ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن
ﻣﺎدة – – 1
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ وﻗﺖ وﻗﻮع
اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ .
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻄﺒﻖ أﺻﻠﺤﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  .وآﺬﻟﻚ ﻳﻄﺒﻖ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
وإذا ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
أﻣﺎ إذا ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أن ﺗﻄﺒﻖ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم .
ﻣﺎدة – – 2
إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع أو ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻪ ﻓﺈن اﻧﺘﻬﺎء هﺬﻩ
اﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت .
ﻣﺎدة – – 3
آﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻮ أﺷﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذﻩ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻧﻔﺎذﻩ .
وإذا آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﺻﺎدرا ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺑﺎﻟﻌﻮد ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ وأﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذﻩ .
ﻣﺎدة – – 4
إذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺴﺮي اﻟﻤﻴﻌﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن

ﻣﺎدة – – 5
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ إذا وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ أو إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ أو آﺎن
ﻳﺮاد أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ .
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ﺳﻮاء آﺎن ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ .
ﻣﺎدة – – 6
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أو أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻼ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص  ,أو ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺧﺘﺎم
و اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ و أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد , 262 , 257
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ﻣﺎدة – – 7
ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 8
آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ارﺗﻜﺐ وهﻮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻤﻼ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ إذا وﺟﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وآﺎن ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﻪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ.
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻮاء اآﺘﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو ﻓﻘﺪهﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 9
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  8 ، 7 ، 6ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .

ﻣﺎدة – – 10
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻻ ﺗﺠﻮز إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺤﺎآﻢ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺮأﺗﻪ ﻣﻤﺎ اﺗﻬﻢ ﺑﻪ أو ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ واﺳﺘﻮﻓﻰ ﺟﺰاءﻩ أو آﺎن اﻟﺠﺰاء ﻗﺪ ﺳﻘﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم .
ﻣﺎدة – – 11
إذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺣﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .
ﻣﺎدة – – 12

ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺗﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وذﻟﻚ :
 – 1ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻹﺟﺮاء اﻟﺮد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
 – 2ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
 – 3ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮد وﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻹﻓﺮاج ﺗﺤﺖ ﺷﺮط .
وﻳﺠﺐ ﻟﻼﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة – – 13
اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻣﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎت وإﻣﺎ ﺟﻨﺢ .
وﻳﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  .وﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا
أﺑﺪل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺧﻒ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻟﻌﺬر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻟﻈﺮف
ﻗﻀﺎﺋﻲ .
ﻣﺎدة – – 14
ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ إﻻ ﻋﻤﺪﻳﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻳﺔ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ
.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ
ﻣﺎدة – – 15
ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﻮاﺟﺐ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 16
ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺤﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻌﺮف .
ﻣﺎدة – – 17

ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ إذا ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻵﺗﻴﺎن :
 – 1إذا واﺟﻪ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﺧﻄﺮا ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل أو اﻋﺘﻘﺪ ﻗﻴﺎم هﺬا اﻟﺨﻄﺮ
وآﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .
 – 2أن ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﻘﺎء هﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪاﻓﻊ أو ﻣﺎﻟﻪ أو
ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﺎﻟﻪ .
ﻣﺎدة – – 18
ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺷﺮﻋﻲ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺮدﻩ وﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﻣﺎدة – – 19
إذا ﺟﺎوز أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﺣﺪود وﻇﻴﻔﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ وﻧﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﻄﺮ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز دﻓﻊ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺳﺊ اﻟﻨﻴﺔ أو آﺎن ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻨﺸﺄ
ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ .
ﻣﺎدة – – 20
ﻻ ﻳﺒﺎح اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 – 1ﻓﻌﻞ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻮت أو اﻟﺠﺮاح اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .
 – 2ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻏﺘﺼﺎب أو اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض أو اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ .
 – 3ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﻖ أو إﺗﻼف أو ﺳﺮﻗﺔ .
 – 4ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮن أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ .
ﻣﺎدة – – 21
ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ .
وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 22
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮآﻪ  .وإذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻤﻦ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق أداء ﻣﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺄﻧﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻔﻌﻠﻪ .
ﻣﺎدة – – 23
ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺻﻠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ إذا أﺳﻬﻤﺖ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى وﻟﻮ آﺎن

ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﺻﺮة أو ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺴﻠﻮآﻪ وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﻨﻘﻄﻊ إذا ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف وآﺎف ﺑﺬاﺗﻪ
ﻷﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻘﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻓﻪ ﻓﻌﻼ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺨﻄﺄ
ﻣﺎدة – – 24
ﻻ ﻳﺴﺄل ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﻻ إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﺪا أو ﺧﻄﺄ .
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ إذا اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﺑﻌﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  .وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ آﺬﻟﻚ إذا ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻓﺄﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻼ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺤﺪوﺛﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 26
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻳﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﺳﻮاء ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻠﻪ أو اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ وﺣﺴﺐ أن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ
أو ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ وآﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ  ،أو ﻣﻦ واﺟﺒﻪ .
ﻣﺎدة – – 27
ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﻌﻤﺪ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻇﺮف ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻜﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺣﺎ .
ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى .
ﻣﺎدة – – 28
إذا ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺠﺮم وﺟﻮد ﻇﺮف ﻣﺸﺪد ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻓﻼ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﻋﺬار وﻟﻮ ﺟﻬﻞ وﺟﻮدهﺎ .
ﻣﺎدة – – 29
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺠﻬﻞ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ
ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 30
ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﺪ أو اﻟﺨﻄﺄ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
وﻳﻜﻮن أﺛﺮهﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺸﺪﻳﺪهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ

ﻣﺎدة – – 31
ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إدراك أو اﺧﺘﻴﺎر .
ﻣﺎدة – – 32
ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ،
وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث .
ﻣﺎدة – – 33
إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺎﻗﺺ اﻹدراك أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  73 ، 71أو ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻴﺎ .

ﻣﺎدة – – 34
ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ إذا آﺎن ﻓﻘﺪ اﻹدراك وﻗﺖ اﻗﺘﺮاف اﻟﻔﻌﻞ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﻜﺮة أو ﻣﺨﺪرة أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻗﻬﺮا ﻋﻨﻪ أو أﺧﺬهﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺈن آﺎن
ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻋﻠﻤﻪ ﻋﻮﻗﺐ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ .
وإذا أوﺟﺪ اﻟﻤﺠﺮم ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ أو اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻋﻤﺪا ﺑﻐﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ
آﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺸﺪدا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ .
ﻣﺎدة – – 35
ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ أﻟﺠﺄﺗﻪ إﻟﻴﻪ ﺿﺮورة وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ أو ﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﺤﺪق ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ هﻮ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺪا وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى وﺑﺸﺮط أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮاد اﺗﻘﺎؤﻩ .
وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮورة ﻣﻦ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة – – 36
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻮ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ
اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ .
وﻻ ﻳﻌﺪ ﺷﺮوﻋﺎ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
.
ﻣﺎدة – – 37
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ -:

اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ – إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻹﻋﺪام .
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ – إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .
ﻣﺎدة – – 38
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 39
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪل ﻣﺨﺘﺎرا ﻋﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ إﻻ إذا آﻮن ﺳﻠﻮآﻪ
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 40
إذا آﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ دون أن ﺗﻔﻀﻰ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪهﺎ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮوع  ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ
اﻷﺣﻜﺎم إذا ﺣﺎل اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺈرادﺗﻪ أو ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ دون ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻘﺼﺪهﺎ .
ﻣﺎدة – – 41
إذا اﺳﺘﺤﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺟﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮوع .
ﻣﺎدة – – 42
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 43
ﻳﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺴﻠﻮآﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
وﻳﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﻔﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل .
وﻳﻌﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻌﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة – – 44
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ :

 – 1ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .
 – 2ﻣﻦ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .
 – 3ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .
ﻣﺎدة – – 45
ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 46
إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو آﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو ﻋﻦ
آﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻮﻗﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺼﺪﻩ أو آﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻪ .
ﻣﺎدة – – 47
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﻬﺎ  ،وﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺪدة إﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 48
ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻸﺣﻮال واﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻴﺔ أو
ﻣﺨﻔﻔﺔ أو ﻣﺸﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 49
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام واﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ وﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ .
ﻣﺎدة – – 50
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺎوز ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﺬي ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .
ﻣﺎدة – – 51
آﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻳﻘﺘﻞ رﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص  .وﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد .
ﻣﺎدة – – 52

اﻟﺴﺠﻦ هﻮ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إن آﺎن ﻣﺆﺑﺪا أو اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 53
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ هﻮ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ -:
 – 1اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .
 – 2اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
 – 3اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
 – 4اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ أو ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻬﺎ .
 – 5اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺧﺒﻴﺮا .
 – 6اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮا أو ﻧﺎﺷﺮا ﻹﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ .
 – 7اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ .
 – 8ﺣﻤﻞ أوﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 54
اﻟﺤﺒﺲ هﻮ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
وﻻ ﻳﻘﻞ ﺣﺪﻩ اﻷدﻧﻰ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 55
آﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،
وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﻪ وﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ وﺗﺄهﻴﻠﻪ ﻟﻠﺘﺂﻟﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻣﺎدة – – 56
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ هﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .
وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ دﻳﻨﺎر وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
وﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻪ أن ﻳﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ إذا رأى ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .

ﻣﺎدة – – 57
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ آﺎﻧﻮا أو ﺷﺮآﺎء ﻓﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ
ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 58
آﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﻼن آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮف واﻹدارة اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪا اﻟﻮﺻﻴﺔ .
وﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 59
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  53وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ .
وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮف أو اﻹدارة إذا ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة
ﺳﺠﻨﻪ .
وﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ ﻗﻴﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن
اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 60
إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 61
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ أو ﻣﺰﻳﺔ أو أآﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  53وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ  .وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ
اﻣﺘﺪ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة وﺟﻮد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .
ﻣﺎدة – – 62
ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 63
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  53وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو

اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .
وﺗﺴﺮي اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ .
ﻣﺎدة – – 64
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إذا ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ
أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ أو آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ .
وﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺻﻨﻌﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو إﺣﺮازهﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ .
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ أﺟﺮا ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
وهﺬا آﻠﻪ ﺑﺪون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻷوﺻﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻣﺎدة – – 65
إذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺻﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﺐ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت اﻷوﺻﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻋﺘﺒﺎر
وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻬﺎ دون ﻏﻴﺮهﺎ .

ﻣﺎدة – – 66
إذا وﻗﻌﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻐﺮض واﺣﺪ و آﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﻠﻬﺎ
ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة و اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻷﺷﺪهﺎ  ,و ﻻ ﻳﺨﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻣﺎدة – – 67
أوﻻ  :ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ :
أوﻻ  :اﻟﺴﺠﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :اﻟﺤﺒﺲ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا ارﺗﻜﺐ ﺷﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺟﺐ أﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﺴﺠﻦ و اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ و أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ
اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﺘﻨﻔﺬ ﺑﻤﺪﺗﻬﺎ دون ﻏﻴﺮهﺎ .
راﺑﻌﺎ  :ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ داﺋﻤﺎ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻷﻋﺬار واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﻣﺎدة – – 68
اﻷﻋﺬار إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﻪ  ،وﻻ ﻋﺬر إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 69
اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻰ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﻤﺼﺎدرة .
ﻣﺎدة – – 70
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ آﺬﻟﻚ ﺣﺪاﺛﺔ ﺳﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻟﺬي ﺟﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة  ،وارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺒﻮاﻋﺚ أو ﻏﺎﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﺔ
أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺰاز ﺧﻄﻴﺮ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ .
ﻣﺎدة – – 71
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام ﻧﺰﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﺤﺒﺲ
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻧﺰﻟﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ .
ﻣﺎدة – – 72
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻇﺮف رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺮأﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ وﺟﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام ﺟﺎز إﻧﺰاﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ وإن
آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺟﺎز إﻧﺰاﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ  ،وإن آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻪ
إﻧﺰاﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .
ﻣﺎدة – – 73
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﺬر آﺎن اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ -:
إذا آﺎن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﺧﺎص ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﺎ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻌﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ .
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﺎص ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ .
ﻣﺎدة – – 74
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻇﺮف ﻣﺨﻔﻒ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة

ﻣﺎدة – – 75
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ -:
 – 1ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺒﻮاﻋﺚ دﻧﻴﺌﺔ .
 – 2ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎز ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻓﻲ ﻇﺮوف ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ .
 – 3اﺗﺨﺎذ ﻃﺮق وﺣﺸﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
 – 4وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺼﻔﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 76
ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ :
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ هﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺿﻮﻋﻒ ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ أو ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺒﺲ ﺿﻮﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ .
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤﺪ ﻓﺈن آﺎﻧﺖ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻣﺎدة – – 77
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻇﺮوف ﻣﺸﺪدة ﻣﻊ أﻋﺬار أو ﻇﺮوف ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة آﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ - :
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة .
اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ إذا ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻷﻋﺬار واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أﺛﺮهﺎ  ،أن ﻳﻐﻠﺐ أﻗﻮاهﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ .
ﻣﺎدة – – 78
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪا :
أوﻻ  :ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو أآﺜﺮ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم .

وﻻ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﻻ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺨﻄﺄ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻮد ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 79
إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﺳﺎﻟﺒﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ آﻠﺘﺎهﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إﺣﺪاهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﺧﻴﺎﻧﺔ
أﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﺰوﻳﺮ أو إﺧﻔﺎء أﺷﻴﺎء ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻓﻲ ﺷﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎ
ذآﺮ أو ﺷﺮوﻋﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎدة – – 80
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  412 ، 411 ، 410ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﺳﺎﻟﺒﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ آﻠﺘﺎهﻤﺎ
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إﺣﺪاهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ ﺛﻢ
ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻣﺎدة – – 81
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺎﺿﻴﻪ أو ﻇﺮوف ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ أو ﺳﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة  .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أﺳﺒﺎب وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺠﻌﻞ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺎﻣﻼ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﻤﺼﺎدرة .
ﻣﺎدة – – 82
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ آﻠﻪ أو
ﺑﻌﻀﻪ ﻟﻤﻦ أﺻﺎﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .
ﻣﺎدة – – 83
ﻳﻜﻮن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .
ﻣﺎدة – – 84
ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ -:
أوﻻ  :إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻨﻴﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة . 82
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ
ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أﺛﻨﺎء
هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة أو ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ ﺣﺮآﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا ﻇﻬﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ .
وﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو
اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻹﻟﻐﺎء وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ .
ﻣﺎدة – – 85
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ .
ﻣﺎدة – – 86
إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ دون أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب إﻟﻐﺎء وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ آﺄن ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎدة – – 87
إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن أو اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻠﻲ أو ﺿﻌﻒ
ﻋﻘﻠﻲ أو ﻧﻔﺴﻲ ﺟﺴﻴﻢ أﻓﻘﺪﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ
ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻴﺎ .
ﻣﺎدة – – 88
ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺼﺎب
ﺑﺠﻨﻮن أو ﺑﺤﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻠﻲ أو ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻠﻲ أو ﻧﻔﺴﻲ ﺟﺴﻴﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ
.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻌﻔﻮ
ﻣﺎدة – – 89
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻣﺤﻮ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ اﻟﺼﺎدر
ﻓﻴﻬﺎ وﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .
وﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ .
ﻣﺎدة – – 90
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﻳﺼﺪر ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻦ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﻳﺘﻀﻤﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أو إﺑﺪاﻟﻬﺎ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ذﻟﻚ .

ﻣﺎدة – – 91
ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 92
ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻗﺎ ﻟﻠﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن -:
 – 1اﻷﻋﻤﺎل أو اﻹﺷﺎرات أو اﻟﺤﺮآﺎت إذا وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻣﺒﺎح أو ﻣﻄﺮوق أو ﻣﻌﺮض ﻷﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮر أو إذا وﻗﻌﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
هﺬا اﻟﻤﻜﺎن أو إذا ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻵﻟﻴﺔ .
 – 2اﻟﻘﻮل أو اﻟﺼﻴﺎح إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﻪ أو ﺗﺮدﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎ ذآﺮ أو إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﻪ أو
ﺗﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن أو إذا أذﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻵﻟﻴﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .
 – 3اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر واﻟﺸﺎرات واﻷﻓﻼم وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻣﻤﺎ ذآﺮ  ،أو إذا وزﻋﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ أو ﺑﻴﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ وذﻟﻚ
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن .
ﻣﺎدة – – 93
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو واﺿﻊ اﻟﺮﺳﻢ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أو اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺸﺮ
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓﻼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻗﺎم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت أن اﻟﻨﺸﺮ ﺣﺼﻞ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ وﻗﺪم آﻞ
ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷوراق ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو ﺑﺎﻹرﺷﺎد ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﺪم آﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷوراق ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ أو ﺑﺈﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻟﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻔﻘﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أو ﻟﻀﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺁﺧﺮ .
ﻣﺎدة – – 94
ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ أو ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد  ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮردون واﻟﻄﺎﺑﻌﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ  ،ﻓﺈن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻌﻮن واﻟﻤﻮزﻋﻮن
واﻟﻤﻠﺼﻘﻮن  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺘﻤﻼت
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ أو ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷﺧﺮى .
ﻣﺎدة – – 95
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ أن ﻳﺘﺨﺬ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﺮرا ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ أو ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷﺧﺮى إﻧﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ أو ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻋﻦ ﻧﺸﺮات
ﺻﺪرت ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﻠﻰ ﺗﺮدﻳﺪ إﺷﺎﻋﺎت أو رواﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ .

ﻣﺎدة – – 96
إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻼدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﺒﻂ آﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟﻌﺮض أو ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ﺑﻴﻊ أو وزع أو ﻋﺮض ﻓﻌﻼ  ،وآﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل واﻷﻟﻮاح واﻷﺣﺠﺎر واﻷﺷﺮﻃﺔ واﻷﻓﻼم وﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﺎ  .وﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أن ﻳﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم
ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻗﺮارﻩ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن آﺬﻟﻚ أن ﻳﻘﺪم ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ .
وﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺆﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﺖ أو اﻟﺘﻲ
ﺻﺪر أﻣﺮ ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎدة – – 97
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺈﺣﺪى
ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ أو أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻃﻠﺐ
اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ أﻣﺮهﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو اﻟﻤﺴﺌﻮل
ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر  .وﻳﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 98
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﺎدة – – 99
ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ آﻞ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻳﺘﻘﺮر ﻟﻪ ﺟﺰاء ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 103وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻧﻮن أو ﻣﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي أو ﻗﺮار وزاري أو ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
ﻣﺎدة – – 100
ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار أﺻﻠﺢ ﻟﻪ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 101
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ .
ﻣﺎدة – – 102

ﻳﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﺪا أو ﺧﻄﺄ إﻻ إذا اﺷﺘﺮط اﻟﻌﻤﺪ ﺻﺮاﺣﺔ .
ﻣﺎدة – – 103
ﺟﺰاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت هﻮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ .
ﻣﺎدة – – 104
ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة  64ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة .
ﻣﺎدة – – 105
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت هﻲ :
 – 1ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر .
 – 2اﻟﻤﺼﺎدرة .
 – 3إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ .
وﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻘﻴﺎدة أو إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ
ﻣﺪة هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 106
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ
ﻻ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻪ إذا آﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 107
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :
 – 1اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ وزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ووﺣﺪات اﻹدارة
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
 – 2أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
 – 3أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ أو ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ .
 – 4آﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺪوب
ﻟﻪ .
 – 5رؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮون وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ .

 - 6رؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮون وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﻳﺴﺘﻮي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ ﻃﻮاﻋﻴﺔ أو ﺟﺒﺮا  .وﻻ
ﻳﺤﻮل اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ وﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﺼﻔﺔ .
ﻣﺎدة – – 108
ﻳﻌﺪ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎدر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم ﻳﻤﻠﻚ هﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘﺮرة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ .
ﻣﺎدة – – 109
ﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻐﺮاء .
آﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺨﺼﻮم أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 110
ﺗﺤﺴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي .
ﻣﺎدة – – 111
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ إذا وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ .
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻣﺎدة – – 112
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻌﻼ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد أو وﺣﺪﺗﻬﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ
أراﺿﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 113
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄي
وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ،أو ﺑﻘﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 114

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪو ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ إﺧﻼص اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو إﺿﻌﺎف
روﺣﻬﺎ أو روح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ أو ﻗﻮة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﺪﻩ .
ﻣﺎدة – – 115
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺣﺮض اﻟﺠﻨﺪ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺳﻬﻞ
ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻳﺔ آﻴﻔﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺪ أو رﺟﺎل أو أﻣﻮال أو ﻣﺆن
أو ﻋﺘﺎد أو ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 116
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻌﺪو دﺧﻮل إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻠﻤﻪ ﻣﺪﻧﺎ أو ﺣﺼﻮﻧﺎ أو ﻣﻨﺸﺂت أو ﻣﻮاﻗﻊ
أو ﻣﻮاﻧﺊ أو ﻣﺨﺎزن أو ﻣﺼﺎﻧﻊ أو ﺳﻔﻨﺎ أو ﻃﺎﺋﺮات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت أو أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو
ﻣﻬﻤﺎت ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺆﻧﺎ أو أﻏﺬﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع أو ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ أو ﺧﺪﻣﺔ
ﺑﺄن ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ أﺧﺒﺎرا أو آﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﺷﺪا .
ﻣﺎدة – – 117
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﻋﺎن اﻟﻌﺪو ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أدى ﻟﻘﻮات اﻟﻌﺪو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ  ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﻓﺎﺋﺪة أو وﻋﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ .
ﻣﺎدة – – 118
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺧﻞ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ آﻞ أو ﺑﻌﺾ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻮرﻳﺪ أو اﻟﺘﺰام أو أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻷوﻟﻰ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
 107ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻏﺸﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،وإذا وﻗﻊ اﻹﺧﻼل أو اﻟﻐﺶ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام .
وﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻮآﻼء واﻟﻮﺳﻄﺎء إذا آﺎن
اﻹﺧﻼل أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 119
إذا وﻗﻊ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إهﻤﺎل أو
ﺗﻘﺼﻴﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎر أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ
.
ﻣﺎدة – – 120

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺳﻜﻨﺎ أو ﻃﻌﺎﻣﺎ أو ﻟﺒﺎﺳﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨﺪي ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب وهﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ
ﻣﻦ أﻣﺮﻩ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻓﺮار أﺳﻴﺮ ﺣﺮب أو أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 121
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ أو ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 122
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 123
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ إذا
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب -:
 – 1ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻣﻌﻪ وآﺎن ﻣﻦ
ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي .
 – 2ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪا أو أﺧﻔﻰ أو اﺧﺘﻠﺲ أو زور أوراﻗﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى .
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺒﻼد اﻟﺤﺮﺑﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺑﻘﺼﺪ
اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ أو إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ
ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 124
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﺷﺨﺺ آﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺄﺟﺮاهﺎ ﻋﻤﺪا ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 125
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ أﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ أو وﻋﺪا ﺑﺸﻴﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ
دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻼد ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ أو وﻋﺪ ﺑﻪ
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ
أو وﻋﺪ ﺑﻪ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب
.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ أو وﻋﺪ أو ﻋﺮض ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب
ﻋﻤﻞ ﺿﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد دون أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ .
وإذا آﺎن اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﻮﻋﺪ أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﺘﻮﺳﻂ آﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪار
اﻟﻤﻜﺘﻮب .

ﻣﺎدة – – 126
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻠﻢ أو أﻓﺸﻰ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺳﺮا ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع أو ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻷﺳﺮار ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو إﻓﺸﺎﺋﻪ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .
وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮا ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع أو ﺟﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻷن
ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ .
ﻣﺎدة – – 127
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻓﺸﻰ ﺳﺮا
ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﺋﺘﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب .

ﻣﺎدة – – 128
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ :
 – 1ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻼد وﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو إﻓﺸﺎءﻩ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .
 – 2ﻣﻦ أذاع ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮا ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع .
 – 3ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻼد أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو إذاﻋﺘﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب .
ﻣﺎدة – – 129
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو ﻋﻴﺐ أو ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪا أﺳﻠﺤﺔ أو ﺳﻔﻨﺎ أو ﻃﺎﺋﺮات أو
ﻣﻬﻤﺎت أو ﻣﻨﺸﺂت أو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت أو ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو ﻣﺆﻧﺎ أو أدوﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء ﻋﻤﺪا ﺻﻨﻌﻬﺎ أو إﺻﻼﺣﻬﺎ وآﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻤﺪا ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ أو أن ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺮر .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب .
ﻣﺎدة – – 130
ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺎد أو ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد ﺷﻴﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺼﺪرة أو اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر  ،وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻀﺒﻂ  ،ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ

إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء .
ﻣﺎدة – – 131
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة
ﺁﻻف دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻤﻼ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺎد أو ﻣﻊ وآﻼء هﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ
إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ أو ﻣﻊ هﻴﺌﺔ أو ﻓﺮد ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ  .وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻀﺒﻂ
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء.
وﻻ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﻻ إذا وﺟﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 132
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻐﻴﺮ إذن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺠﻨﺪ أو ﻗﺎم
ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ ﺁﺧﺮ ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺤﺮب أو ﻗﻄﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﻗﻮع اﻟﺤﺮب أو ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 133
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أذاع ﻋﻤﺪا ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أﺧﺒﺎرا أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو
إﺷﺎﻋﺎت آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ أو ﻋﻤﺪ إﻟﻰ دﻋﺎﻳﺔ ﻣﺜﻴﺮة وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو أﺛﺎر
اﻟﻔﺰع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو إﺿﻌﺎف اﻟﺠﻠﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ .
ﻣﺎدة – – 134
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أذاع ﻋﻤﺪا ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أﺧﺒﺎرا أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو إﺷﺎﻋﺎت آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﺣﻮل
اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إﺿﻌﺎف اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ هﻴﺒﺘﻬﺎ أو
اﻋﺘﺒﺎرهﺎ  ،أو ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب .
ﻣﺎدة  134ﻣﻜﺮر:
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﺣﻀﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﻣﺆﺗﻤﺮ أو اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم
أو ﻧﺪوة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو ﺷﺎرك ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﺑﺤﺚ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
ذﻟﻚ أﺿﻌﺎف اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ هﻴﺒﺘﻬﺎ أو اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أو اﻻﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.

وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ إذا اﺗﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻳﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ أو ﻣﻨﺪوﺑﻲ أﻳﺔ
دوﻟﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو اﺗﺤﺎذ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ أو راﺑﻄﺔ ﺑﻐﺮض ﺑﺤﺚ ﺷﺊ ﻣﻤﺎ ذآﺮ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﺎدة – – 135
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ -:
 – 1ﻣﻦ ﻃﺎر ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
 – 2ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ ﺻﻮر أو رﺳﻮم أو ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻤﻮاﺿﻊ أو أﻣﺎآﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
 – 3ﻣﻦ دﺧﻞ ﺣﺼﻨﺎ أو إﺣﺪى ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺪﻓﺎع أو ﻣﻌﺴﻜﺮا أو ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺧﻴﻤﺖ أو اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻴﻪ ﻗﻮات
ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة أو ﺳﻴﺎرة ﺣﺮﺑﻴﺔ أو أي ﻣﺤﻞ ﺣﺮﺑﻲ أو ﻣﺤﻼ أو
ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ .
 – 4ﻣﻦ أﻗﺎم أو وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻮﺟﻮد
ﻓﻴﻬﺎ .
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪاع أو اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﺨﻔﻲ
أو إﺧﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﺼﻔﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ  .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع هﺬﻳﻦ اﻟﻈﺮﻓﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 136
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ أو أذاع أو ﺳﻠﻢ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة
وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎرا أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺧﺮاﺋﻂ أو رﺳﻮﻣﺎ أو
ﺻﻮرا أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )  ( 107وآﺎن ﻣﺤﻈﻮرا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺸﺮﻩ أو إذاﻋﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 137
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ -:
 – 1ﻣﻦ آﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻤﺠﺮم وﻗﺪم إﻟﻴﻪ إﻋﺎﻧﺔ أو وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ أو اﻟﺴﻜﻦ أو ﻣﺄوى أو ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  ،وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ رﺳﺎﺋﻠﻪ أو ﺳﻬﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو إﺧﻔﺎﺋﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ أو إﺑﻼﻏﻪ .
 – 2ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أﺷﻴﺎء اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﺪت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ وهﻮ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ .

 – 3ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪا ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ آﺸﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأدﻟﺘﻬﺎ
أو ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﻴﺒﻬﺎ .
وﻻ ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ زوج اﻟﺠﺎﻧﻲ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرب اﻟﺠﺎﻧﻲ وأﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻣﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﺑﻨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 138
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  112إﻟﻰ  117وﻣﻦ  121إﻟﻰ  126واﻟﻤﺎدة  129وﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أﺛﺮ .
ﻣﺎدة – – 139
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو آﺎن ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة ﺣﺮآﺘﻪ  .وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا
آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد وآﺎﻧﺖ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﺧﻒ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ دﻋﺎ ﺁﺧﺮ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮﺗﻪ .
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻻﺗﻔﺎق وﺑﻤﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 140
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ أو ﺑﺘﻘﺼﻴﺮﻩ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 138
ﻓﺈذا وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة .
ﻣﺎدة – – 141
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ أﻣﺮهﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب .
وﻻ ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ زوج اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ  ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرﺑﻪ وأﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﺑﻨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﻣﺎدة – – 142
ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺘﻰ ﻗﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪو أو
اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺬآﻮر .

ﻣﺎدة – – 143
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ،ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  125و  130و 131
أن ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎر .
ﻣﺎدة – – 144
إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺑﺎدر أﺣﺪهﻢ ﺑﺈﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ
وﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 145
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮا ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع :
 – 1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ إﻻ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻋﺪاهﻢ .
 – 2اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﻤﺤﺮرات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﻳﺆدي آﺸﻔﻬﺎ إﻟﻰ إﻓﺸﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎط ﺑﻬﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
 – 3اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﺎ وﻋﺘﺎدهﺎ وﺗﻤﻮﻳﻨﻬﺎ
وأﻓﺮادهﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر إذن
آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﺑﻨﺸﺮﻩ أو إذاﻋﺘﻪ .
 – 4اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎة  ،وآﺬﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ إذا ﺣﻈﺮت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذاﻋﺘﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 146
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ :
 – 1ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷوراق أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو
اﻷﺳﺮار أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺧﺪﻣﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷوراق أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻷﺳﺮار أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻔﺔ أو ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .

 – 2ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب .
 – 3ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪق ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮب ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺤﺮب .
 – 4ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺪول اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وآﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻣﺎدة – – 147
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أو ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ  .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮ اﻋﺘﺪاء ﻻ ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ .
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا آﺎن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ .
ﻣﺎدة – – 148
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻗﻠﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮي أو
ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ .
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻌﻲ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وﻗﻌﺖ
ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ  ,ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻌﻲ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ أو ﻣﻦ أﻟﻒ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ و آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ
زﻋﺎﻣﺘﻬﺎ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ.
ﻣﺎدة – – 149
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺎول ﺑﺎﻟﻘﻮة اﺣﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻷوﻟﻰ و اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ و اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
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ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻌﻲ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وﻗﻌﺖ
ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻌﻰ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ أو ﻣﻦ أﻟﻒ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ و آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ
زﻋﺎﻣﺘﻬﺎ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ .
ﻣﺎدة – – 150
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة ﻓﺮﻗﺔ أو ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﺣﺮﺑﻴﺔ
أو ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﻴﻨﺎء أو ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮ رﻏﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ
 ،وآﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ اﺳﺘﺒﻘﺎهﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺤﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 151
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أو
آﻠﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع .

ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ  ،أﻣﺎ
ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺴﺎآﺮ أو ﻗﺎدﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﻃﺎﻋﻮﻩ ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .
ﻣﺎدة – – 152
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺼﺎﺑﺔ هﺎﺟﻤﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو ﻗﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻟﺴﻼح رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ زﻋﺎﻣﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ
.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
أو اﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻣﺎدة – – 153
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻧﻔﺴﻪ رﺋﺎﺳﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼح أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ أو أدار ﺣﺮآﺘﻬﺎ
أو ﻧﻈﻤﻬﺎ وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺘﺼﺎب أو ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ أو اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻄﺎردة ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻋﺪا هﺆﻻء ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ .
ﻣﺎدة – – 154
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺟﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ
أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﻬﻤﺎت أو ﺁﻻت ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻬﺎ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ  ،أو ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆن
أو ﺟﻤﻊ ﻟﻬﺎ أﻣﻮاﻻ أو دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ آﻴﻔﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻊ رؤﺳﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو
ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎآﻦ أو ﻣﺤﻼت ﻳﺄوون إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ
وﺻﻔﺘﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 155
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﻣﺒﺎﻧﻲ أو أﻣﻼآﺎ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو إﺣﺪى
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻷوﻟﻰ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ، 107وﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو أﻋﻤﺎل
ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو أﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ هﻴﺎج أو ﻓﺘﻨﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ
إﺣﺪاث اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ .
وإذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ هﺪم أو إﺗﻼف اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو اﻟﻤﻮاد أو
اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺟﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل .
وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺊ اﻟﺬي أﺗﻠﻔﻪ .
ﻣﺎدة – – 156
ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  147إﻟﻰ  153و

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  155ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أﺛﺮ .

ﻣﺎدة – – 157
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  147إﻟﻰ  155أو اﺗﺨﺬهﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺮض
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ  ,و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو آﺎن ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة ﺣﺮآﺘﻪ
 ,و ﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض
اﻟﻤﻘﺼﻮد و آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﺧﻒ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﻋﺎ ﺁﺧﺮ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ و ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ
دﻋﻮﺗﻪ  ,و ﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ و آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
و ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻻﺗﻔﺎق و ﺑﻤﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻣﺎدة – – 158
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ أﻣﺮهﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﻻ ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ زوج اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرﺑﻪ وأﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺎﻗﺒﻴﻦ
ﺑﻨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 159
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﺟﻤﻌﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو
ﻓﺮﻋﺎ ﻹﺣﺪاهﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻗﻠﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو إﻟﻰ ﺗﺤﺒﻴﺬ ذﻟﻚ أو اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ  ,ﻣﺘﻰ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻴﻪ .
و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪاﻋﻮن ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة .
و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺷﺘﺮك
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة .

ﻣﺎدة – – 160

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ روج أو ﺣﺒﺬ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻠﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ .
ﻣﺎدة – – 161
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ أو أﺣﺮز ﻣﺤﺮرا أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺤﺒﻴﺬا أو ﺗﺮوﻳﺠﺎ ﻟﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع  ,وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎز
أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﻴﺔ ﻟﻄﺒﻊ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أو
إذاﻋﺔ ﻧﺪاءات أو أﻧﺎﺷﻴﺪ أو دﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺬهﺐ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو هﻴﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻏﺮض
ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎدة – – 162
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ أو ﺣﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻻ أو
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو هﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﺎ
هﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 160
ﻣﺎدة – – 163
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﺴﻤﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو
أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو هﻴﺌﺎت أو
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ذات ﺻﻔﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻓﺮوﻋﺎ ﻟﻬﺎ .
وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة  ،وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻧﻀﻢ أو اﺷﺘﺮك ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻳﻜﻮن
ﻣﻘﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج .
ﻣﺎدة – – 164
ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  159و  163ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬآﻮرة وإﻏﻼق أﻣﻜﻨﺘﻬﺎ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 160
و . 161
وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻘﻮد واﻷﻣﺘﻌﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع  ،آﻤﺎ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة آﻞ ﻣﺎل ﻳﻜﻮن داﺧﻼ ﺿﻤﻦ أﻣﻼك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إذا آﺎن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬآﻮرة .
ﻣﺎدة – – 165
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﺮاهﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ أو اﻻزدراء ﺑﻪ .
ﻣﺎدة – – 166

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﻤﻞ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أو رﺋﻴﺲ وزراﺋﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ
.
ﻣﺎدة – – 167
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﻤﻞ
أﺣﺪ اﻟﻮزراء أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ .
ﻣﺎدة – 168 -
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ و ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أذاع ﻋﻤﺪا أﺧﺒﺎرا أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو إﺷﺎﻋﺎت آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ أو ﺑﺚ دﻋﺎﻳﺎت ﻣﺜﻴﺮة إذا
آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﺿﻄﺮاب اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو إﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .
و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ أو أﺣﺮز ﻣﺤﺮرا أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع  ,و ﻣﻦ ﺣﺎز أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻊ أو
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ و ﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﻴﺔ ﻟﻄﺒﻊ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أو إذاﻋﺔ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ذآﺮ .
ﻣﺎدة – – 169
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ أﺧﺒﺎرا آﺎذﺑﺔ أو أوراﻗﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﻣﺰورة أو ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ
آﺬﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ .
ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺸﺮ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ .
ﻣﺎدة – – 170
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻹﺗﻼف أو اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أﺛﺮ .
ﻣﺎدة – – 171
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺣﺮض أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .

ﻣﺎدة – – 172
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺾ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﻬﺎ
 ،إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم .
ﻣﺎدة – – 173

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﻘﻴﺎد ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﺣﺴﻦ أﻣﺮا ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 174
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﺣﺎز ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗﺠﺎر أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟﻠﺼﻖ أو اﻟﻌﺮض ﺻﻮرا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺑﺈﻋﻄﺎء وﺻﻒ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ أو
ﺑﺈﺑﺮاز ﻣﻈﺎهﺮ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻮرد أو ﺻﺪر أو ﻧﻘﻞ ﻋﻤﺪا ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم
ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺬآﻮر  ،وﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ أو ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻟﻼﺗﺠﺎر وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ
ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن وﻓﻲ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر  ،وﻣﻦ وزﻋﻪ
أو ﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ .
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ  ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة . 76
ﻣﺎدة – – 175
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إذا وﻗﻌﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﺤﺮب ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪو أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺬآﻮر .
ﻣﺎدة – – 176
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ زﻣﺮة اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ واﻧﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ أول ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻣﺎآﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺑﻼ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ  .ﻓﻔﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ .
ﻣﺎدة – – 177
إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺑﺎدر أﺣﺪهﻢ ﺑﺈﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬرا
ﻣﺨﻔﻔﺎ  .وﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ واﻟﺸﻐﺐ
ﻣﺎدة – – 178
آﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ،اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻬﺰة أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺮض ﻣﺸﺮوع  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو

ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 179
إذا ﺷﺮع واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﺷﻐﺒﺎ وﻋﻮﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﻐﺐ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 180
إذا رأى أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص أو أآﺜﺮ ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻬﺮوا ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث ﺷﻐﺐ ،
ﺟﺎز ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ هﺬﻩ أن ﻳﺄﻣﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق  ،وﻟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮا
اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﺎوم  .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى أو ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮض ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺘﺠﻤﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق وﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز
ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 181
آﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ أو ﻋﻄﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات  .وﻻ ﻳﺤﻮل ﻣﻨﻊ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة دون اﺗﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻣﺎدة – – 182
آﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺘﺠﻤﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ .
ﻣﺎدة – – 183
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ هﺪم أو ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻘﺎر أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أو
ﻃﺎﺋﺮة أو ﻣﻌﺪات ﺑﻨﺎء أو ﺁﻟﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو ﻣﺤﻄﺔ آﻬﺮﺑﺎء أو ﻣﻌﺪات إذاﻋﺔ أو ﺁﺑﺎر ﺑﺘﺮول أو أﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺑﺘﺮول أو ﻣﻴﺎﻩ أو أﺳﻼك ﺗﻠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﺗﻠﻔﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر
ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻷداء اﻷﻏﺮاض
اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات .
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 184
ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ أو ﻋﺮﻗﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة إﻗﻼع ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة أو ﺷﺤﻨﻬﻤﺎ أو ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﻤﺎ أو
ﺻﻌﻮد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﻤﺎ أو هﺒﻮﻃﻬﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ أو ﺻﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻘﺼﺪ
إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر .
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر .
ﻣﺎدة – – 185

ﻳﺤﺎآﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺑﺈﺟﺮاءاﺗﻬﺎ
ﻣﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي وهﻲ:
أ  -اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  112إﻟﻰ  184و 277إﻟﻰ  281ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ب  -اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  336 ،333 ،221 ،220إﻟﻰ  340ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،إذا وﻗﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮارد ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
ج  -اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (18ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (16ﻟﺴﻨﺔ  1976ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.
د  -اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺮﺷﻮة
ﻣﺎدة – – 186
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ
ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إﺧﻼﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ .
ﻓﺈذا آﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ﺣﻘﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 187
ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺪم أداء اﻟﻌﻤﻞ
أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ .
ﻣﺎدة – – 188
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻋﻘﺐ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ إﺧﻼﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت
وﻇﻴﻔﺘﻪ .
ﻓﺈذا آﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ﺣﻘﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ .
ﻣﺎدة – – 189
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻷداء ﻋﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻟﻜﻨﻪ زﻋﻢ ذﻟﻚ أو اﻋﺘﻘﺪﻩ ﺧﻄﺄ .
ﻣﺎدة – – 190

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ –
دون أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ – ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو
ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إﺧﻼﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ .
ﻓﺈذا آﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ﺣﻘﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 191
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ أو
وﻋﺪ ﺑﻪ أو ﻋﺮض  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر .
ﻣﺎدة – – 192
ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم
أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎدة – – 193
إذا ﺑﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،أو اﻋﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى  ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺎل
ﻣﺎدة – – 194
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎﻻ أو أوراﻗﺎ وﺟﺪت ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ
ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻟﻪ أو اﻷﻣﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ أو اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ وﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ .
ﻣﺎدة – – 195
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﻐﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮﻩ .
ﻣﺎدة – – 196
إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 197
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻧﺤﻮهﺎ ﻃﻠﺐ أو أﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ أو
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ .

ﻣﺎدة – – 198
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪم
ﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﺳﺨﺮة أو اﺣﺘﺠﺰ ﺑﻐﻴﺮ
ﻣﺒﺮر أﺟﻮرهﻢ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 199
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو
ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻗﻀﻴﺔ وأﺿﺮ ﻋﻤﺪا ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ .

ﻣﺎدة – – 200
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﻤﺎل ﺗﻘﻀﻲ واﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎدة – – 201
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮد وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ
ﻣﺎدة – – 202
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﻮذ
ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺰﻋﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل أو ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد
ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو أواﻣﺮ أو أﺣﻜﺎم أو ﻗﺮارات أو أوﺳﻤﺔ أو اﻟﺘﺰام أو ﺗﺮﺧﻴﺺ
أو اﺗﻔﺎق ﺗﻮرﻳﺪ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع .
ﻣﺎدة – – 203
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻷﻣﺮ أو وﺳﺎﻃﺔ .
ﻣﺎدة – – 204
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻻت أو اﻟﺘﻮرﻳﺪات أو اﻟﻤﺰاﻳﺪات أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو ﻏﻴﺮهﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
وﻇﻴﻔﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 205

آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻐﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﺎﺷﺘﺮى ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻗﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أو اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ أو أآﺮﻩ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ذآﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ورد اﻟﺸﺊ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻴﻨﺎ .
ﻣﺎدة – – 206
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا آﻞ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أﺧﺬ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺪون ﺛﻤﻦ أو ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ
ﻣﺎدة – – 207
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻩ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال ودون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 208
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻊ
ﻣﺘﻬﻢ أو ﺷﺎهﺪ أو ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺄﻗﻮال أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻘﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻮت .
ﻣﺎدة – – 209
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻋﺎﻗﺐ أو أﻣﺮ ﺑﻌﻘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣﺎدة – – 210
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة أو
ﺣﺮاﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﺴﺠﻮن إذا ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻐﻴﺮ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﺳﺘﺒﻘﺎﻩ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ .
ﻣﺎدة – – 211
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﻒ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو
اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات أو اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أي ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو
ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﺮﺳﻮم .

ﻣﺎدة – – 212
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﻀﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ إﻧﺬارﻩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺤﻀﺮ إذا آﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ داﺧﻼ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻤﻮﻇﻒ .

ﻣﺎدة – – 213
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺧﻔﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ أو أﺗﻠﻔﻬﺎ أو ﻓﺘﺤﻬﺎ أو ﺳﻬﻞ
ذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮﻩ .
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 214
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أهﺎن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أو ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻣﺎدة – – 215
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أهﺎن ﻋﻠﻨﺎ
دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ،
وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ أهﺎن ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ أو ﺷﻌﺎرهﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ .
وﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل .
ﻣﺎدة – – 216
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أهﺎن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 217
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻧﺸﺮ ﺑﻐﻴﺮ أﻣﺎﻧﺔ وﺑﺴﻮء ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺬآﻮر .
ﻣﺎدة – – 218
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺧﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ
وﻗﻮع آﺎرﺛﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ أو ﺧﻄﺮ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺎدة – – 219
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ

ذﻟﻚ ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻪ رﺷﻮة ﻟﻤﻮﻇﻒ وهﻮ ﻳﻨﻮي اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ،أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو
ﻣﺰﻋﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل أو ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو أواﻣﺮ أو أﺣﻜﺎم أو اﻟﺘﺰام أو ﺗﺮﺧﻴﺺ أو اﺗﻔﺎق ﺗﻮرﻳﺪ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع .
ﻣﺎدة – – 220
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠىﺨﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻊ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ .
ﻣﺎدة – – 221
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﻌﺪى ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
) (339ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺧﺪﻣﺘﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﺪي درﺟﺔ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻗﺎض .
وﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا وﻗﻮع إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار
أو ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ .

ﻣﺎدة – – 222
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ أهﺎن
ﺑﺎﻹﺷﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺧﺪﻣﺘﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا إذا
وﻗﻌﺖ اﻹهﺎﻧﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺼﻔﺎت
ﻣﺎدة – – 223
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو أﺟﺮى ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو
ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع .
ﻣﺎدة – – 224
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻼﻧﻴﺔ وﺑﻐﻴﺮ

ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء زي رﺳﻤﻲ أو آﺴﻮة ﻳﺨﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ إﺷﺎرة أو
ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺤﺎل رﺗﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ آﺬﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﺰي أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 225
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ أو
ﺧﻼﺻﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺧﺘﺎم أو ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﺤﺠﻮزة
ﻣﺎدة – – 226
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ ﺧﺘﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ أو أوراق أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو ﻓﻮت اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ وﺿﻊ هﺬا
اﻟﺨﺘﻢ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ هﻮ اﻟﺤﺎرس .
وإذا اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 227
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أوراق أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107أو أوراق إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ
ﻣﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ أو ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ هﻮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻔﻆ ﺗﻠﻚ
اﻷﺷﻴﺎء.
وإذا اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 228
إذا وﻗﻌﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو
إدارﻳﺎ وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ .
وإذا اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 229
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا اﻟﺤﺎرس أو
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﻗﻮع إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء
ﻣﺎدة – – 230
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺿﺒﻄﻬﺎ أهﻤﻞ أو أرﺟﺄ
اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻠﻤﻪ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺿﺒﻄﻬﺎ أهﻤﻞ أو أرﺟﺄ إﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ  .وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى أو آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ زوﺟﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ أو إﺧﻮﺗﻪ
أو أﺧﻮاﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ هﺆﻻء ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺎهﺮة .
ﻣﺎدة – – 231
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺘﻪ ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ أو ﺑﺈﺳﻌﺎف ﻣﺼﺎب ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺟﺪت ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
وﻓﺎﺗﻪ أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻇﺮوف أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ
وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 232
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﺘﻬﻢ أو
ﺷﺎهﺪ أو ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺄﻗﻮال أو ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻘﻮة ﻣﺴﺎس
ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪن .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا أﻓﻀﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻘﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻮت .
ﻣﺎدة – – 233
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ أو أدﻟﻰ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ
ﺑﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 234
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻠﻊ آﺬﺑﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﺳﺎءة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
أو اﻹدارﻳﺔ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أو ﻣﺠﺎزاﺗﻪ إدارﻳﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮاة ﺟﻨﺎﻳﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا أﻓﻀﻰ اﻻﻓﺘﺮاء إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ .

ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاء هﻲ اﻹﻋﺪام وﻧﻔﺬت ﻓﻌﻼ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺮى ﺑﺎﻹﻋﺪام
أﻳﻀﺎ .
ﻣﺎدة – – 235
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻗﻮال ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻳﻜﺘﻢ آﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎدة .
وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﺎهﺪ هﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر إذا ارﺗﻜﺐ
اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن ﻳﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ .
وﻳﻌﺪ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻋﺪول اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻪ وﻗﻮل اﻟﺤﻖ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺘﻲ أدى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎدة  .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 236
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﻠﻔﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻐﻴﺮ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﺪا .
ﻣﺎدة – – 237
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ إذا ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ
ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮ أداﺋﻪ اﻟﺸﻬﺎدة زورا ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﻞ أو
وﻻدة أو ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو وﻓﺎة أو إذا أدى اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﺟﺎء أو ﺗﻮﺻﻴﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ .
وﺗﺴﺮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 235
ﻣﺎدة – – 238
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻹآﺮاﻩ أو
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﻋﺮض ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺤﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم أداء
اﻟﺸﻬﺎدة أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة زورا وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺼﺪﻩ .
ﻣﺎدة – 239
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﻟﺰم ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ
أو ردت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﺤﻠﻒ آﺬﺑﺎ .
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ أداﺋﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ أدﻳﺖ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .

ﻣﺎدة – – 240
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ أﺧﻔﻰ
أو أﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ أي ﺷﺊ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو
ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ .
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ آﺎن اﻟﺴﻨﺪ أو اﻟﺸﺊ ﻗﺪ ﺗﺮك ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﻃﻠﺒﻪ .
ﻣﺎدة – – 241
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﺎآﻦ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 242
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﺟﺜﺔ ﺷﺨﺺ
ﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎدث أو دﻓﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 243
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺪى ﻗﺎض ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو إﺿﺮارا ﺑﻪ .
ﻣﺎدة – – 244
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق
اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺎض أو هﻴﺒﺘﻪ أو ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن أﻳﺔ دﻋﻮى .
ﻣﺎدة – – 245
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق
اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ أﻣﻮرا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻨﺎط ﺑﻬﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻮن
ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى أو ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو أﻣﻮرا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻹﻓﻀﺎء
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻟﺬوي اﻻﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﺿﺪﻩ .
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮر أو آﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺸﻮرة آﺎذﺑﺔ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ
ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 246
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق
اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ -:
 – 1أﺧﺒﺎرا ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا آﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪ ﻗﺮرت إﺟﺮاءﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮم أو آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻈﺮت إذاﻋﺔ ﺷﻴﺊ ﻣﻨﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم أو ﻟﻶداب أو ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .
 – 2ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺤﺎآﻢ .

 – 3أﺧﺒﺎرا ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﺴﺐ واﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻄﻼق
واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺰﻧﺎ .
 – 4ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ أو
ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮهﺎ .
 – 5ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎء أو ﺻﻮر اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻷﺣﺪاث .
 – 6ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎء أو ﺻﻮر اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض .
ﻣﺎدة – – 247
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار .
وﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى أو ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺸﻜﻮى أو ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ أو
اﻟﺸﻜﻮى ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎآﻲ أو ﺑﺈذﻧﻪ .
ﻣﺎدة – – 248
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪم ذآﺮهﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ أﻣﺎﻧﺔ وﺑﻨﻴﺔ اﻹﺳﺎءة ﻣﺎ ﺟﺮى
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 249
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اآﺘﺘﺎﺑﺎ أو
أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﺑﺈﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮق ﻗﻴﺎﻣﻪ أو ﻗﻴﺎم ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ أو ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎدة – – 250
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ هﺮب ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻼح .
ﻣﺎدة – – 251
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ -:

إذا آﺎن اﻟﻬﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
وإذا آﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ .
وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ .
وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء أو إذا
وﻗﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 252
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا آﺎن اﻟﻬﺎرب ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ
اﻹﻋﺪام .
وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻈﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 253
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ آﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو ﺑﺤﺮاﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﺒﺐ
ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ هﺮوﺑﻪ .
ﻣﺎدة – – 254
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﻣﺪ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أوﺑﺂﻻت ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب .
ﻣﺎدة – – 255
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺻﺪر ﻓﻲ
ﺣﻘﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وآﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ -:
إذا آﺎن ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ .
وإذا آﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام ﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ .
وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل أن ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ .
وﻻ ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ زوج ﻣﻦ أﺧﻔﻰ وﻻ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو إﺧﻮﺗﻪ أو أﺧﻮاﺗﻪ
وﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ هﺆﻻء ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺎهﺮة .
ﻣﺎدة – – 256
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو آﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ وأﻋﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮارﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﺧﻔﺎء دﻟﻴﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ وهﻮ
ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ أو آﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺬﻟﻚ أو أﻋﺎﻧﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ - :
إذا آﺎن ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ  .وﻓﻲ
اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ .
وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل أن ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ .
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺧﺘﺎم واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة – – 257
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺘﻢ أو إﻣﻀﺎء أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أو إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ
ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107أو ﺧﺘﻢ أو إﻣﻀﺎء أو ﻋﻼﻣﺔ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أو ﺗﻤﻐﺎت اﻟﺬهﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ
أو أﻳﺔ ﺗﻤﻐﺎت أﺧﺮى  .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أو أدﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ أو ﺗﺰوﻳﺮﻩ .
ﻣﺎدة – – 258
إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﺪﻣﻐﺎت أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذآﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ .
ﻣﺎدة – – 259
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺘﻢ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد أو إﺣﺪى دﻣﻐﺎت أو ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ أو إداراﺗﻬﺎ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107أو ﺧﺘﻢ أﺣﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ .
ﻣﺎدة – – 260
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺎت اﻹدارة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻤﺮور أو اﻟﺤﺮف .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ أو ﺗﺰوﻳﺮﻩ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻮﺣﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 261

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو
ﺣﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو وزع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﻧﻤﺎذج ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﻌﻬﺎ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻬﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻈﺎهﺮة ﻋﻼﻣﺎت أو ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻄﻮاﺑﻊ واﻟﻌﻼﻣﺎت ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺎوﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻣﺎدة – – 262
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﻳﻒ أو زور ﺑﺄﻳﺔ آﻴﻔﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﺔ ورﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺰﻳﻴﻔﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻧﻘﺎص ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ أو ﻃﻼﺋﻬﺎ ﺑﻄﻼء ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 263
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أدﺧﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أو
أﺧﺮج ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﺰورة ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ روﺟﻬﺎ أو ﺣﺎزهﺎ
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺮوﻳﺞ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 264
إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ هﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو
ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ أو زﻋﺰة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
أو اﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻣﺎدة –  64ﻣﻜﺮر :
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺒﻲ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎز
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 265
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو
ﺑﺎع أو ﻋﺮض أو ﻧﻘﻞ أو ﺣﺎز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻷﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮهﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد  ،إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ  .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو ﻧﺸﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺬآﻮرة ﺻﻮرا
ﺗﻤﺜﻞ وﺟﻬﺎ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﻌﻤﻠﺔ ورﻗﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز هﺬا اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﻨﺸﺮ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻸﻏﺮاض ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺨﺘﺺ وﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ  .وﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺄذون ﺑﺈﺻﺪارهﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .

ﻣﺎدة – – 266
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ روج ﻋﻤﻠﺔ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو أﻋﺎدهﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو أدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 267
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﺰورة ﺛﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻌﻴﺒﻬﺎ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻰ ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
ﻣﺎدة – – 268
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺁﻻت أو أدوات أو أﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ
ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ورﻗﻴﺔ أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺗﻠﻚ اﻵﻻت أو اﻷدوات أو اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮهﺎ .
ﻣﺎدة – – 269
إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ،وﺑﺎدر أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎة
ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﻤﺰورة
وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ .
وﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
ﻣﺎدة – – 270
ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮر هﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺣﺪاث
ﺿﺮر  ،وﺑﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ آﻤﺤﺮر ﺻﺤﻴﺢ .
وﻃﺮق اﻟﺘﺰوﻳﺮ هﻲ -:
 – 1أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺤﺬف أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮر أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟﺼﻮر أو اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ .
 – 2وﺿﻊ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ ﻣﺰور أو ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ،وآﺬﻟﻚ إﺳﺎءة
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻣﻀﺎء أو اﻟﺨﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ .
 – 3اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ أو اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻤﺤﺮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ .

 – 4اﺻﻄﻨﺎع اﻟﻤﺤﺮر أو ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ .
 – 5ﻣﻞء ورﻗﺔ ﻣﻤﻀﺎة أو ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ أو ﻣﺒﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﺑﻐﻴﺮ إﻗﺮار ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﻀﺎء أو اﻟﺨﺘﻢ
أو اﻟﺒﺼﻤﺔ .
 – 6اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر أﻋﺪ ﻟﺘﺪوﻳﻨﻬﺎ .
 – 7ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﺣﺎل ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﺘﺪوﻳﻨﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 271
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ .
وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ .
ﻣﺎدة – – 272
اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺮﺳﻤﻲ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم  ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ  ،ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ أو ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة  ،أو ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮر ﺧﺎص .
ﻣﺎدة – – 273
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ آﻞ ﻃﺒﻴﺐ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ
ﻋﻄﻴﺔ أو ﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎء ﺷﻬﺎدة أو ﺑﻴﺎن ﻣﺰور ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﻞ أو
وﻻدة أو ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو وﻓﺎة أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﻬﻨﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﺟﺎء أو ﺗﻮﺻﻴﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ .
ﻣﺎدة – – 274
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺮر ﻓﻲ
إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻮراﺛﺔ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﺧﺬ اﻹﻋﻼم أﻗﻮاﻻ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮﻏﻮب إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ وهﻮ ﻳﺠﻬﻞ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ أو ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ وذﻟﻚ
ﻣﺘﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬﻩ اﻷﻗﻮال .
ﻣﺎدة – – 275
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ اﺳﻢ
ﻏﻴﺮﻩ أو أﻋﻄﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎ آﺎذﺑﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪاﺋﻲ أو اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ .
ﻣﺎدة – – 276
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ
ﺑﺘﺰوﻳﺮﻩ  .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮرا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺨﺺ
ﻏﻴﺮﻩ أو اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ .

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت
ﻣﺎدة – – 277
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺷﻌﻞ ﺣﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﺎل ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﻨﻘﻮل وﻟﻮ آﺎن ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻪ .
وﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا إﺷﻌﺎل اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم أو ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮن
أو ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو ﻓﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ذﺧﺎﺋﺮ أو أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو وﻗﻮد أو
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﻢ أو أﻧﺎﺑﻴﺐ أو ﺁﺑﺎر ﻟﻠﺒﺘﺮول .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا أﻓﻀﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ  ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ .
ﻣﺎدة – – 278
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺎل
ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﻨﻘﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ .
ﻣﺎدة – – 279
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  148أو
ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ
ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  107أو ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻻرﺗﻴﺎد
اﻟﺠﻤﻬﻮر .
ﻣﺎدة – – 280
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ
ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻓﺈذا أﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮت إﻧﺴﺎن آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻣﺎدة – – 281
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ أﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻣﺎدة –  -281ﻣﻜﺮرًا
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﺗﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ
إﺷﻌﺎﻟﻪ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮآ ًﺎ ﻟﻪ
ﻓﺈذا أﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻜﻮارث واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﻣﺎدة – – 282
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻋﻤﺪا آﺎرﺛﺔ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم .
ﻣﺎدة – – 283
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻤﺪا ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮاد
أو ﺟﺮاﺛﻴﻢ أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮت أو اﻟﻀﺮر اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺑﺌﺮ أو ﺧﺰان ﻣﻴﺎﻩ أو أي ﺷﺊ ﻣﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر .
ﻣﺎدة – – 284
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻤﺪا وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
أو ﻋﻄﻞ ﺳﻴﺮهﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 285
إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻣﺎدة – – 286
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻤﺪا ﺳﻼﻣﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ
 .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ .
ﻣﺎدة – – 287
إذا اﻧﺘﻬﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،
زﻣﻦ هﻴﺎج أو ﻓﺘﻨﺔ أو ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 288
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ وﻗﻮع إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ .
ﻣﺎدة – – 289
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أوﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .

ﻣﺎدة – – 290
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ
ﻋﻤﺪا ﻓﻲ إزﻋﺎج ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 291
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﺟﻬﺎزا أو ﺁﻟﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻺﺳﻌﺎف أو ﻹﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ أو ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﻗﻰ أو ﻟﺘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎدة – – 292
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻧﻘﻞ أو
ﺗﻮرﻳﺪ أو اﻟﺘﺰام أو أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ  ،ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  107وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ .
ﻣﺎدة – – 293
إذا ﺗﺮك ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻟﻮ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻤﺪا
ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ  ،ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو ﻣﺒﺘﻐﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﺸﺘﺮك
ﻋﻮﻗﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا آﺎن اﻟﺘﺮك أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو
أﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ أو آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎ أو ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو إذا ﻋﻄﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أو إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮﺿﺎ .
ﻣﺎدة – – 294
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا آﻞ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻪ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻹﺧﻼل
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻣﻪ .
وإذا آﺎن اﻟﺘﺮك أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو أﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ  ،أو
آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎ أو ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس  ،أو إذا ﻋﻄﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،أو إذا آﺎن
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮﺿﺎ  ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 295
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو أآﺜﺮ ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ أﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﺬ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة أو اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 293

وﻳﻌﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﺒﻴﺬ إذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺤﺔ أو آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق
اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 296
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 302
ﻣﺎدة – – 297
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد  295 ، 294 ، 293ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ .

ﻣﺎدة – – 298
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺮﻓﻘﺎ أو ﻋﻤﻼ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻮﻗﻔﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﻣﻨﻬﺎ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ  .وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ واﻟﻤﺤﺒﺬﻳﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال .
ﻣﺎدة – – 299
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮب ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ إﺣﺪاث اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺼﻨﻌﺎ أو
أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ أو ﻣﺮاﻓﻘﻪ أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .
ﻣﺎدة – – 300
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق أو آﺎن ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة ﺣﺮآﺘﻪ .
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻻﺗﻔﺎق وﺑﻤﻦ
ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 301
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪا أدوات إﻧﺘﺎج أو ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ أو
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻼف ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو ﻧﻘﺺ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 302
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم أو
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺷﺨﺺ .
وﻳﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﺬﻟﻚ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ زوج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد أو

ﻣﻊ أوﻻدﻩ .
وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ -:
 – 1ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻏﺪوﻩ ورواﺣﻪ أو اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻄﻨﻪ أو ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ .
 – 2ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺈﺧﻔﺎء أدواﺗﻪ أو ﻣﻼﺑﺴﻪ أو أي ﺷﺊ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
أﺧﺮى .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﻒ ذآﺮهﺎ ﻣﻦ ﺣﺮض اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .

ﻣﺎدة –  -302ﻣﻜﺮرًا
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) ،(198ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻤﺎﻻ ً ﺳﺨﺮة ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو اﺣﺘﺠﺰ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮر أﺟﻮرهﻢ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
ﻣﺎدة – – 303
ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻐﺶ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪات أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪى
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 107أو أﻓﺴﺪ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ أو ﻋﻤﻞ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ
آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺪل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺬآﻮر .
وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰل إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ
ﻣﺎدة – – 304
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ
أو ﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻃﻠﺒﻬﺎ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﻏﺮق أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ
آﺎرﺛﺔ أﺧﺮى .
ﻣﺎدة – – 305
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ أو ﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻋﻦ إﻏﺎﺛﺔ
ﻣﻠﻬﻮف ﻓﻲ آﺎرﺛﺔ أو ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺴﻜﺮات
ﻣﺎدة – – 306

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﺒﺎح
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ وأﺣﺪث إزﻋﺎﺟﺎ ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻐﻴﺮ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر
أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
ﻣﺎدة – – 307
إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻴﺎ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة
ﻣﺎدة – – 308
آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ
دﻳﻨﺎر ﻓﺈذا ﻋﺎد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر  .وآﻞ ﺷﺨﺺ أدار ﻣﺤﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻤﺎر  ،أو اﺷﺘﺮك ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻌﺐ أو ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺳﺎﺋﻠﻪ  ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر آﻞ
ﻟﻌﺒﺔ ﻳﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻜﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ  ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺳﺮة
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎدة – – 309
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺗﻌﺪى ﺑﺈﺣﺪى
ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو ﺣﻘﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮهﺎ .
ﻣﺎدة – – 310
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -:
 – 1ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو ﻧﺸﺮ آﺘﺎﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻋﻨﺪ أهﻞ ﻣﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ إذا ﺣﺮف ﻧﺼﻪ ﻋﻤﺪا ﺗﺤﺮﻳﻔﺎ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻩ أو ﺣﻘﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ أو ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ .
 – 2ﻣﻦ أهﺎن ﻋﻠﻨﺎ رﻣﺰا أو ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻤﺠﻴﺪ أو ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻟﺪى أهﻞ ﻣﻠﺔ .

 – 3ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻋﻠﻨﺎ ﻧﺴﻜﺎ أو ﺣﻔﻼ دﻳﻨﻴﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ .
ﻣﺎدة – – 311
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر :
 – 1ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ أو اﺟﺘﻤﺎع دﻳﻨﻲ أو
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﻣﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .
 – 2ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو ﺷﻮﻩ أو دﻧﺲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺪا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو رﻣﺰا أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ دﻳﻨﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 312
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻚ أو دﻧﺲ
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻘﺒﻮر أو أﻗﺪم ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ هﺪم أو إﺗﻼف أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 313
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ
ﺟﺜﺔ أو رﻓﺎت ﺁدﻣﻴﺔ .
وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺜﺔ ﻗﺒﻞ دﻓﻨﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻩ .
ﻣﺎدة – – 314
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ أﻗﺪم
ﺑﻐﺮض ﻋﻠﻤﻲ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن  ،ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺟﺜﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺸﺮﻳﺤﻬﺎ
أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺄي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .
ﻣﺎدة – – 315
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺷﻮش ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻨﺎزات أو اﻟﻤﺂﺗﻢ أو ﻋﺮﻗﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺳﺮة
ﻣﺎدة – – 316
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺰوج اﻟﺰاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ .
وﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ ﺑﺤﺎل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ .
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺰوج ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وﻟﻮ زاﻟﺖ
ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 317

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺑﻌﺪ ﻃﻔﻼ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻻدة أو أﺧﻔﺎﻩ أو أﺑﺪﻟﻪ ﺑﺂﺧﺮ أو ﻧﺴﺒﻪ زورا إﻟﻰ ﻏﻴﺮ
واﻟﺪﺗﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو آﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
إزاﻟﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ أو ﺗﺪوﻳﻦ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 318
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﻀﺎﻧﺘﻪ
أو ﺣﻔﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ .
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺠﺪﻳﻦ .
ﻣﺎدة – – 319
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أي اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺠﺪﻳﻦ ﺧﻄﻒ اﻟﺼﻐﻴﺮ
ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺤﺎﻳﻞ أو إآﺮاﻩ ﻣﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﻀﺎﻧﺘﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ .
ﻣﺎدة – – 320
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻃﻔﻼ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ،أو ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎﺟﺰا
ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .
وإذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ دون أن ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ
ذﻟﻚ  ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻀﺮب اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو إﻟﻰ اﻟﻌﺎهﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال .
وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻔﻈﻪ
ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 321
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﺗﺠﻬﺾ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺸﻮرة ﻃﺒﻴﺐ وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 322
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺟﻬﺾ اﻣﺮأة دون رﺿﺎهﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا أﻓﻀﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﻬﺎض إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 323
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎض .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺪﻋﺎرة
ﻣﺎدة – – 324
 – 1آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة  ،أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ .
 – 2إذا آﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 325
 – 1آﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو
اﻟﺤﻴﻠﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات .
 – 2ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 326
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات -:
 – 1آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ﺑﺼﻔﺔ آﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة .
 – 2آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة
وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺈﻏﺮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺮﺿﺎﺋﻪ وﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ أم آﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ أو
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻪ .
 – 3آﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻤﺎرس اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة ﻟﻘﺎء ﻣﻨﻔﻌﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ .
ﻣﺎدة – – 327
إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ زوﺟﺎ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو آﺎن ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ أو رﻋﺎﻳﺘﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻬﺎ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ .

ﻣﺎدة – – 328
 – 1آﻞ ﺷﺨﺺ أﻧﺸﺄ أو أدار ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻋﺎون ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﻪ أو
إدارﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .
 – 2وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ وﻣﺼﺎدرة ﻣﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷﺛﺎث وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
 – 3وﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻟﻔﺠﻮر ﻓﻲ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ آﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ دﻋﺎرة
اﻟﻐﻴﺮ أو ﻓﺠﻮرﻩ .

ﻣﺎدة – – 329
 – 1آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎوة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ .
 – 2وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ آﻞ إﻋﻼن ﺑﺪﻋﻮة ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻏﺮاء ﺑﺎﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻟﻔﺖ
اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 330
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ -:
 – 1ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﺈذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻤﺮض ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ أﻣﺮت
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺷﻔﺎؤﻩ .
 – 2ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺎث واﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺪار ﻟﻠﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة وﺑﻐﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ
ووﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم ﻋﻠﻴﻪ .
وﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﺻﺪر أﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼﻗﻪ ووﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷﺛﺎث اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻪ إﻻ
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻗﻀﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 331
أﻟﻐﻴﺖ
ﻣﺎدة – – 332
ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﺎدة – – 333
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﻋﻤﺪا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺻﺪ  ،أو ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﺈﺻﺮار  ،أو ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى  ،أو إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺧﺪﻣﺘﻪ  ،أو إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎدة ﺳﺎﻣﺔ أو ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ
.
ﻣﺎدة – – 334

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺘﻠﻪ وﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻋﺘﺪاء أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻣﻮت أو ﻋﺎهﺔ .
وﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺧﻮاﺗﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ .
وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺬر .
ﻣﺎدة – – 335
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺁﺧﺮ أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر
إذا ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
وإذا آﺎن اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو آﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻹدراك أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪا أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال إذا آﺎن اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻹدراك
أو اﻻﺧﺘﻴﺎر .
ﻣﺎدة – – 336
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ  ،وﻟﻢ
ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺘﻼ وﻟﻜﻨﻪ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت .
وإذا ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  333ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا آﺬﻟﻚ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 34
ﻣﺎدة – – 337
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻋﻤﺪا ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ .
وإذا ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  333ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا  ،وﺗﺘﻮاﻓﺮ
اﻟﻌﺎهﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ إذا أدت اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ أو اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ أو ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ أو
ﻧﻘﺼﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ إﺣﺪى اﻟﺤﻮاس ﺗﻌﻄﻴﻼ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎهﺔ آﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺟﺴﻴﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ زواﻟﻪ .
ﻣﺎدة – – 338
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ
وأﻓﻀﻰ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ دون أن ﻳﻘﺼﺪ إﺣﺪاﺛﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ، 333أو آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ  ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 34
ﻣﺎدة – – 339
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ وأﻓﻀﻰ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ
ﻣﺮﺿﻪ أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ .

وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر إذا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وإذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻠﻰ إﺟﻬﺎﺿﻬﺎ  ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 340
إذا وﻗﻊ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷرﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح أو ﻋﺼﺎ أو أﻳﺔ ﺁﻟﺔ
أﺧﺮى ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي
واﻹﻳﺬاء  ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ .
وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء أو أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 341
إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ
اﻷﻋﺪاء ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 342
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻮل وﻇﻴﻔﺘﻪ
أوﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﺣﺮﻓﺘﻪ أو آﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث أو ﻧﻜﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ذﻟﻚ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎة أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﺨﺎص  ،ﻓﺈذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .
ﻣﺎدة – – 343
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻩ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر إذا ﻧﺸﺄ
ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ أو إذا وﻗﻌﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻮل وﻇﻴﻔﺘﻪ
أو ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﺣﺮﻓﺘﻪ أو آﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث أو ﻧﻜﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ذﻟﻚ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص
 ،ﻓﺈذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض
ﻣﺎدة – – 344

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎهﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة وﻳﻔﺘﺮض ﻋﺪم رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة.

ﻣﺎدة – – 345
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ أﺗﻤﺖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﺗﺘﻢ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﺮﺿﺎهﺎ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ أﺗﻤﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﺗﺘﻢ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺮﺿﺎهﺎ.
ﻣﺎدة – – 346
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺷﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻩ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة.
وﻳﻔﺘﺮض ﻋﺪم رﺿﺎ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة.
ﻣﺎدة – – 347
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺷﺨﺺ أﺗﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺿﺎﻩ.
ﻣﺎدة – – 348
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ -:
 – 1إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ
ﻋﻠﻴﻪ أو ﺧﺎدﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ أو ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪم ذآﺮهﻢ .
 – 2إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ أو اﻷﻃﺒﺎء
أو ﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ واﺳﺘﻐﻞ ﻣﺮآﺰﻩ أو ﻣﻬﻨﺘﻪ أو اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ .
 – 3إذا ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﺨﺼﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
أو ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ .
 – 4إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺮض ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
 – 5إذا ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو زاﻟﺖ ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻣﺎدة – – 349
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا أﻓﻀﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  344إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
 346 ،345ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎدة – – 350
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻌﻼ
ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﻣﻊ أﻧﺜﻰ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 351
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ
ﺗﻌﺮض ﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا آﺎن اﻟﺘﻌﺮض ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن .
ﻣﺎدة – – 352
ﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ ﺑﺤﺎل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 353
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻋﻘﺪ
زواج ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .ﻓﺈذا آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج
ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻣﺎدة – – 354
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ وﺟﺪ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق ﻳﺤﺮض اﻟﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻖ ﺑﺈﺷﺎرات أو أﻗﻮال .
ﻣﺎدة – – 355
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو اﺳﺘﻮرد أو ﺻﺪر أو ﺣﺎز أو أﺣﺮز أو ﻧﻘﻞ أو ﻋﺮض ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو
اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟﻌﺮض آﺘﺎﺑﺎت أو رﺳﻮﻣﺎ أو ﺻﻮرا أو أﻓﻼﻣﺎ أو رﻣﻮزا أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء إذا
آﺎﻧﺖ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬآﻮرة أو أرﺷﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 356
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻨﺪاء أو ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﺻﻴﺎح
أو ﺧﻄﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻶداب وﻣﻦ أﻏﺮى ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮر أو ﻧﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎت أو رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ
أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻣﺎدة – – 357
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو ﺣﺠﺰﻩ أو ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ -:
 – 1إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ادﻋﺎء اﻟﻘﻴﺎم أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻻﺗﺼﺎف
ﺑﺼﻔﺔ آﺎذﺑﺔ .
 – 2إذا ﺻﺤﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﺑﺎﻷذى اﻟﺠﺴﻴﻢ أو أﻋﻤﺎل ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﺪﻧﻴﺔ أو
ﻧﻔﺴﻴﺔ .
 – 3إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ .
 – 4إذا زادت ﻣﺪة اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ .
 – 5إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﺴﺐ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﺿﻪ .
 – 6إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 358
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺜﻰ .
وإذا وﻗﻊ اﻟﺨﻄﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ أو ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ
ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 359
إذا أﻓﻀﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
ﻣﺎدة – – 360
ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إذا ﺗﻘﺪم
ﻣﺨﺘﺎرا إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺒﻞ اآﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻤﺨﻄﻮف وأرﺷﺪ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن وﻋﺮف
ﺑﺎﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺨﻄﻮف وﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎة .
ﻣﺎدة – – 361
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ دﺧﻞ
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ أو ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺴﻜﻦ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ أو ﻣﺤﻼ ﻣﻌﺪا ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺎل أو ﻋﻘﺎرا  ،ﺧﻼﻓﺎ ﻹرادة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻹرادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ

ﻓﻲ إﺧﺮاﺟﻪ  ،أو وﺟﺪ ﻣﺨﺘﻔﻴﺎ ﻋﻦ أﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﻼ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح أو ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ  ،أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو
ادﻋﺎء اﻟﻘﻴﺎم أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻻﺗﺼﺎف ﺑﺼﻔﺔ آﺎذﺑﺔ .
وإذا آﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ  ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ
ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 362
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ هﺪد
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻼح .
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﻼح ﻧﺎري ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 363
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ هﺪد ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ آﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎهﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻤﺎل أو ﺑﺈﻓﺸﺎء أو ﻧﺴﺒﺔ
أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮف .
وإذا آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻄﻠﺐ أو ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار
ﻣﺎدة – – 364
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺳﻨﺪ إﻟﻰ
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺎب أو ﻟﻼزدراء .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم
أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ  ،أو آﺎن ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض أو ﺧﺎدﺷﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت  ،أو
آﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع .
وإذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 365
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ رﻣﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺣﺪى
ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪش ﺷﺮﻓﻪ أو اﻋﺘﺒﺎرﻩ دون أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إﺳﻨﺎد واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ إذا وﻗﻊ اﻟﺴﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ،
أو آﺎن ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض أو ﺧﺎدﺷﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو آﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع
.

وإذا وﻗﻊ اﻟﺴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 366
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا إذا وﻗﻊ
اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن  ،أو ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺰاز ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺤﻀﻮر ﻏﻴﺮﻩ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺰاز ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮر أﺣﺪ .
وﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ  ،أو آﺎن ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮض أو ﺧﺎدﺷﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻼت  ،أو آﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع .
ﻣﺎدة – – 367
ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة  ،ﻣﺘﻰ آﺎن اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم
أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وآﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ .
وﻳﺠﻮز ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﻟﺴﺐ إذا آﺎن ﺻﺎدرا ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ذاﺗﻪ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺬف .
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ
اﻧﻘﻀﺖ ﺑﺄﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻘﻀﺎء أو آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ .
ﻣﺎدة – – 368
ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ دﻓﺎع اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ
ﻗﺬف أو ﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع .
ﻣﺎدة – – 369
ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ .
ﻣﺎدة – – 370
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ أﺧﺒﺎرا أو ﺻﻮرا أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﺸﺮهﺎ اﻹﺳﺎءة إﻟﻴﻬﻢ .
ﻣﺎدة – – 371
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ آﺎن ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ
أو ﺣﺮﻓﺘﻪ أو وﺿﻌﻪ أو ﻓﻨﻪ ﻣﺴﺘﻮدع ﺳﺮ ﻓﺄﻓﺸﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ
ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﺴﺮ ﺑﺈﻓﺸﺎﺋﻪ أو
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ واﺳﺘﻮدع اﻟﺴﺮ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺧﺪﻣﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 372

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﻓﺾ رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎ ﻣﻦ أرﺳﻠﺖ
إﻟﻴﻪ أو اﺳﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا إذا
أﻓﺸﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ودون إذﻧﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ
إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﻣﺎدة – – 373
ﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ .
ﻣﺎدة – – 374
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ -:
 – 1أن ﺗﻘﻊ ﻟﻴﻼ .
 – 2ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ .
 – 3أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎة ﺣﺎﻣﻼ ﺳﻼﺣﺎ .
 – 4ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻜﻮن أو ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ إذا آﺎن دﺧﻮﻟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮر أو اﻟﻜﺴﺮ
أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو آﺎذﺑﺔ أو
ادﻋﺎء اﻟﻘﻴﺎم أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ .
 – 5أن ﺗﻘﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح .
ﻣﺎدة – – 375
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ -:
 – 1إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ وآﺎن أﺣﺪهﻢ ﺣﺎﻣﻼ ﺳﻼﺣﺎ .
 – 2إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ .
 – 3إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ وآﺎن ذﻟﻚ ﻟﻴﻼ أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح .
ﻣﺎدة – – 376
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح  ،ﺳﻮاء آﺎن

اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮوق أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ أو اﻟﻔﺮار ﺑﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻹآﺮاﻩ ﺟﺮوح .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀﻰ اﻹآﺮاﻩ إﻟﻰ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ .
ﻣﺎدة – – 377
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ ﺣﺎﻣﻼ ﺳﻼﺣﺎ .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﻴﻼ وﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ
.
ﻣﺎدة – – 378
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﻴﺶ أو ذﺧﻴﺮﺗﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح أو
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 380
ﻣﺎدة – – 379
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎت أو أدوات
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
ﺗﺮﺧﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ .
ﻣﺎدة – – 380
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ -:
 – 1ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺒﺎدة أو اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ .
 – 2أو ﻓﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ أو ﻣﻴﻨﺎء أو ﻣﻄﺎر .
 – 3أو ﻟﻴﻼ .
 – 4أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮر أو اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻐﻴﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ .
 – 5أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ .
 – 6أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو آﺎذﺑﺔ أو ادﻋﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
 – 7أو ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ .
 – 8أو ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو إﺿﺮارا ﺑﻤﺘﺒﻮﻋﻪ .
 – 9أو أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء .
 – 10أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻤﻠﻮك ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 107

 – 11أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺷﻴﺔ أو داﺑﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺮآﻮب أو اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ .
وإذا اﺟﺘﻤﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﻮﻋﻔﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 381
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻳﺠﻮز إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إذا آﺎن
اﻟﻤﺴﺮوق ﺣﺎﺻﻼت زراﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻷرض .
ﻣﺎدة – – 382
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 383
ﻳﺴﺄل ﻣﻦ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ أو ﺷﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 384
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﺣﺮض ﻋﻠﻴﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮض وﺳﺎﺋﻞ إآﺮاﻩ
أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو آﺎن ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻬﺎ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إذا وﻗﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .
وﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺴﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ ﺑﺤﺎل
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ .
ﻣﺎدة – – 385
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻴﺎرة أو دراﺟﺔ ﺑﺨﺎرﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺁﻟﺔ أو أداة ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﻐﻴﺮ إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 386
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣﺎ أو ﺷﺮاﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ أو ﺷﻐﻞ ﻏﺮﻓﺔ
أو أآﺜﺮ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق أو ﻧﺤﻮﻩ أو اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ
أو اﻷﺟﺮة أو اﻣﺘﻨﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 387

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ أو ﻏﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺻﻨﻊ ﺁﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ﺻﻨﻊ هﺬﻩ اﻷدوات .
ﻣﺎدة – – 388
إذا اﻧﺘﻬﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮﺻﺔ هﻴﺎج أو
ﻓﺘﻨﺔ أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ آﺎرﺛﺔ أﺧﺮى ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 389
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ
إﻟﻐﺎﺋﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ .
وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 376
ﻣﺎدة – – 390
ﻳﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﻮد أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺎ
ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وإذا آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺈﻓﺸﺎء أو إﺳﻨﺎد أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮف ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎل
ﻣﺎدة – – 391
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو ﺳﻨﺪ أو إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ أو إﻟﻰ
إﻟﻐﺎﺋﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ  ،أو ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﺳﻢ آﺎذب أو ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ .
وإذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﻻ أو ﺳﻨﺪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 107
ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 392
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺰ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺻﺮ أو ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻪ  ،أو اﺳﺘﻐﻞ هﻮاﻩ أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮﺗﻪ وﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ إﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
أو ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﺳﻨﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ وﻟﻴﻪ أو وﺻﻴﻪ أو ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ ذي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﻳﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ ﺑﺤﺎل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .
ﻣﺎدة – – 393
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ آﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺷﻴﻜ ًﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎء
آﺎف ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،أو إﺳﺘﺮد ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻪ آﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ،أو أﻣﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم ﺻﺮﻓﻪ ،أو آﺎن ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ أو ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺻﺮﻓﻪ..
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ أو ﺳﻠﻤﻪ ﺷﻴﻜﺎ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ أو
أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺮف .

آﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ أو ﻳﻈﻬﺮ إﻟﻴﻪ أو ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺷﻴﻜﺎ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻔﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ أو أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺮف .
وإذا آﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮض رﺑﻮي أو ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﺪ
ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 394
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻚ إذا ﻗﺮر ﻋﻤﺪا
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ واﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺮف .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ﻣﺎدة – – 395
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أو ﺑﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﺳﻨﺪات أو أي ﻣﺎل ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻘﻮل أﺿﺮارا
ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو اﻹﺟﺎرة أو اﻟﺮهﻦ أو ﻋﺎرﺳﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ .
وﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ .
وﻻ ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ
وﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة – – 396
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺿﺎﺋﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎل وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻏﻠﻄﺎ أو ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة .
ﻣﺎدة – – 397
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﺧﺘﻼس ﻣﻨﻘﻮل آﺎن ﻗﺪ رهﻨﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
إﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة – – 398
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أﺷﻴﺎء ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ودون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ .
وإذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪرهﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرا أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 399
إذا ﺑﺎدر اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ إﺧﺒﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ .
وﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ .
وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ .
ﻣﺎدة – – 400
ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أو اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب إذا وﻗﻌﺖ أﺿﺮارا ﺑﺰوج اﻟﺠﺎﻧﻲ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ إﻻ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
وﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﻜﻮاﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
وﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺮاﺑﺎة واﻹﻓﻼس
ﻣﺎدة – – 401
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﻗﺮض ﺁﺧﺮ ﻧﻘﻮدا
ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻇﺎهﺮة أو ﺧﻔﻴﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
وإذا اﻧﺘﻬﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺿﻌﻔﻪ أو هﻮاﻩ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
ﻣﺎدة – – 402
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ  ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ آﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﺑﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻻﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ - :

أوﻻ  :إذا أﺧﻔﻰ دﻓﺎﺗﺮﻩ أو أﻋﺪﻣﻬﺎ أو ﻏﻴﺮهﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إﺿﺮارا ﺑﺪاﺋﻨﻴﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا اﻋﺘﺮف ﺑﺪﻳﻮن ﺻﻮرﻳﺔ أو ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﺸﻴﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮﻩ أو
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق أو ﻓﻲ إﻗﺮارﻩ اﻟﺸﻔﺎهﻲ أو ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق أو
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻨﺎع .
ﻣﺎدة – – 403
ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ آﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ
ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮﻩ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة داﺋﻨﻴﻪ  ،ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ -:
أوﻻ  :إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺎهﻀﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا أﻧﻔﻖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺎر أو أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﺐ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻮهﻤﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا اﺷﺘﺮى ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرهﺎ أو اﻗﺘﺮض ﻣﺒﺎﻟﻎ أو أﺻﺪر أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻗﺎ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺧﺮ ﺷﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ .
راﺑﻌﺎ  :إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ إﻳﻔﺎء داﺋﻦ أﺿﺮارا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ .
ﻣﺎدة – – 404
ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز
ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر آﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺸﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ -:
أوﻻ  :إذا ﻋﻘﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﻋﻮض ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو آﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮﻩ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ أو ﻟﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮد اﻟﻤﻔﺮوض ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .
راﺑﻌﺎ  :إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم إﻗﺮارا ﺑﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺬآﻮر .
ﺧﺎﻣﺴﺎ  :إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ أو ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺬآﻮر أو إذا ﻇﻬﺮ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .
ﺳﺎدﺳﺎ  :إذا ﺳﻤﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺣﺪ داﺋﻨﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ
اﻟﺼﻠﺢ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ  :إذا ﺗﻜﺮر إﻓﻼﺳﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺢ ﺳﺎﺑﻖ .
ﻣﺎدة – – 405
إذا أﻓﻠﺴﺖ ﺷﺮآﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ  ،ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة

ﻟﻺﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﻢ ارﺗﻜﺒﻮا أﻣﺮا ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  402أو إذا
ﺳﺎﻋﺪوا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺳﻮاء ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع أو ﺑﻨﺸﺮهﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﻢ أرﺑﺎﺣﺎ وهﻤﻴﺔ أو ﺑﺄﺧﺬهﻢ
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ .
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ -:
 – 1اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮن ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ إذا آﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﻋﺘﺎدوا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
 – 2أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .
ﻣﺎدة – – 406
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  403إذا ﺗﻮاﻓﺮت
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ -:
أوﻻ  :إذا ارﺗﻜﺒﻮا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ أﻣﺮا ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 403
و  404ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إذا أﻏﻔﻠﻮا ﻋﻤﺪا ﻧﺸﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :إذا ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺻﺎدﻗﻮا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل .
ﻣﺎدة – – 407
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ -:
أوﻻ  :ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ آﻞ أو ﺑﻌﺾ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻟﻮ آﺎن زوﺟﺎ ﻟﻪ أو ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻣﻦ
ﻓﺮوﻋﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ أو ﻗﺪم أو أﺛﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ
ﻓﻲ ﺗﻔﻠﻴﺴﻪ دﻳﻮﻧﺎ ﺻﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺎﺳﻢ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻮﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ أو ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ إﻋﻄﺎء ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺼﻠﺢ أو اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ أو اﻟﺬي
ﻳﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻧﻔﺴﻪ وإﺿﺮارا ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻐﺮﻣﺎء .
ﻣﺎدة – – 408
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻳﺼﺪر ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻹﺗﻼف وﻧﻘﻞ اﻟﺤﺪود
ﻣﺎدة – – 409
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ هﺪم أو أﺗﻠﻒ أﻣﻮاﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أوﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﻄﻠﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو أﻋﻤﺎل ﻣﺼﻠﺤﺔ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أو إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو أﻣﻨﻬﻢ أو ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﺰم اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أﺗﻠﻔﻪ
ﻣﺎدة – – 410
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ -:
أوﻻ  :ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أو اﻗﺘﻠﻊ أو أﺗﻠﻒ ﺷﺠﺮة أو ﻃﻌﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺠﺮة أو ﻗﺸﺮهﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻴﺘﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻦ أﺗﻠﻒ زرﻋﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ أو أي ﻧﺒﺎت أو ﺣﻘﻼ ﻣﺒﺬورا أو ﺑﺚ ﻓﻴﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺿﺎرا .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﺁﻟﺔ زراﻋﻴﺔ أو أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺰراﻋﺔ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ  .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﺨﺎص ﻓﺄآﺜﺮ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﺳﻼﺣﺎ .
ﻣﺎدة – – 411
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
أوﻻ  :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا وﺑﺪون ﻣﻘﺘﺾ داﺑﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺮآﻮب أو اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﺷﻲ أو أﺿﺮ ﺑﻬﺎ ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻦ أﻋﺪم أو ﺳﻢ ﺳﻤﻜﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎء أو ﺣﻮض .
ﻣﺎدة – – 412
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 413
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو ﻧﻘﻞ أو
أزال أي ﻣﺤﻴﻂ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت أو ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷراﺿﻲ أو ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﺪود أو ﻟﻠﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻼك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺘﺼﺎب أرض ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎرات .
ﻣﺎدة – – 414
إذا وﻗﻌﺖ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﻼ أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ

اﻷﺷﺨﺎص أو آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ أو اﻧﺘﻬﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻴﺎم اﺿﻄﺮاب
أو ﻓﺘﻨﺔ أو آﺎرﺛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا .
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا أﻓﻀﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ .
ﻣﺎدة – – 415
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ﺳﻢ ﻋﻤﺪا
وﺑﺪون ﻣﻘﺘﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻞ أو ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎ أو داﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 411
أو أﺿﺮ ﺑﻪ ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ .
ﻣﺎدة – – 416
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ أرهﻖ
أو ﻋﺬب ﺣﻴﻮاﻧﺎ أﻟﻴﻔﺎ أو ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎ أو أﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ .

