وﻣﻌﺎﺑرھﺎ وأﻗﻧﯾﺔ اﻟري واﻟﺗﺟﻔﯾف
واﻟﺗﺻرﯾف ﻣﺳﺎﻓﺔ أﻗل ﻣن ﻋﻣق ھذه اﻟﺣﻔرﯾﺎت وﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺗﺎر.
ج ـ ﻋﻠﻰ ﻧزع ﺣﺟﺎرة أو ﺗراب أو رﻣل أو أﺷﺟﺎر أو ﺷﺟﯾرات أو أﻋﺷﺎب ﻋن ﺗﻠك اﻟﺿﻔﺎف أو ﻣن
أﺣواض ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟداﺋﻣﺔ وﻣن اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت واﻟﺑرك واﻟﻐدران.
د ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرس واﻟزرع ووﺿﻊ ﺷسء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت واﻟﺑرك واﻟﻐدران أو
ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أواﻟداﺋﻣﺔ أو ﻓﻲ أﺣواﺿﮭﺎ أو ﺑﯾن ﺣدود ﻣﻣرات أﻗﻧﯾﺔ اﻟري واﻟﺗﺟﻔﯾف
واﻟﺗﺻرﯾف أو ﻗﺳﺎطل اﻟﻣﯾﺎه وﻣﻌﺎﺑرھﺎ اﻟﻣﺻرح ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ھـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدي ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ وﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت
اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﺑرك واﻟﻐدران أو ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻣﻣرات أﻗﻧﯾﺔ اﻟري واﻟﺗﺟﻔﯾف واﻟﺗﺻرﯾف أو ﻣﻌﺎﺑر اﻟﻣﯾﺎه أو
ﻗﺳﺎطﻠﮭﺎ اﻟﻣﺻرح ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﺟري اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺟرﯾﺎ ً ﺣراً.
ز ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل داﺋم أو ﻣؤﻗت ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺟرﯾﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 732
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﻗدم ﺑدون اذن ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾف ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟداﺋﻣﺔ أو ﺗﻌﻣﯾﻘﮭﺎ أو ﺗﻘوﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 733
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺗﯾن وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻟﯾرة ﻣن ھدم أو ﻗﻠب أو ﺧرب ﻛل أو ﺑﻌض
اﻻﻧﺷﺎءات اﻟﻣﺷﯾدة ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻟﺣﻔظﮭﺎ أو ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗﻣﺎء ﻣن طﻐﯾﺎن ھذه اﻟﻣﯾﺎه
وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﺟﺳور واﻟﺳدود واﻟﻣﻌﺎﺑر وأﻗﻧﯾﺔ اﻟري واﻟﺗﺟﻔﯾف أو اﻟﺗﺻرﯾف وﻗﺳﺎطل اﻟﻣﯾﺎه اﻟظﺎھرة أو
اﻟﻣطﻣورة ﺳواء ﻛﺎن ﻗد ﻣﻧﺢ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻣﺗﯾﺎزاً أم ﻻ.
اﻟﻣﺎدة 734
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن:
آ ـ ﺳﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوح ﺑﮭﺎ اﻣﺗﯾﺎزاً أم ﻻ أو ﺳﻛب أو رﻣﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺳواﺋل أو ﻣواد ﺿﺎرة
ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ أو اﻟراﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ﺣﺳن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭذه اﻟﻣﯾﺎه.
ب ـ أﻟﻘﻰ أﺳﻣدة ﺣﯾواﻧﯾﺔ أو وﺿﻊ أﻗذاراً ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺣددﺗﮫ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
ﻧﺑﻊ ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ج ـ أﺟرى أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻠوﯾث اﻟﻧﺑﻊ أو اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻲ ﯾﺷرب ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻐﯾر.
اﻟﻣﺎدة 735

ﻣن أﻗدم ﻗﺻداً ﻋﻠﻰ ﺗﻠوﯾث ﻧﺑﻊ أو ﻣﺎء ﯾﺷرب ﻣﻧﮫ اﻟﻐﯾر ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 736
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن أﻗدم:
آ ـ ﺗﺧرﯾب اﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻌﯾﯾﺑﮭﺎ.
ب ـ ﻧزع اﻟﻠوﺣﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻌطﻔﺎت اﻟﺷوارع أو ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرﯾﺔ
واﻟﺻوى أو ﺗﺧرﯾﺑﮭﺎ أو ﺗﻌﯾﯾﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 737
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
آ ـ ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾف اﻟطرق اﻟﻌﺎم أو ﻣﻠك اﻟﻐﯾر ﺑرﻓﻌﮫ ﻣﺻب ﻣﯾﺎھﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب
اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ أي ﺧطﺄ آﺧر.
ب ـ ﻣن ﺳدم اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم دون داع وﻻ إذن ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﺿﻌﮫ أو ﺗرﻛﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ أي ﺷﻲء ﯾﻣﻧﻊ ﺣرﯾﺔ
اﻟﻣرور وﺳﻼﻣﺗﮫ أو ﯾﺿﯾﻘﮭﻣﺎ.
ً
ج ـ ﻣن أھﻣل اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻧﮭﺎراً واﻟﺗﻧوﯾر ﻟﯾﻼ أﻣﺎم اﻟﺣﻔرﯾﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﺄذون ﻟﮫ ﺑﺎﺟراﺋﮭﺎ أو أﻣﺎم
ﺳﺎﺋر اﻟﻣواد وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺄذون ﻟﮫ ﺑوﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
د ـ ﻣن أطﻔﺄ اﻟﻘﻧﺎدﯾل أو اﻟﻔواﻧﯾس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﻧوﯾر اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻧزﻋﮭﺎ أو أﺗﻠﻔﮭﺎ.
ھـ ـ ﻣن رﻣﻰ أو وﺿﻊ أﻗذاراً أو ﻛﻧﺎﺳﺔ أو أي ﺷﻲء آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ـ ﻣن رﻣﻰ أو أﺳﻘط ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻧﺎس أﻗذاراً أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺿﺎرة ﻋن ﻏﯾر اﻧﺗﺑﺎه.
ز ـ ﻣن وﺿﻊ اﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺻﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑر واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻌﺑﺎدة.
ﺗﻧزع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋل أو ﺑواﺳطﺗﮫ اﻻﻋﻼﻧﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺳدم اﻟطرﯾق.
اﻟﻣﺎدة 738
 1ـ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﻗدم ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺄھوﻟﺔ:
آ( ـ ﻋﻠﻰ ارﻛﺎض ﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺟر واﻟﺣﻣل واﻟرﻛوب وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اطﻼﻗﮭﺎ.
ب( ـ ﻋﻠﻰ اطﻼق ﻋﯾﺎرات ﻧﺎرﯾﺔ ﺑدون داع أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة.
ج( ـ ﻋﻠﻰ اطﻼق أﺳﮭم ﻧﺎرﯾﺔ ﺑﺻورة ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﮭﺎ وﻗوع ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﺷﯾﺎء.
 2ـ ﺗﺻﺎدر اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﺳﮭم اﻟﻣﺿﺑوطﺔ.
 3ـ وﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻧزال ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري.
اﻟﻣﺎدة 739

 1ـ إن ﻣدﯾري اﻟﻣﺳﺎرح واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭم اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻧد ﻋرض ﻣﺳرﺣﯾﺔ أو ﻓﻠم ﻣﻣﺎ ھو ﻣﺣظر
ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد ،وﻟداً أو ﻣراھﻘﺎ ً ذﻛراً ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ ،أو اﺑﻧﺔ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرھﺎ ﻏﯾر ﻣﺻﺣوﺑﺔ
ﺑﺄﺑﯾﮭﺎ أو أﻣﮭﺎ أو وﻟﯾﮭﺎ أو أﺣد أﻗﺎرﺑﮭﺎ اﻷدﻧﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ،ﯾﻌﺎﻗﺑون ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن
ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرار ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﻣر ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻣﺣل ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم واﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
اﻟﻣﺎدة 740
ﻣن أھﻣل ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﺧﺎﻧﺎت واﻟﺑﯾوت اﻟﻣﻔروﺷﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﯾﺟﺎر أن ﯾﻣﺳك ﺣﺳب اﻷﺻول
دﻓﺗراً ﯾدون ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل وﺑدون ﺑﯾﺎض اﺳم ﻛل ﺷﺧص ﻧﺎم أو ﻗﺿﻰ اﻟﻠﯾل ﻓﻲ ﻧزﻟﮫ وﺻﻧﻌﺗﮫ وﻣﺣل
وﻻدﺗﮫ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﮫ وﺧروﺟﮫ ،وﻣن ﻟم ﯾﺑرز ھذا اﻟدﻓﺗر ﻋﻧد ﻛل طﻠب ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ذات
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 741
ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣدﯾري اﻟﻣﺳﺎرح
واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﻧون ﺑﺗﻧظﯾف ﻣﺣﻼﺗﮭم.
اﻟﻣﺎدة 742
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن أھﻣل اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣواﻗد وﻣداﺧن اﻷﻓران واﻟﻣﻌﺎﻣل
وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎر أو أھﻣل ﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ وﺗﺻﻠﯾﺣﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة 743
ﻣن اﺳﺗﺣم ﻋﻠﻰ ﻣرأى ﻣن اﻟﻣﺎرة ﺑوﺿﻊ ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﺣﺷﻣﺔ وﻣن ظﮭر ﻓﻲ ﻣﺣل ﻋﺎم أو ﻣﺑﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺛل
ذﻟك اﻟوﺿﻊ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 744
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
آ ـ ﻣن أﺣدث ﺿوﺿﺎء أو ﻟﻐطﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺗﺳﻠب راﺣﺔ اﻷھﻠﯾن وﻛذا ﻣن ﺣرض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌﻣل أو
اﺷﺗرك ﻓﯾﮫ.
ً
ب ـ ﻣن رﻣﻰ ﻗﺻدا ﺑﺣﺟﺎرة أو ﻧﺣوھﺎ ﻣن اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺻﻠﺑﺔ أو ﺑﺎﻷﻗذار اﻟﻌﺟﻼت واﻷﺑﻧﯾﺔ وﻣﺳﺎﻛن اﻟﻐﯾر
أو أﺳواره واﻟﺟﻧﺎﺋن واﻷﺣواش.
ً
ﺟـ ـ ﻣن أﻓﻠت ﺣﯾواﻧﺎ ً ﻣؤذﯾﺎ ً أو أطﻠق ﻣﺟﻧوﻧﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣراﺳﺗﮫ.
د ـ ﻣن ﺣث ﻛﻠﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺎرة أو اﻟﻠﺣﺎق ﺑﮭم أو ﻣن ﻟم ﯾﻣﺳﻛﮫ ﻋن ذﻟك وﻟو ﻟم ﯾﺣدث أذى أو
ﺿرراً.
اﻟﻣﺎدة 745

ﻣن طﺑﻊ أو ﺑﺎع أو ﻋرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻧﻘوﺷﺎ ً أو ﺻوراً أو رﺳوﻣﺎ ً ﺗﻌطﻲ ﻋن اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻛرة ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﺎل ﻣن ﻛراﻣﺗﮭم واﻋﺗﺑﺎرھم ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ
ﻟﯾرة ،وﺗﺻﺎدر ﺗﻠك اﻟﻧﻘوش واﻟﺻور واﻟرﺳوم.
اﻟﻣﺎدة 746
 1ـ ﻣن ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﯾﺎﻧﺻﯾﺑﺎ ً أو أي ﻟﻌب آﺧر ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري
وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
 2ـ وﺗﺻﺎدر اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌدة ﻻرﺗﻛﺎﺑﮫ.
اﻟﻣﺎدة 747
ﯾﻌﺗﺑر داﺟﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻛل ﺣﯾوان ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣراﺳﺔ ﻣن اﺳﺗﻣﻠﻛﮫ ورﺑﺎه.
اﻟﻣﺎدة 748
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘدم ﺑدون داع
ﻋﻠﻰ اﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾوان داﺟن أو ﻋﻠﻰ ارھﺎﻗﮫ.
 2ـ وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺳﮫ ﻛل ﻣن ﺗرك ﺣﯾواﻧﺎ ً داﺟﻧﺎ ً ﯾﻣﻠﻛﮫ أو ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ً ﺑﺣراﺳﺗﮫ ﺑدون طﻌﺎم أو أھﻣﻠﮫ
اھﻣﺎﻻً ﺷدﯾداً.
اﻟﻣﺎدة 749
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻣن أﺳﺎء ﻋﻠﻧﺎ ً وﺑدون داع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾوان ﻏﯾر داﺟن.
اﻟﻣﺎدة 750
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﯾﺳﺗﺧرج ﻣن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ
ﺑدون اذن ﻋﺷﺑﺎ ً أو ﺗراﺑﺎ ً أو ﺣﺟﺎرة أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد.
اﻟﻣﺎدة 751
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة :
أ ـ ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ دﺧول أرض اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﯾﺟﺔ أو اﻟﻣزروﻋﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺻوﻻت دون أن ﯾﻛون ﻟﮫ
ﺣق اﻟﻣرور.
ب ـ ﻣن ﺳﺑب ﺑﺧطﺗﮫ ﻣوت ﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻐﯾر أو ﺟرﺣﮭﺎ أو اﯾذاءھﺎ.
اﻟﻣﺎدة 752

ﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ أو طﻠب أﺟر ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﻣﻧﺷورة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﻟﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ.
اﻟﻣﺎدة 753
ﻣن أﺑﻰ ﻗﺑول اﻟﻧﻘود اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
اﻟﻣﺎدة 754
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﻣن ﯾﺗﻌﺎطﻰ )ﺑﻘﺻد اﻟرﺑﺢ(
ﻣﻧﺎﺟﺎة اﻷرواح ،واﻟﺗﻧوﯾم اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ واﻟﺗﻧﺟﯾم وﻗراءة اﻟﻛف وﻗراءة ورق اﻟﻠﻌب وﻛل ﻣﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠم
اﻟﻐﯾب ،وﺗﺻﺎدر اﻷﻟﺑﺳﺔ واﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ.
 2ـ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻛرر ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ،وﯾﻣﻛن اﺑﻌﺎده إذا ﻛﺎن أﺟﻧﺑﯾﺎً.
اﻟﻣﺎدة 755
 1ـ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة.
آ( ـ ﻣن أھﻣل أو رﻓض اطﺎﻋﺔ أواﻣر اﻟﺳﻠطﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺑﺎﺻﻼح أو ھدم اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗداﻋﯾﺔ.
ب( ـ ﻛل ﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن ﻣن أھل اﻟﻔن أم ﻻ ﯾﺳﺗﻧﻛف أو ﯾﺗواﻧﻰ ﺑدون ﻋذر ﻋن اﻹﻏﺎﺛﺔ أو إﺟراء أي
ﻋﻣل أو ﺧدﻣﺔ ﯾطﻠﺑﮭﺎ ﻣﻧﮫ رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻧد ﺣﺻول ﺣﺎدث أو ﻏرف أو ﻓﯾﺿﺎن أو ﺣرﯾق أو أﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ
أﺧرى أو ﻋﻧد ﻗطﻊ اﻟطرﯾق أو اﻟﺳﻠب أو اﻟﺟرم اﻟﻣﺷﮭود واﻻﺳﺗﻧﺟﺎد وﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
 2ـ وﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري.
اﻟﻣﺎدة 756
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻛدﯾري وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف اﻷﻧظﻣﺔ أو
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻓﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن.

