
 قانون العقوبات األردني 

 2021الحالة : ساري مع كامل التعدیالت حتى 

 1المادة 

 ) ویعمل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة 1960یسمى ھذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 

 تعریفات 

 2المادة 

 :لت القرینة على خالف ذلكلھا أدناه اال اذا د  ةصصمخالتالیة الواردة في ھذا القانون المعاني ال واأللفاظیكون للعبارات 

 . الھاشمیة األردنیةتعني لفظة ( المملكة ): المملكة 

لجنة  أو  مجلس قضائي ،أو ، مدعي عام أو  ،محكمةات التي تتخذ أمام أیة جراءات القضائیة ): كافة اإلجراءوتشمل عبارة ( اإل
  اللجنةأو  المجلس القضائيأو  امت ھذه المحكمةھ بعد حلف الیمین سواء قامأمأو  الشھادة أمامھا أداءشخص یجوز أو ،تحقیق 

 . بدون الیمینأو  ذلك الشخص بسماع الشھادة بعد الیمینأو 

ذاك مسكنا لھ ولعائلتھ   ااذالساكن أو  أي قسم من بنایة اتخذه المالكأو  وتعني عبارة ( بیت السكن ): المحل المخصص للسكنى
توابعھ وملحقاتھ المتصلة التي   أیضابالفعل وقت ارتكاب الجریمة ، وتشمل منھم وان لم یكن مسكونا  يألأو  وضیوفھ وخدمھ

 . یضمھا معھ سور واحد

وتشمل عبارة ( الطریق العام ): كل طریق یباح للجمھور المرور بھ في كل وقت وبغیر قید فیدخل في ھذا التعریف الجسور 
والمیادین والساحات والشوارع الكائنة داخل   األسواقیھ بعضھا ببعض وال یدخل ف دالبالأو  وكافة الطرق التي تصل المدن

 . واألنھارالقرى أو   البلدانأو  المدن

الدخول الیھ في كل  أو  ممر یباح للجمھور المرور بھأو  محل عام ): كل طریق عام وكل مكانأو  وتشمل عبارة ( مكان عام
أو   ،دینيأو ،حفل عمومي أو  ،اجتماعمكان یستعمل إذ ذاك ألي أو  ل بناءغ من النقود وكلبمكان مقیدا بدفع أو  وقت وبغیر قید
 . كساحة مكشوفة

 . ( لیال ): الفترة التي تقع بین غروب الشمس وشروقھاأو  ویقصد بلفظتي ( اللیل )

 . یشق غشاء من أغشیة الجسم الخارجیةأو  قطع یشرطأو  ویراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط

 . شقھأو  لمسھ بدون شطر أي غشاء آخر اإلمكانیعتبر الغشاء خارجیا إذا كان في  لغرض من ھذا التفسیر ،ل یفاءإو

  

 3المادة 

تدبیر لم ینص القانون علیھما حین اقتراف الجریمة ، وتعتبر الجریمة تامة اذا تمت  أو  ال جریمة إال بنص وال یقضى بأي عقوبة
 . قت حصول النتیجةو ىأفعال تنفیذھا دون النظر ال



  

 مالحقة حق ال 

 4المادة 

كل قانون یعدل شروط التجریم تعدیال في مصلحة المشتكى علیھ یسري حكمھ على األفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم یكن قد   -1
 .مبرمصدر بشأن تلك األفعال حكم 

 .علیھر مراعاة للمدعى ثأككل قانون یعدل حق المالحقة یطبق على الجرائم السابقة لھ اذا كان  -2

واذا عدل القانون مھلة   القانون.فال تجري ھذه المھلة إال من یوم نفاذ  المالحقةالجدید مھلھ لممارسة حق  إذا عین القانون -3
 . هفاذن یتجاوز مداھا المدة التي عینھا القانون الجدید محسوبة من یوم  أالموضوعة من قبل فھي تجري وفاقا للقانون القدیم على 

یتجاوز مداه المیعاد الذي   أالعقوبة سرى ھذا المیعاد وفاقا للقانون القدیم. على أو  على جرم میعاد التقادم اذا عدل قانون4- 
 . انون الجدید محسوبا من یوم نفاذهالقنھ یع

  

 خف تنازع القوانین من حیث العقوبة األ

 5المادة 

یفرض عقوبة أخف یجب أن یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جدید بعد أو  كل قانون جدید یلغي عقوبة
 . ةتنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجزائی یوقفلیھ ع بغیر معاقحكم مبرم یجعل الفعل الذي حكم على فاعلھ من أجلھ  

  

 األشد تنازع القوانین من حیث العقوبات 

 6المادة 

 . كل قانون یفرض عقوبات أشد ال یطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

  

 اإلقلیمیة الصالحیة 

 7المادة 

 .فیھنصوص علیھا الم رائمھذا القانون على كل من یرتكب داخل المملكة جریمة من الج أحكامتسري  -1

  أفعالأي فعل من أو  رتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض ھذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجریمةتعد الجریمة م -2

 :فرعي أو   فعل اشتراك أصليأو  جریمة غیر متجزئة

https://jordan-lawyer.com/2020/04/28/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9/


والمدى الجوي   الشاطئترات من یلو ممسة كالى مسافة خ اإلقلیميالمملكة طبقة الھواء التي تغطیھا ، والبحر  أراضيتشمل  -أ
 . والسفن والمركبات الھوائیة األردنیة اإلقلیميذي یغطي البحر ال

 . من مصالحھأو  ة التي یحتلھا الجیش االردني اذا كانت الجریمة المقترفة تنال من سالمة الجیشجنبیاأل واألراضي -ب

 8المادة 

 :ال یسري القانون األردني

ة اذا لم تتجاوز الجریمة شفیر المركبة على أن  أجنبیتن مركبة ھوائیة الجوي االردني على م اإلقلیمفي  ترفةالمق معلى الجرائ -1
 تاذا حطأو  أردنیاالمجني علیھ أو  الجرائم التي ال تتجاوز شفیر المركبة الھوائیة تخضع للقانون االردني اذا كان الفاعل

 .الجریمةعد اقتراف میة بالھاش األردنیةالمركبة الھوائیة في المملكة 

ة أجنبیمركبة ھوائیة أو  في المدى الجوي الذي یغطیھ على متن سفینةأو  االردني اإلقلیميائم المقترفة في البحر على الجر  -2
 .الھوائیةالمركبة أو  اذا لم تتجاوز الجریمة شفیر السفینة

 الصالحیة الذاتیة 

 9المادة 

أو  ارتكب خارج المملكة جنایة -متدخالأو  ضاشریكا محرأو   فاعال كان -أجنبيأو  يكل اردنھذا القانون على  أحكامتسرى 
األجنبیة المتداولة  أو ،السندات المصرفیة األردنیة أو  ،النقد أوراقزور  أو  قلد نقوداأو  قلد ختم الدولةأو  جنحة مخلة بأمن الدولة

 . تعامال في المملكةأو ،قانونا 

 الصالحیة الشخصیة 

  (الدولي الجزائي للمحاكم األردنیة صاختصالا ( انظر مقال عن 10 ادةملا

 :ھذا القانون أحكامتسري 

جنحة یعاقب علیھا القانون  أو  ارتكب خارج المملكة جنایة -متدخالأو  شریكا محرضاأو   فاعال كان -على كل أردني -1
 . الجنحةأو  لجنایةكاب اد ارتبعاكتسبھا  أو  المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسیة األردنیة حكامكما تسري األ األردني.

 .إیاھابمناسبة ممارستھ أو  ممارستھ وظیفتھ أثناءملكة أي موظف أردني على الجرائم التي یرتكبھا خارج الم -2

على الجرائم التي یرتكبھا خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل األردنیون ما تمتعوا بالحصانة التي یخولھم  -3
 .العامولي ون الدانإیاھا الق

متدخال ، ارتكب خارج المملكة أو  شریكا محرضاأو  یة ، فاعال كان الھاشم األردنیةمقیم في المملكة  أجنبيعلى كل  -4
 . قبلأو  اذا لم یكن استرداده قد طلب األردني.جنحة یعاقب علیھا القانون أو  األردنیة الھاشمیة جنایة

  (األردنیةم االختصاص الدولي الجزائي للمحاك ( انظر مقال عن 11المادة 

ما تمتعوا  األجانبالمملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل  ھذا القانون على الجرائم التي یرتكبھا في أحكامال تسري 
 . القانون الدولي العام إیاھابالحصانة التي یخولھم 
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 ة جنبی األ حكاممفعول األ

  (االختصاص الدولي للمحاكم األردنیة - ( انظر 12المادة 

أو   المملكة اردني ي ارتكبت في المملكة ال یالحق في ھذه) والجرائم الت 9ادة ( ا في المیھفیما خال الجنایات المنصوص عل
أو  دمبالتقا سقط عنھأو   إذا كان قد جرت محاكمتھ نھائیا في الخارج ، وفي حالة الحكم علیھ إذا كان الحكم قد نفذ فیھ أجنبي
 . بالعفو

  (االختصاص الدولي الجزائي للمحاكم األردنیة ( انظر مقال عن 13المادة 

 :ال تحول دون المالحقة في المملكة -1

 . ( 9 ) الصادرة في الخارج في أیة جریمة من الجرائم المبینة في المادة حكاماأل -أ

 . رج في أیة جریمة اقترفت داخل المملكةاخة في الدرالصا حكاماأل -ب

رسمي من السلطات  أخبارقد صدر على أثر  جنبيین تمتنع المالحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء األوفي كلتا الحالت -2
 .األردنیة

حكم نفذ أو  قضائي إجراءأو   یةضابطة عدل إجراءإن مدة القبض والتوقیف والحكم التي یكون قد قضاھا المحكوم علیھ نتیجة  -3
 .المملكةكم علیھ بھا في فیھ في الخارج تنزل من أصل المدة التي ح

  

 الجزائیة  حكامفي األ -الباب الثاني

 في العقوبات  -األولالفصل 

 العقوبات بصورة عامة 

 14المادة 

 :ھي الجنائیة العقوبات

 .عداماإل -1

 .المؤبدة شغالاأل2- 

 .المؤبداالعتقال  -3

 .المؤقتة شغالاأل -4

 .المؤقتاالعتقال  -5
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 15المادة 

 :العقوبات الجنحیة ھي

 .الحبس -1

 .الغرامة -2

  

 16المادة 

 :العقوبة التكدیریة

 .التكدیرىالحبس  -1

 .الغرامة -2

  

 العقوبات الجنائیة 

 17المادة 

 .علیھوم ، ھو شنق المحك دامعإلا -1

 .المؤبدة شغالباأل عدامفي حالة ثبوت كون المرأة المحكوم علیھا بھذه العقوبة حامال ، یبدل حكم اإل -2

  

 18المادة 

أو  والتأھیل صالحمركز اإل التي تتناسب وصحتھ وسنھ ، سواء في داخل شغالیھ في األ، ھي تشغیل المحكوم عل شغالاأل
 . خارجھ

  

 19مادة لا

المدة المحكوم بھا علیھ مع منحھ معاملة خاصة وعدم   والتأھیل صالحمراكز اإل م علیھ في أحدو وضع المحكواالعتقال ، ھ
 . خارجھ إال برضاهأو  والتأھیل صالحمركز اإل وعدم تشغیلھ بأي عمل داخل الزامھ بارتداء زي النزالء

  



 20المادة 

باالعتقال المؤبد اذا أمضى من  أو  المؤبدة شغالباألوم علیھ آخر، یطلق سراح المحك ونعلى الرغم مما ورد في أي قان -1
 .العقوبة ثالثین سنة

لمؤقتة واالعتقال المؤقت ثالث سنوات ، والحد  ا شغالللحكم باأل دنىإذا لم یرد في ھذا القانون نص خاص ، كان الحد األ 2-
 .سنةاألعلى عشرین 

  

 العقوبات الجنحیة 

 21ة الماد

وثالث    أسبوعالمدة المحكوم بھا علیھ وھي تتراوح بین  والتأھیل صالحكز اإلمرا كوم علیھ في أحدالحبس ، ھو وضع المح
 . سنوات إال اذا نص القانون على خالف ذلك

 22المادة 

  ومائتيبین خمسة دنانیر ح الغرامة ، ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع الى خزینة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وھي تتراو

 :دینار إال إذا نص القانون على خالف ذلك

یوما واحدا على أن   كسورھاأو   اذا لم یؤد المحكوم علیھ بالغرامة المبلغ المحكوم بھ علیھ ، یحبس في مقابل كل عشرة دنانیر -1
 .واحدةال تتجاوز مدة الحبس في ھذه الحالة سنة 

كور نفسھ على وجوب حبس المحكوم علیھ المدة التي تقابل المذرض غرامة ینص في القرار بفعندما تصدر المحكمة قرارا  -2
نص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره  الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأدیتھا وفي حالة عدم ال

 .العامةالنیابة 

  جزئي قبل الحبس أداءى من ھذه المادة ، كل األولة ا الحكم كما ورد في الفقردھیحسم من أصل ھذه الغرامة بالنسبة التي حد -3

 .تحصیلھ في أثنائھ وكل مبلغ تم أو 

  

 العقوبات التكدیریة 

 23المادة 

المخصصة   ماكنغیر األ أماكن، وتنفذ في المحكوم علیھم في  عأسبوي بین أربع وعشرین ساعة وتتراوح مدة الحبس التكدیر
 . ما أمكنیة جنحأو  یھم بعقوبات جنائیةعلبالمحكوم 

 24المادة 

 .تتراوح الغرامة التكدیریة بین خمسة دنانیر وثالثین دیناراً 

 25المادة 



 . لغرامة التكدیریة المحكوم بھا) من ھذا القانون على ا 22المادة (  أحكامتطبق 

 نص المادة مكرر 

 - :مجتمعیة إصالحبدائل  -5

 :مكررة) 25المادة (

لخدمة المجتمع لمدة تحددھا المحكمة ال تقل عن   األجربعمل غیر مدفوع المحكوم علیھ بالقیام   مة المجتمعیة: ھي الزامخدال -1
 .العمل خالل مدة ال تزید على سنة یتم تنفیذ أن) ساعة على  200) ساعھ وال تزید على (40(

تزید  ة ال تقل عن ستة أشھر والتمعیة لمدة تحددھا المحكممجالمراقبة المجتمعیة: ھي الزام المحكوم علیھ بالخضوع لرقابة  -2
 .الث سنواتعلى ث

لبرنامج تأھیل تحدده   أكثر: ھي إلزام المحكوم علیھ بالخضوعأو  المراقبة المجتمعیة المشروطة بالخضوع لبرنامج تأھیل -3
 .المحكمة یھدف لتقویم سلوك المحكوم علیھ وتحسینھ

  

 شاملة  أحكام

 26المادة 

بین أو  واألقصى دنىأي قانون آخر دون أن یبین حداھما األأو  قانونما في بعض مواد ھذا الوالغرامة المنصوص علیھبس حلا
ا وللغرامة خمسة دنانیر كما یعتبر  أسبوعللحبس  دنىتبر الحد األاكثر من خمسة دنانیر . یعأو   أسبوعالحد األقصى أكثر من 

 . یعین حداھما األقصىمة مائتي دینار عندما ال راالحد األقصى للحبس ثالث سنوات وللغ

 27المادة 

 .والتأھیل صالحالواردة في قانون مراكز اإل حكامیجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم علیھ بالحبس معاملة خاصة وفق األ -1

تحول مدة الحبس إلى  ن إذا حكم على شخص بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أ  -2
 .الشخصقوبة كافیة للجریمة التي أدین بھا ذلك دینارین عن كل یوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة ع أساسة على الغرام

الحبس مدة ال تزید على سنتین زوجین قبل وقوع الجرم فیجوز للمحكمة بناًء على طلبھما  إذا كان المحكوم علیھما بعقوبة  -3
 .المملكةیكون لھما محل إقامة ثابت ومعروف في  أن على التوالي على قضي بتنفیذ العقوبة بحقھما ت ولسبب مبرر أن

 28المادة 

 :التدابیر االحترازیة ھي

 .للحریة المانعة -1

 .العینیةالمصادرة  -2

 .االحتیاطیةالكفالة  -3



 .المحل أقفال -4

 .حلھاأو  وقف ھیئة معنویة عن العمل -5

 29المادة 

في مستشفى معتمد لھذه الغایة من وزیر الداخلیة ، ویعنى بھ العنایة التي  أوقفرازي من قضي علیھ بالحجز في مأوى احت -1
 .حالتھتدعو الیھا 

بالجنون یحجز في المستشفى  بأصیتنفیذ الحكم قد  أثناءبكفالة احتیاطیة وثبت انھ في أو  بعقوبة مانعة للحریة من حكم علیھ -2
ما بقي من مدة الحكم الذي  ال تتجاوز مدة الحجز أنلعنایة التي تدعو الیھا حالتھ على  یھ في الفقرة السابقة ، ویعنى بھ االالمشار 

 .لیھ خطرا على السالمة العامةعلق تنفیذه ما لم یكن المحكوم ع

  

 التدابیر االحترازیة بصورة عامة -الفصل الثاني

 ملغاة 

 30المادة 

 ملغاه 

  

 31المادة 

لم تفض المالحقة  أو  استعمالھ غیر مشروع وإن لم یكن ملكا للمتھمأو  ،بیعھأو  ،اؤهتناقأو  ،صنعھ ر من األشیاء ما كان ادیص
 . إلى حكم

  

 الكفالة االحتیاطیة 

 32ادة الم

سلوك   لحسنعقد تأمین ضمانا أو  تقدیم كفیل مليءأو  سندات عمومیةأو  الكفالة االحتیاطیة ، ھي إیداع مبلغ من المال -1
 .جریمةیة تالفیا ألأو  المحكوم علیھ

 .خاصایجوز أن تفرض الكفالة لسنة على األقل ولثالث سنوات على األكثر ما لم یتضمن القانون نصا  -2

 ال أنالكفیل على أو  مقدار المبلغ الذي یجب أن یضمنھ عقد التأمینأو  المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إیداعھتعین  -3
 .دینارتي یزید على مئأو  قص عن خمسة دنانیرین

 33المادة 



 :یجوز فرض الكفالة االحتیاطیة

 .تھویلأو  في حالة الحكم من أجل تھدید -1

 .نتیجةجل تحریض على جنایة لم تفض الى في حالة الحكم من أ -2

 .مبأموالھ اإلضرارأو   أحد أفراد أسرتھ أو ھالمجني علی إیذاءإذا كان ثمة مجال للخوف من أن یعود المحكوم علیھ الى   -3

 34المادة 

 .تالفیھتلغى الكفالة ویرد التأمین ویبرأ الكفیل إذا لم یرتكب خالل مدة التجربة الفعل الذي أرید  -1

  وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعویضات الشخصیة فبالرسوم ، فبالغرامات ، ویصادر ما یفیض -2

 .الحكومةلحة لمص

  

 المحل إغالق

 35المادة 

برضاه لمدة ال تقل عن شھر وال تزید على سنة إذا أجاز  أو  المحل الذي ارتكبت فیھ جریمة بفعل صاحبھ أقفالیجوز الحكم ب -1
 .صریحالقانون ذلك بنص 

أي  أو  أي من أفراد أسرتھأو  م علیھمحكومخلة باآلداب یستلزم منع الأو  جرمیة أفعالالمحل المحكوم بھ من أجل  أقفالإن  -2
 .نفسھاستأجره وھو یعلم أمره من أن یزاول فیھ العمل أو  لك المحلمتشخص 

 .الجریمةدین اذا ظلوا بمعزل عن  أو  إن ھذا المنع ال یتناول مالك العقار ، وجمیع من لھم على المحل حق امتیاز -3

  

 حلھاأو  وقف ھیئة معنویة عن العمل 

 36 المادة

أعضاء إدارتھا أو  ،مدیروھاالعامة اذا اقترف  اإلداراتاعتباریة ما خال  یئةل ھجمعیة وكأو  یمكن وقف كل نقابة وكل شركة
 . جنحة مقصودة یعاقب علیھا بسنتي حبس على األقلأو  وسائلھا جنایة إحدىبأو  باسمھاعمالھا أو  ،ممثلوھاأو ،

 37المادة 

 :ت التي أشارت الیھا المادة السابقةالحاالیمكن حل الھیئات المذكورة في 

 . اذا لم تتقید بموجبات التأسیس القانونیة -أ

 . كانت تستھدف في الواقع مثل ھذه الغایاتأو  اذا كانت الغایة من تأسیسھا مخالفة للقوانین -ب



 . القانونیة المنصوص علیھا تحت طائلة الحل  حكاماذا خالفت األ -ج

 . سنواتقرار مبرم لم تمر علیھ خمس بموجب اذا كانت قد وقفت  -د

  

 38مادة ال

  الھیئة كافة وان تبدل االسم واختلف المدیرون أعمالیقضى بالوقف شھرا على األقل وسنتین على األكثر وھو یوجب وقف  -1

 .ةالحسنویحول دون التنازل عن المحل بشرط االحتفاظ بحقوق الغیر ذي النیة  دارةأعضاء اإلأو 

وكل مسؤول شخصیا عن الجریمة األھلیة   دارةأعضاء اإلأو  المدیرون دالھیئة االعتباریة ، ویفق أموالل تصفیة الحجب ویو -2
 .إدارتھاأو  لتأسیس ھیئة مماثلة

 39المادة 

 . السابقة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة تتراوح بین خمسة دنانیر ومائة دینار حكامیعاقب على كل مخالفة لأل

  

 زیة را حتعامة في حساب العقوبات والتدابیر اال امأحك

 40المادة 

یوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشھر ثالثون یوما ، وما جاوز الشھر حسب من یوم الى مثلھ وفاقا للتقویم  -1
 .الغریغوري

 .األخیرر الیوم قبل ظھفیما خال الحالة التي یحكم بھا على الموقوف لمدة أربع وعشرین ساعة یطلق سراحھ  -2

 41المادة 

قضائي من مدد العقوبات   إجراءأو  ضابطة عدلیة إجراءض والتوقیف التي یكون قد أمضاھا نتیجة القبمدة تحسب دائما 
 . المحكوم بھا

  

 المدنیة   االلتزاماتفي  -لفصل الثالثا

 المدنیة  تااللتزاما  أنواع

 42المادة 

 :التي یمكن للمحكمة أن تحكم بھا ھي االلتزامات

 .الرد -1



 .والضررالعطل  -2

 .درةالمصا -3

 .النفقات -4

 43المادة 

الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت علیھ قبل الجریمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسھا كلما كان الرد في   -1
 .اإلمكان

 .الغیران في حیازة ما ك لى ردیة عالمدن حكامتجري األ -2

عدم المسؤولیة  أو  ةعلى طلب االدعاء الشخصي وفي حالة البراء المدنیة على العطل والضرر ویحكم بھ بناء حكامتسري األ -3
 ً  .علیھیمكن أن یحكم بھ على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى  لكون الفعل ال یشكل جرما

 44المادة 

ألیة أو  عوى لدیھاوجود الد  أثناءفیما یتعلق بأیة تھمة جزائیة فیجوز للنیابة  موالأي مال من األ نیابةزة الى حوإذا وصل ال -1
بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسلیم ذلك المال إلى  أو  محكمة نظرت في تلك التھمة أن تصدر إما من تلقاء نفسھا

 .بشأنھعة معرفة صاحب المال فیجوز إصدار القرار المناسب ستطافي االیكن الشخص الذي یلوح لھا أنھ صاحبھ ، واذا لم 

التي استعملت  أو  جنحة مقصودةأو  مصادرة جمیع األشیاء المتحصلة نتیجة لجنایةیر حسن النیة یجوز مع مراعاة حقوق الغ -2
ادرة ھذه األشیاء إال إذا ورد وز مصال یجفة ففي المخالأو  كانت معدة القترافھا، أما في الجنحة غیر المقصودة أو  في ارتكابھا

 .ذلكنص في القانون یجیز 

) من ھذه المادة یجوز الحكم بھا للمدعي الشخصي بناًء على طلبھ وذلك  2قرة (ر مصادرتھا بموجب الفإن األشیاء التي یتقر -3
 .تعویضفي حدود ما یستحقھ من 

 45المادة 

 :الخاسر  لفریقاتق الى عالنفقات التي تتكبدھا الخزینة تعود ع

 .ذلكرر القاضي خالف متساویة اال أن یق أقسامااذا تعدد المحكوم علیھم وجبت النفقات علیھم  -1

 .خاسراتبقى جمیع النفقات التي ال تفید الدعوى على عاتق من سببھا دون سواھا وان لم یكن  -2

 .اإلفالسوى قانون التجارة الخاصة بدع أحكام على أن ما تقدم ال یمس  -3

قعت فعال ولكن التحقیق لم یتمكن من المدعي من النفقات إذا كانت الجریمة التي سببت التحقیق قد وأو  الشاكي إعفاءیحكم ب -4
 .فاعلھامعرفة 

 .التنفیذقانون  حكام قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفیذ وفاقا ألأو  غیبتھأو   في حالة وفاة المحكوم علیھ -5

 46 ادةالم



 .واحدةالذین حكم علیھم من أجل جریمة  شخاصالمدنیة بالتكافل والتضامن من جمیع األ االلتزاماتتحصل  -1

 .مشتركال یشمل التضامن الجرائم المتالزمة إال إذا ارتكبت لغرض  -2

 .نفسھاعوي كموا في الد المدنیة ما لم یكن المحكوم علیھم من أجل جریمة واحدة قد حو االلتزاماتال یشمل التضامن  -3

والنفقات المتوجبة للدولة ، ویحكم  یدعى المسؤولون مدنیا الى المحاكمة ویلزمون متضامنین مع فاعل الجریمة بالردود -4
 .ذلكالمدعي الشخصي   المدنیة اذا طلب االلتزاماتعلیھم بسائر 

 الجزائیة حكامسقوط األ أسباب

 47المادة 

 :تؤجل صدورھا ھيأو  تمنع تنفیذھا أو الجزائیة حكامالتي تسقط األ سباباأل

 .علیھوفاة المحكوم  -1

 .العامالعفو  -2

 .الخاصالعفو  -3

 .المتضررصفح الفریق  -4

 .التقادم5- 

 .التنفیذوقف  -6

جنحیة ، ومحو جمیع آثاره بالنسبة أو  في اي جریمة جنائیة باإلدانةاالعتبار ، ویترتب علیھا سقوط الحكم القاضي  إعادة -7
 .أخرىالحقوق واي آثار جرمیة  للمستقبل بما في ذلك الحرمان من

 48المادة 

المدنیة التي یجب أن تظل خاضعة   االلتزاماتتعلقھا ال تأثیر لھا على  أو نفیذھاع تتمنأو  الجزائیة حكامالتي تسقط األ سباباأل أن
 . الحقوقیة حكاملأل

 49المادة 

 .علیھتزول جمیع النتائج الجزائیة للحكم بوفاة المحكوم  -1

 .والرسوملوفاة دون استیفاء الغرامات المحكوم بھا  تحول ا -2

 .المحل لفاأقعینیة وعلى ال تأثیر للوفاة على المصادرة ال -3

 50المادة 

 .التشریعیةیصدر العفو العام عن السلطة  -1
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بھا بحیث یسقط كل   ھا ، ویصدر بالدعوى العمومیة قبل اقترانھا بحكم وبعد الحكمأساس من اإلجرام یزیل العفو العام حالة  -2
 .بھاالحكم الصادر  إنفاذنیة وال من المد تلتزاماالباعقوبة أصلیة كانت أم فرعیة ولكنھ ال یمنع من الحكم للمدعي الشخصي 

 .المصادرة واألشیاءال ترد الغرامات والرسوم المستوفاة  -3

 51المادة 

 .رأیھاء مشفوعا ببیان یمنح جاللة الملك العفو الخاص بناء على تنسیب مجلس الوزر -1

 .مبرماال یصدر العفو الخاص عمن لم یكن قد حكم علیھ حكما  -2

 .جزئیاأو  بتخفیفھا كلیاأو  إبدالھاأو  العقوبة إسقاطأن یكون ب شخصي ویمكن العفو الخاص -3

 الحق الشخصي  إسقاطوى الحق العام بدع إسقاط  52نظر شرح المادة ا 52المادة 

ي لم تكتسب الدرجة القطعیة في أي من الحاالت إن صفح المجني علیھ یسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بھا الت
 -:التالیة

 .تقدیم شكوىأو  ذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة االدعاء بالحق الشخصيا -1

) و  350) و (349) و (333) و (227) و (221نح المنصوص علیھا في المواد (الج إحدىدعوى ھو  كان موضوع الا إذ -2
) و  449) و (448) و (447) و (446) و (444) و (2، 1/  412) و (1/ 410( و) 409و(  )408) و(382) و (374(
 .تكرارحاالت ال إحدى تتحقق) من ھذا القانون ما لم 465) و (453) ة (452) و (451) و (450(

 الجزائیة حكام في سقوط األ -الفصل الرابع

 الجزائیة حكامسقوط األ أسباب

 53المادة 

 .شرطوال یعلق على  الصفح ال ینقض ، -1

 .اآلخرینالصفح عن أحد المحكوم علیھم یشمل  -2

 .جمیعھممشتكون ما لم یصدر عنھم لا أو  خصیةق الشالحقوال یعتبر الصفح اذا تعدد المدعون ب -3

 54المادة 

 . التقادم المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة تحول دون تنفیذ العقوبات  أحكام أن

 رر ادة مكنص الم

 :: مكررة54المادة 

رار  تامر في ق أنواحدة  د على سنة  تزی مدة الالحبس أو  جنحة بالسجنأو  . یجوز للمحكمة عند الحكم في جنایة 1وقف التنفیذ: .1
أو   المحكوم علیھ أخالقوالشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون اذا رات من  حكامتنفیذ العقوبة وفقا لأل بإیقافالحكم 
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تبین  ن أیجب الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة ما یبعث على االعتقاد بانھ لن یعود الى مخالفة القانون ، وأو  سنّھأو  ماضیھ
ة على  ترتب الم األخرى  اآلثار الجنائیة عقوبة تبعیة ولجمیع ألیة شامال   اإلیقافتجعل   نأیذ ، ویجوز التنف إیقاف  أسبابم في الحك

 . مالحك

في اي من   الغامھتنفیذ العقوبة لمدة ثالث سنوات تبدا من الیوم الذي یصبح فیھ الحكم قطعیا ویجوز  بإیقاف  األمریصدر  .2
 :الحالتین التالیتین

  إیقاف امر  اذا صدر على المحكوم علیھ خالل ھذه المدة حكم بالحبس لمدة تزید على شھر واحد عن فعل ارتكبھ قبل صدور. أ 

 . بعد صدورهأو  التنفیذ

التنفیذ حكم كالمنصوص علیھ في البند (أ)   بإیقاف األمرالمحكوم علیھ كان قد صدر ضده قبل  أن ب. اذا ظھر خالل ھذه المدة 
 . رة ولم تكن المحكمة قد علمت بھمن ھذه الفق

حكوم علیھ  لعامة بعد تبلیغ المالنیابة اطلب   ء علىوقف التنفیذ من المحكمة التي كانت قد قررتھ بنا بإلغاء یصدر الحكم  .3
محكمة  من ال باإللغاءیصدر الحكم  أنالتنفیذ جاز  إیقافقد حكم بھا بعد   اإللغاءبالحضور واذا كانت العقوبة التي بني علیھا 
 . بناء على طلب النیابةأو  التي قضت بھذه العقوبة سواء من تلقاء نفسھا

 . تنفیذھا أوقف التي كان قد  األخرى التبعیة واآلثار الجنائیة بھا وجمیع العقوبات المحكوم   عقوبةیذ التنف اإللغاء یترتب على  .4

 . العقوبة المحكوم بھا ویعتبر الحكم بھا كان لم یكن سقطفت  بإلغائھ التنفیذ ولم یصدر خاللھا حكم  إیقاف اذا انقضت مدة  .5

 -مكررة ثانیا)  54المادة (

  صالحبدائل اإل إحدىتقضي ب أنكوم علیھ فیما خال حالة التكرار ماعیة وبموافقة المحالة االجتر الحتقری للمحكمة بناء على -1

 .القانونمكررة) من ھذا  54المادة ( حكامكوم بھا وفقا ألجمیعھا عند الحكم بوقف تنفیذ العقوبة األصلیة المحأو  المجتمعیة

المجتمعیة المحكوم بھا وتنفیذ العقوبة األصلیة المحكوم بھا   حصالئل اإلء بداإلغا للمحكمة بناء على تقریر الحالة االجتماعیة -2
 - :التالیتینفي أي من الحالتین 

 . قانونررة) من ھذا ال مك 54المادة ( حكامعند إلغاء وقف التنفیذ وفقا أل -أ

 .تقبلھ المحكمة ا دون عذرنفیذھفي ت قصرأو  المجتمعیة صالحعدم تنفید بدائل اإل إخطارهاذا تعمد المحكوم علیھ بعد  -ب

 في الجریمة -الباب الثالث

 في عنصر الجریمة القانوني  -األولالفصل 

 الوصف القانوني للجریمة 

 55المادة 

 .مخالفةأو  جنحیةأو  مخالفة حسبما یعاقب علیھا بعقوبة جنائیةأو  حة جنأو  تكون الجریمة جنایة -1

 .قانوناد المنصوص علیھا قوبة األشى للعاألعلیعتبر في الوصف القانوني الحد  -2

 56المادة 

 . المخففة سبابال یتغیر الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص علیھا بعقوبة أخف عند األخذ باأل

 57المادة 

 .األشدتحكم بالعقوبة  أناذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جمیعھا في الحكم ، فعلى المحكمة  -1
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 .الخاصبالوصف   فعل وصف عام ووصف خاص أخذى الا انطبق علعلى أنھ اذ  -2

 58المادة 

 .واحدةال یالحق الفعل الواحد إال مرة  -1

ى فأصبح قابال لوصف أشد لوحق بھذا الوصف ، وأوقعت العقوبة األولة حقغیر أنھ اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمیة بعد المال -2
 .الجدیدةا قد نفذت أسقطت من العقوبة لمقضي بھا سابقاألشد دون سواھا فاذا كانت العقوبة ا

 التبریر  أسباب

 59المادة 

 . استعمالھ ال یعد جریمة إساءةالفعل المرتكب في ممارسة حق دون 

 60المادة 

أو  نفس الغیرأو  المالأو  ق: كل فعل قضت بھ ضرورة حالیة لدفع تعرض غیر محق وال مثار عن النفسللح ارسةیعد مم -1
 .مالھ

 .المعنويیة الشخص الطبیعي والشخص ي الحمایستوي ف -2

أذى  إحداث قاصدا إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نیة بأن استعمل لدفع االعتداء قوة تزید على القدر الالزم دون أن یكون  -3
علیھ في المادة  لمخفف المنصوص تخفیفھا وفق شروط العذر اأو  الجاني من العقوبة إعفاءأشد مما یستلزمھ الدفاع جاز للقاضي 

 .ھذا القانون ن) م98(

 61المادة 

 :ال یعد جریمة الفعل المرتكب في اي من األحوال التالیة 

 .للقانونتنفیذا  -1

 .مشروعختصاص یوجب علیھ القانون إطاعتھ اال اذا كان األمر غیر ع ذي امن مرجإطاعة ألمر صدر الیھ  -2

 62المادة 

 .جریمةون ذي یجیزه القانال یعد الفعل ال -1

 :یجیز القانون -2

 . ضرراً لھم ووفق ما یبیحھ العرف العامأو  إیذاءأنواع التأدیب التي یوقعھا الوالدان بأوالدھم على نحو ال یسبب  -أ

 . األلعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعب أثناءع عنف التي تقأعمال ال -ب

ممثلھ  أو  رضا احد والدیھأو  ضى العلیل على أصول الفن شرط أن تجري برطبیة المنطبقة العملیات الجراحیة والعالجات ال -ج
 . في حاالت الضرورة الماسةأو   الشرعي



  

 في عنصر الجریمة المعنوي -الفصل الثاني

 رمي لقصد الجالنیة وا 

 63المادة 

 . النیة: ھي إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفھا القانون

 64المادة 

میة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولھا فقبل بالمخاطرة ،  ن تجاوزت النتیجة الجرصودة واریمة مقتعد الج
 عدم مراعاة القوانین واألنظمة أو  ازقلة االحترأو  ھمالویكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن اإل

 65المادة 

یة الوصول الى تلك النتیجة تؤلف ورد نص صریح على أن ن إال اذااب فعل ھا ارتكال عبرة للنتیجة اذا كان القصد أن یؤدي الی
 .بعضھ من ذلك الفعل أو  عنصرا من عناصر الجرم الذي یتكون كلھ

 66المادة 

 . ما لو كان اقترف الفعل بحق من كان یقصدص المقصود بھا ، عوقب الفاعل كاذا وقعت الجریمة على غیر الشخ

 الدافع 

 67المادة 

  .الغایة القصوى التي یتوخاھاأو  التي تحمل الفاعل على الفعل ، الدافع: ھو العلة1- 

  .عنصرا من عناصر التجریم اال في األحوال التي عینھا القانون دافعلا ال یكون2- 

  

 في عنصر الجریمة المادي  -الفصل الثالث

 الشروع

 68المادة 

ل  األفعا إتمامجنحة ، فاذا لم یتمكن الفاعل من أو  یة إلى ارتكاب جنایةعل من األفعال الظاھرة المؤدالشروع: ھو البدء في تنفیذ ف
فیھا عوقب على الوجھ اآلتي اال اذا نص القانون على  إلرادتھال دخل  أسبابالجنحة لحیلولة أو  ل تلك الجنایةمة لحصو الالز

 :خالف ذلك
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، وخمس  عدامسنة اذا كانت عقوبة الجنایة التي شرع فیھا تستلزم اإل سنوات الى عشرینالمؤقتة من سبع أو  المؤبدة شغالاأل -1
 .المؤبداالعتقال أو  المؤبدة شغالألقل اذا كانت العقوبة اعلى األلعقوبة ن ذات اسنوات م

 .الثلثینیحط من أیة عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى  أن -2

 69المادة 

عمال التحضیریة ، وكل من شرع في فعل ورجع باختیاره عن د العزم على ارتكابھا وال األال یعتبر شروعا في جریمة مجر 
 . األفعال التي اقترفھا اذا كانت تشكل في حد ذاتھا جریمةأو  یعاقب إال على الفعلال  اإلجرائیة  ل الجرمأفعا

 70المادة 

فاعلھا فیھا لم تتم الجریمة   إلرادةمانعة ال دخل  بباأسولكن لحیلولة  ،تمتالجریمة قد  إلتماماذا كانت األفعال الالزمة 
 :المقصودة ، عوقب على الوجھ التالي

، وخمس عشرة إلى عشرین  عدامعشرین سنة إذا كانت عقوبة الجنایة التي شرع فیھا تستلزم اإل شغالاأل أو المؤبدة غالشاأل -1
عتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة  الاأو  المؤبدة شغالسنة من العقوبة نفسھا إذا كانت العقوبة األ

 .ن سنةؤبد مدة عشریاالعتقال المأو  شغالنفسھا إذا كانت العقوبة األ

 .النصفأن ینزل من أیة عقوبة أخرى من الثلث الى  -2

 .اعتزامھاالجریمة التي  إتمام  دون أرادتھتخفض العقوبات المذكورة في ھذه المادة حتي الثلثین اذا عدل الفاعل بمحض  -3

  

 71المادة 

 .صراحةن علیھا ینص القانو التي حاالتال یعاقب على الشروع في الجنحة اال في ال -1

إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما ال یزید على نصف الحد األعلى للعقوبة المقررة لھا فیما  -2
 .ذلكنص القانون على غیر لو تمت فعال ما لم ی

 اجتماع العقوبات 

 72المادة 

 .سواھاألشد دون جنح قضي بعقوبة لكل جریمة ونفذت العقوبة اأو  اذا ثبتت عدة جنایات -1

لعقوبة المقررة بحیث ال یزید مجموع العقوبات المؤقتة على الحد األعلى ل  ت المحكوم بھاالجمع بین العقوبا على انھ یمكن2- 
 . حالة الجنح اال بمقدار نصفھا في حالة الجنایات وبمقدار مثلھا في األشدقانونا للجریمة 

  .على المحكمة لتفصلھ األمرأحیل  بجمعھاأو   العقوبات المحكوم بھا  بإدغام اذا لم یكن قد قضي3- 

 .حتماالتكدیریة  تجمع العقوبات4- 
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 ة العلنی

 73المادة 

 :تعد وسائل للعلنیة

حصلت في مكان لیس من أو  ألنظارمعرض لأو  لجمھورمكان مباح لأو  األعمال والحركات اذا حصلت في محل عام -1
 .المذكورةدھا أي شخص موجود في المحال المحال المذكورة غیر أنھا جرت على صورة یستطیع معھا أن یشاھ

 .الفعلنقال بالوسائل اآللیة بحیث یسمعھا في كال الحالین من ال دخل لھ في أو   ماالصراخ سواء جھر بھأو  الكالم -2

ان  مكأو  ة واألفالم والشارات والتصاویر على اختالفھا اذا عرضت في محل عامصور الیدویة والشمسیة والرسوم والتابالك -3
نشرت بوسائل الكترونیة أو  ثر من شخصوزعت على أكأو  عرضت للبیعأو  بیعت أو  معرض لألنظارأو  مباح للجمھور ،

 .مشاھدتھا دون قیدأو   تمكن العموم من قراءتھا

  

  

 المسؤولیة  في -الباب الرابع

 في فاعل الجریمة  -األولالفصل 

 المسؤولین  شخاصاأل

 74المادة 

 .وإرادةبعقوبة ما لم یكن قد اقدم على الفعل عن وعي ال یحكم على احد  -1

أي  أو  رئیسھ أعمالالعامة مسؤوالً جزائیاً عن أو  المؤسسة الرسمیةأو  رة الحكومیةوي باستثناء الدائیعتبر الشخص المعن -2
وسائلھ بصفتھ شخصاً   إحدىبأو  عمالھ عندما یأتون ھذه األعمال باسمھأو  أي من ممثلیھأو  مدیریھأو  إدارتھأعضاء من 

 ً  .معنویا

القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض  مة والمصادرة وإذا كانالمعنویین إال بالغرا شخاصال یحكم على األ -3
 .القانون) من ھذا 24) إلى (22المعنویین في الحدود المعینة في المواد من ( شخاصوأنزلت باأللعقوبة المذكورة بالغرامة عن ا

 الفاعل 

 75المادة 

 . ساھم مباشرة في تنفیذھاأو  لف الجریمةفاعل الجریمة ھو من أبرز الى حیز الوجود العناصر التي تؤ

  

  



 في االشتراك الجرمي - يالفصل الثان

 الفاعل 

 76المادة 

أو   فعال أتى كل واحد منھمالجنحة تتكون من عدة أفعال فأو  كانت الجنایة أو  جنحة ،و أ متحدین جنایة أشخاصاذا ارتكب عدة 
الجنحة اعتبروا جمیعھم شركاء فیھا وعوقب كل واحد منھم  أو  أكثر من األفعال المكونة لھا وذلك بقصد حصول تلك الجنایة

 . ، كما لو كان فاعال مستقال لھابالعقوبة المعینة لھا في القانون 

 77دة ماال

في الجریمة أو  ) 73ول بالوسائل اآللیة على ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة ( لمقترفة بالكالم المنقي الجریمة ا كان فالشری
أن  األولالكتابة والناشر إال أن یثبت أو  ن المادة نفسھا ھما صاحب الكالمالوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة م إحدىالمقترفة ب

 . ضاهتم دون ر النشر

  

 78المادة 

رئیس تحریر  أو  ا تقترف الجریمة بواسطة الصحف یعد ناشرا مدیر الصحیفة المسؤول ، فاذا لم یكن من مدیر ، فالمحرردمعن
 . الصحیفة

 المحرض والمتدخل 

 79المادة 

ري على كل من الشركاء في الجریمة  سا تمنھ عفاءاإلأو  اتخفیضھأو  المادیة التي من شانھا تشدید العقوبة بسبامفاعیل األ -1
 .ارتكابھاوالمتدخلین فیھا والمحرضین على 

 .الجریمةتراف المزدوجة التي سببت اقأو   وتسري علیھم أیضا مفاعیل الظروف المشددة الشخصیة -2

المحرضین فال  أو  نلیتدخالمأو  ي الجریمةمخففة لھ في حق أحد الفاعلین فأو  إذا توافرت أعذار شخصیة معفیة من العقاب -3
 .یتعدى أثرھا إلى غیر من تعلقت بھ

  

  

 والمتدخل  المحرض

 80المادة 

یھ عل بالتأثیرأو  بتقدیم ھدیة لھأو  نقودا بإعطائھعلى ارتكاب جریمة   یحمل شخصا آخر أنحاول أو  من حمل یعد محرضا. أ1- 
 . االستعمال في حكم الوظیفة إساءةبأو  باستغالل النفوذأو ،بالحیلة والخدیعة أو  ،بالتھدید
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 .تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجریمة أنب. 

 :جنحةأو  في جنایة یعد متدخال2- 

 . الخادمة لوقوعھا بإرشاداتھقوع جریمة من ساعد على و  -أ

 . الجریمة إیقاعا یساعد على أي شيء آخر ممأو  أدواتأو  من أعطى الفاعل سالحا -ب

ضمان  أو   تقویة تصمیم الفاعل األصليأو  المقاومین إرھاب من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فیھ الجرم بقصد -ج
 . ارتكاب الجرم المقصود

 . أتمت ارتكابھاأو   سھلتھاأو  من ساعد الفاعل على األفعال التي ھیأت الجریمة -د

تصریف األشیاء الحاصلة  أو  تخبئھأو  معالمھا إخفاءقبل ارتكاب الجریمة وساھم في  تدخلینالم اعل أومن كان متفقا مع الف -ه
 . أكثر من الذین اشتركوا فیھا عن وجھ العدالةأو  شخص إخفاءأو   ،بعضھاأو   ،جمیعھابارتكابھا 

  السالمة العامة ،أو   ،الدولة بسیرة األشرار الجنائیة الذین دأبھم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمنن عالما من كا -و

 . تماعلالج مكاناأو  مختبأأو  مأوىأو  الممتلكات وقدم لھم طعاماأو ،ضد األشخاص أو 

  

 81المادة 

 :المتدخلأو  یعاقب المحرض

 .عداممن عشرین سنة إلى خمس وعشرین سنة إذا كانت عقوبة الفاعل اإل لغا ش باألأو  المؤبدة شغالباأل -أ -1

 .االعتقال المؤبدأو  المؤبدة شغالتھا إذا كانت عقوبة الفاعل األبالعقوبة ذا -ب

 .الثلثاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى رض والمتدخل بعقوبة الففي الحاالت األخرى ، یعاقب المح -2

بقتین من ھذه المادة جنحة الى نتیجة خفضت العقوبة المبینة في الفقرتین الساأو  ارتكاب جنایة  التحریض علىاذا لم یفض  -3
 .ثلثھاالى 

  

 82المادة 

 . عقابالتحریض على ارتكاب مخالفة والتدخل فیھا ال یستلزم ال

  

 83المادة 
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األشیاء   إخفاءمن ھذا القانون من أقدم وھو عالم باألمر على )   80ال الحالة المنصوص علیھا في الفقرة ( ه ) من المادة ( ا خفیم
جنحة ، عوقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین أو  حصل علیھا بارتكاب جنایةأو  اختلستأو  التي نزعت الداخلة في ملكیة الغیر

 . دینارا رامة ال تتجاوز الخمسینوبغ

  

 84المادة 

شخص یعرف أنھ   إخفاء) من أقدم على  80) و ( و ) من المادة (  (هلفقرتین فیما خال الحاالت المنصوص علیھا في ا -1
 . ساعده على التواري عن وجھ العدالة عوقب بالحبس مدة ال تزید على سنتینأو  یةاقترف جنا

 .وشقیقاتھمروعھم وأزواجھم وزوجاتھم وأشقاؤھم ین وفصول الجناة المخبئیعفى من العقوبة أ -2

  

  

 انون الجھل بالق 

 85المادة 

  .عذرا لمن یرتكب أي جرم جھل القانون ال یعتبر

  

  

 لوقائعالجھل بالقانون وا -لواألالفصل 

 دي الغلط الما

 86المادة 

على أحد العناصر  ة بعامل غلط مادي واقع متدخل كل من أقدم على الفعل في جریمة مقصودأو  محرضأو  ال یعاقب كفاعل -1
 .للجریمةالمكونة 

 .الظرفاذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة ال یكون المجرم مسؤوال عن ھذا  -2

  

  

 الغلط الواقع في جریمة غیر مقصودة 

 87المادة 
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 . ا لم ینتج عن خطأ الفاعل یكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجریمة غیر مقصودة مانعا للعقاب اذ

  

  

 اھرة ق قوة الفي ال -الفصل الثاني

 المعنوي  كراه غالبة واإلة الالقو

 88المادة 

ال عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرھا تحت طائلة التھدید وكان یتوقع حین ارتكابھ ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول 
  عن ارتكاب امتنع یما لوتعطیل أي عضو من أعضائھ بصورة مستدیمة فأو  أي ضرر بلیغ یؤدي الى تشویھأو  الموت العاجل ،

 كراه یكون فاعل الجریمة قد عرض نفسھ لھذا اإل أالشترط الجرم المكره على اقترافھ وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما ی

 . لم یستطع الى دفعھ سبیالأو  إرادتھبمحض 

  

 حالة الضرورة  

 89ة الماد

ملك غیره ، خطرا أو  عن ملكھأو  غیرهأو  لحال عن نفسھأن یدفع بھ في ا الضرورة . الى  على فعل ألجأتھ ال یعاقب الفاعل
 . یكون الفعل متناسبا والخطر أنجسیما محدقا لم یتسبب ھو فیھ قصدا شرط 

  

 90المادة 

 . ال یعتبر في حالة الضرورة من وجب علیھ قانونا أن یتعرض للخطر

  

  

 في انتفاء المسؤولیة وفي المسؤولیة الناقصة  -الفصل الثالث

 نون الج

 91المادة 

 . بأنھ كان سلیم العقل حین ارتكاب الجریمة حتى یثبت العكسأو  بأنھ سلیم العقل إنسانیفترض في كل 

  



 92المادة 

عاجزا عن العلم بأنھ  أو  ه عاجزا عن ادراك كنھ أفعالھارتكابھ ایا كان حین تركا اذاأو  یعفى من العقاب كل من ارتكب فعال -1
 .عقلھرك بسبب اختالل في التأو  ك الفعلمحظور علیھ ارتكاب ذل

كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة یحجز في مستشفى األمراض العقلیة الى أن یثبت بتقریر لجنة طبیة شفاؤه   -2
 .العامةرا على السالمة وأنھ لم یعد خط

  

 السكر والتسمم بالمخدرات  

 93المادة 

ا عقاقیر مخدرة أیأو  االختیار في عملھ وقت ارتكاب الفعل لغیبوبة ناشئة عن الكحولأو  ال عقاب على من یكون فاقد الشعور
 . على غیر علم منھ بھاأو  ا من دون رضاهأخذھ كان نوعھا اذا

  

  

 ي السنف   -الفصل الرابع

 األحداث

 94المادة 

 :األحداث إصالحمع مراعاة ما جاء في قانون 

 .عمرهالتاسعة من ال یالحق جزائیا كل من لم یتم  -1

ھ الفعل أن  ة من عمره ، إال إذا ثبت أنھ كان في مقدوره عند ارتكابن لم یتم الثانیة عشرویعفى من المسؤولیة الجزائیة كل م -2
 .الفعلیأتي ذلك  یعلم انھ ال یجوز لھ أن

  

  

 األعذار في  -األولالفصل 

 المحلة األعذار

 95المادة 

 . الت التي عینھا القانونال عذر على جریمة إال في الحا



  

 96المادة 

 . عفي المجرم من كل عقاب على أنھ یجوز أن تنزل بھ عند االقتضاء تدابیر االحتراز كالكفالة االحتیاطیة مثالالمحل ی  إن العذر

  

 مخففةال األعذار

 97المادة 

 :عذر مخفف عندما ینص القانون على

 .األقلالمؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على  تقالاالعأو  المؤبدة غالشاألأو   عدامجنایة توجب اإلإذا كان الفعل  -1

 .سنتینالجنایات األخرى كان الحبس من ستة أشھر الى  إحدىوإذا كان الفعل یؤلف  -2

 .رادیناالغرامة خمسة وعشرین أو  واذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشھر -3

  

  

 98المادة 

ب من فاعل الجریمة الذي أقدم علیھا بسورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق وعلى جان یستفید من العذر المخفف1- 
 . ني علیھالخطورة أتاه المج

خارج  أنثى) من ھذه المادة إذا وقع الفعل على  1الجریمة من العذر المخفف المنصوص علیھ في الفقرة ( ید فاعلال یستف -2
 .) من ھذا القانون340المادة ( أحكامنطاق 

  

 99المادة 

 :فیجوز للمحكمة أن تقضي مخففة أسباب إذا وجدت في قضیة

 .سنةمن خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرین  شغالباألأو  المؤبدة شغالباأل عدامبدال من اإل -1

 .ى عشرین سنةا من خمس عشرة سنة البالعقوبة نفسھالمؤبد  االعتقالأو  المؤبدة شغالبدال من األ -أ -2

 .االعتقال عشرین سنة بالعقوبة نفسھا من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنةأو  شغالبدال من األ -ب

 .ولھا أن تحط من أي عقوبة جنائیة أخرى بما ال یزید عن ثلثھا -3
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 .األقلالحبس سنة على ثالث سنوات الى  دنىوبة ال یتجاوز حدھا األلھا أیضا ما خال حالة التكرار ، أن تخفض أیة عقو -4

 .للعقوبة دنىالمخففة فال تلزم بالنزول الى الحد األ سبابإذا أخذت المحكمة باأل -5

  

  

 100المادة 

المبین في المادتین  دنىلمصلحة من ارتكب جنحة ، فلھا أن تخفض العقوبة الى حدھا األ المخففة سبابألأخذت المحكمة با اذا1- 
 . ) على األقل 22و  21( 

 .المخالفةلجنحیة الى عقوبة العقوبة ا -فیما خال حالة التكرار -أن تحولأو  ولھا أن تحول الحبس الى غرامة -2

 .الجنحأو  المخففة معلال تعلیال وافیا سواء في الجنایات سبابالمانح لأل ون القراریجب أن یك -3

  

 في التكرار   -الفصل الثالث

 تكرار الجنایات 

 101المادة 

أو  قضاھا أنفي خالل عشر سنوات بعد أو  مدة عقوبتھ أثناءحكما مبرما ثم ارتكب في   العقوبات الجنائیة إحدىمن حكم علیھ ب
 -:القانونیة سباببعد سقوطھا عنھ بأحد األ

تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمھا   علیھ مدة المؤقت ، حكم االعتقال ال أو تةمؤقال شغالجنایة تستلزم قانونا عقوبة األ  -1
 .سنةال یتجاوز ھذا التضعیف خمس وعشرین  أنجریمتھ الثانیة على 

ال یتجاوز   أنجنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم علیھ مدة ال تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمھا جریمتھ الثانیة على  -2
 .سنواتمس التضعیف خھذا 

  

  

 في التكرار   -الفصل الثالث

 تكرار جنح 

 102المادة 
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 أنفي خالل ثالث سنوات بعد أو  مدة عقوبتھ أثناءفي أو  من حكم علیھ بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ ھذه العقوبة فیھ

بمدة ال تتجاوز ضعف العقوبة التي علیھ  حكم -ىاألولجنحة جنحة مماثلة لل  -ونیةالقان سباببعد سقوطھا عنھ بأحد األأو  قضاھا
 . یتجاوز ھذا التضعیف خمس سنوات أالتستلزمھا جریمتھ الثانیة ، على 

  

 103المادة 

 :جنحا مماثلة لغایات التكرار المنصوص علیھ في المادة السابقة األتیةتعتبر الجرائم 

 .ونلواحد من ھذا القانص علیھا في الفصل االجنح المقصودة المنصو -1

 .القانونواآلداب العامة كما وردت في الباب السابع من ھذا  خالقالجنح المخلة باأل -2

 .كما وردت جمیعھا في الباب الثامن من ھذا القانون نسانالجنح المقصودة الواقعة على اإل -3

 .من ھذا القانون ادي عشري الباب الحكما وردت ف موالالجنح المقصودة الواقعة على األ -4

  

  

 في التكرار   -الفصل الثالث

 الحكم السابق 

 104المادة 

 . ا للتكرار ما لم یكن صادرا من محاكم مختصھأساسال یعتبر الحكم السابق 

  

  

 في التكرار   -الفصل الثالث

 والمخففة المشددة سباباأل

 105المادة 

 :المخففة للعقوبة على الترتیب التاليأو  المشددة سباباأل أحكامتسري 

 .المادیةالمشددة  سباباأل -1

 .األعذار -2

https://jordan-lawyer.com/2020/11/27/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b4%d8%af%d8%af/


 .الشخصیة المشددة سباباأل -3

 .المخففة سباباأل -4

  

  

 في التكرار   -الفصل الثالث

 مخففةدة والالمشد سباباأل

 106المادة 

 . المخفضة على العقوبة المقضي بھاأو  المشددة سبابتعین المحكمة في الحكم مفعول كل من األ

  

  

 المؤامرة 

 107المادة 

 . أكثر على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب بوسائل معینةأو  المؤامرة ھي كل اتفاق تم بین شخصین

  

 108المادة 

 . یھعا فمشروأو  ناقصاأو  یعتبر االعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجریمة تاما

  

  

 109ة الماد

 .للتنفیذ مھیئن العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بھا قبل البدء بأي فعل یعفى م -1

 .مخففاالعذر إال بدء بھ ال یكون أو  اذا ارتكب فعل كھذا -2

 ةإتاحأو  قبل إتمامھا أمن الدولةخرى على بجریمة أأو  السلطة بمؤامرة یستفید من العذر المخفف ، المتھم الذي أخبر -3
 .مخبأھمعلى الذین یعرف أو  على المتھمین اآلخرین -ولو بعد مباشرة المالحقات -القبض

 .المحرضھذه المادة على  أحكامال تطبق  -4



  

 ةالخیان ولة الخارجيفي الجرائم التي تقع على امن الد -األول الفصل

 110المادة 

 .باإلعدامكل أردني حمل السالح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب  -1

 .المؤبدة شغالأقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب باأل -وان لم ینتم الى جیش معاد -كل أردني -2

المؤقتة  شغالقب باألني ضد الدولة عونھ قبل أي عمل عدوایش معاد ، ولم ینفصل عیة صفة كانت في جكل أردني تجند بأ -3
 .األجنبیةالجنسیة  هبتجنیدوان یكن قد اكتسب 

  

 111المادة 

لیوفر الوسائل الى ذلك عوقب أو  اتصل بھا لیدفعھا إلى العدوان ضد الدولةأو  ةأجنبیكل اردني دس الدسائس لدى دولة 
 . عدامیجة عوقب باإلالمؤبدة واذا أفضى عملھ الى نت شغالألبا

  

 112المادة 

 . عداماتصل بھ لیعاونھ بأي وجھ كان على فوز قواتھ على الدولة عوقب باإلأو  كل اردني دس الدسائس لدى العدو

  

 113المادة 

بالمنشآت والمصانع   اإلضرارلوطني على المؤبدة كل اردني أقدم بأیة وسیلة كانت بقصد شل الدفاع ا  شغالیعاقب باأل -1
أو  وات والذخائر واألرزاق وسبل المواصالت وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكريالھوائیة واألدوالبواخر والمركبات 
 .لھالقوات التابعة أو  معد الستعمال الجیش

 .نفستلف أفضى إلى أو  عند توقع نشوبھا أو  اذا حدث الفعل زمن الحرب عدامیحكم باإل -2

  

 114المادة 

بغیر ذلك أن یقتطع جزءا  أو  كتاباتأو  ،خطبأو  ،بأعمالدني حاول  ت على األقل كل ار المؤقتة خمس سنوا الشغیعاقب باأل
 . امتیازا خاصا بالدولة األردنیةأو  أن یملكھا حقاأو  ةأجنبیمن األراضي األردنیة لیضمھا الى دولة 

  

 115المادة 



ساعده أو  وھو على بینة من أمره الستكشافلجاسوس لأو   د األعداءندي من جنولباسا لجأو   طعاماأو  كناكل اردني قدم س -1
 .المؤقتة شغالعلى الھرب عوقب باأل

 .المؤقتة شغالأحد رعایا العدو المعتقلین عوقب باألأو  كل أردني سھل الفرار ألسیر حرب -2

  

 116المادة 

 معاھدة تحالف ضد عدو مشترك ھا بالمملكةدولة تربط الفعل على المواد السابقة اذا وقعتفرض العقوبات المنصوص علیھا في 

. 

  

  

 117المادة 

 . سكن فعليأو  ) األجانب الذین لھم في المملكة محل إقامة 116 -111ینزل منزلة األردنیین بالمعنى المقصود في المواد (

  

 لجرائم الماسة بالقانون الدولي ا

 118المادة 

 :باالعتقال المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنواتقب یعا

 .الحربمن خرق التدابیر التي اتخذتھا الدولة للمحافظة على حیادھا في  -1

تعكر  أو  عدائیة أعمالكة لخطر تعرض المملشأنھا أن  خطب لم تجزھا الحكومة منأو  كتاباتأو   من أقدم على أعمال -2
 .أموالھمعلى أو  ثأریة تقع علیھم  ألعمال ناألردنییتعرض أو  ةأجنبیصالتھا بدولة 

أو  أكثر داخل المملكةأو  درب شخصاأو  من جندأو  إرھابیةتنظیمات أو  من غادر المملكة بقصد االلتحاق بجماعات مسلحة -3
 .التنظیماتأو  عاتتلك الجما حاق بأي منخارجھا بقصد االلت

  

 119المادة 

تغییر النظام القائم فیھا بالقوة یعاقب  أو  ة موالیةأجنبیب دستور دولة أیة محاولة لقل ساعد في المملكةأو  ھیأأو  كل من نظم
 . باالعتقال المؤقت

  

  



 120المادة 

ة جنبیت الدولة األالمؤقت واذا كان ة عوقب باالعتقالأجنبیمن جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة 
 . دامععدوة فتكون العقوبة اإل

  

 121المادة 

یقوم بھ اردني أو  یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز السنتین وبغرامة ال تتجاوز العشرین دینارا على كل تحریض یقع في المملكة
أو   الجو على الفرارأو  البحرأو  جنود البریة من ة موالأجنبیجنود دولة ) لحمل  118الوسائل المذكورة في المادة (  إحدىب

 . العصیان

  

 122المادة 

ذا ارتكبت دون یعاقب بالعقوبات نفسھا المبینة في المادة السابقة بناء على شكوى الفریق المتضرر من أجل الجرائم التالیة ، ا
 . مبرر كاف

 .عالنیةشعارھا الوطني أو  اعلمھأو  جیشھاأو  ةأجنبیتحقیر دولة  -1

 .المملكةممثلیھا السیاسیین في أو  وزرائھاأو  ةأجنبیدولة  التحقیر الواقع عالنیة على رئیسأو  الذمأو  القدح -2

 . ال یجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم

  

 123المادة 

 . مماثلة أحكامعھا المعقود م في االتفاقأو  ت الشأن) إال إذا كان في قوانین الدولة ذا 122 -119المواد (  أحكامتطبق ال 

  

 لغاة م

 124المادة 

حرصا  ن تبقى مكتومةمعلومات یجب أأو  وثائقأو  الى مكان محظور قصد الحصول على أشیاء حاول الدخولأو  من دخل
المؤبدة واذا كانت   شغالة ، عوقب باألأجنبیالمؤقتة ، واذا حصلت ھذه المحاولة لمنفعة دولة  شغالى سالمة الدولة عوقب باألعل

 . عدامة عدوة فتكون العقوبة اإلجنبیالدولة األ

  

 ملغاة 



 125المادة 

المؤقتة مدة ال تقل  شغالاستحصل علیھا عوقب باألأو  معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقةأو  وثائقأو  من سرق أشیاء -1
 .سنواتعن عشر 

 .اإلعدامبة عقوال فتكون ة عدوةجنبیالدولة األ المؤبدة واذا كانت شغالة كانت العقوبة األأجنبینایة لمنفعة دولة اذا اقترفت الج -2

  

 ملغاة 

 126المادة 

أفشاھا دون سبب مشروع  أو  ) ، فأبلغھا 124(المعلومات كالتي ذكرت في المادة أو  من كان في حیازتھ بعض الوثائق -1
 . مدة ال تقل عن عشر سنوات المؤقتة شغالعوقب باأل

 .اإلعدامة عدوة فتكون العقوبة جنبیلة األانت الدوة واذا كأجنبیاذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة المؤبدة  شغالویعاقب باأل -2

  

  

 االتصال بالعدو لمقاصد غیر مشروعة 

 127المادة 

حاول  أو  دینار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم مائةال تقل عن سنتین وبغرامة ال تنقص عن یعاقب بالحبس مدة 
أو   ایا العدو .ع أحد رعمقایضة مأو  بیعأو ،راء أیة صفقة شأو  ،یةارتجبواسطة شخص مستعار على صفقة أو  أن یقدم مباشرة

 . مع شخص ساكن بالد العدو

  

  

 128المادة 

سھل أو  اكتتاب لمنفعة دولة معادیةأو   إذا ساھموا في قرض شخاص الوارد في المادة السابقة من ذكر فیھا من األ یستحق العقاب
 . المالیة بوسیلة من الوسائل أعمالھا

  

 129المادة 

أو  سنتین أحد رعایاھا المعھود بھا الى حارس عوقب بالحبس مدة ال تزید على أموالأو  عادیةدولة م  أموالاختلس أو  ىمن أخف
 . بكلتا العقوبتینأو   دینار مئةبغرامة ال تزید على 



  

 عور القوميالدولة ومن الشالنیل من ھیبة  

 130المادة 

أو  إیقاظ النعرات العنصریةأو  نشوبھا بدعایة ترمي الى إضعاف الشعور القومي عند توقعأو  ربمن قام في المملكة زمن الح
 . المؤقتة شغالالمذھبیة عوقب باأل

  

 131المادة 

  مبالغ فیھا من شأنھاأو  في األحوال عینھا أنباء یعرف أنھا كاذبةبقة من أذاع في المملكة یستحق العقوبة المبینة في المادة السا -1

 .األمة أن توھن نفسیة

 .أشھراذا كان الفاعل قد أذاع ھذه األنباء وھو یعتقد صحتھا ، عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة  -2

  

  

 132المادة 

مكانتھا ،  أو  مبالغ فیھا من شأنھا أن تنال من ھیبة الدولةو أ من األمر أنباء كاذبة كل اردني یذیع في الخارج وھو على بینة -1
 .دیناراتنقص عن ستة أشھر وبغرامة ال تزید على خمسین بالحبس مدة ال   یعاقب

 .العرشأحد أوصیاء أو  ولي العھدأو  جاللة الملكیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجھا ضد  -2

  

  

 جرائم المتعھدین 

 133المادة 

تقدیم خدمات  أو  استصناعأو  یھ عقد تعھدیفرضھا عل میع الموجبات التيعند توقع نشوبھا جأو  من لم ینفذ في زمن الحرب -1
تموین األھلین فیھا ، یعاقب باالعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسین أو  العامةالح الدولة الوطني ومصتعلق بالدفاع ت

 .دیناردینارا إلى مائتي 

 .السابقةالمعینة في الفقرة   اعل بالحبس فضال عن الغرامةاذا كان عدم التنفیذ ناجما عن خطأ غیر مقصود عوقب الف -2

 .فقطذ قد تأخر ا في ھذه المادة اذا كان التنفیبات المنصوص علیھف العقویخفض نص -3

 .تنفیذهفي تأخیر أو  وتفرض ھذه العقوبات بفوارقھا السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفیذ العقد -4



  

 134المادة 

تة وبغرامة تتراوح من مؤقال شغال یعاقب علیھ باأل ن العقود المشار إلیھا في المادة السابقةحوال نفسھا بشأرف في األكل غش یقت
 . دینار حتي مائتي دینار اردني مئة

  

 الجنایات الواقعة على الدستور 

 135المادة 

 .باإلعدامب حریتھ ، یعاقأو  ة الملككل من اعتدى على حیاة جالل  -1

 .المؤبدة شغالاعتدى على جاللة الملك اعتداء ال یھدد حیاتھ، یعاقب باألمن كل  -2

 .العرش  أوصیاءأحد أو  ولي العھدأو   یعاقب بالعقوبات نفسھا اذا كان االعتداء على جاللة الملكة -3

  

 136المادة 

 . مشروعةر دستور الدولة بطرق غی كل من یعمل على تغییر عدامیعاقب باإل

  

 137المادة 

 .المؤبدة شغالكل فعل یقترف بقصد إثارة عصیان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور یعاقب علیھ باأل -1

 .باإلعداماذا نشب العصیان ، عوقب المحرض وسائر العصاة  -2

  

 138المادة 

 . المؤبدة شغالب علیھ باألقامستمدة من الدستور ، یعمة من ممارسة وظائفھا الاالعتداء الذي یقصد منھ منع السلطات القائ

  

 139المادة 

یعاقب على المؤامرة التي تستھدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد ھذا الفصل بالعقوبة ذاتھا المفروضة 
 . بموجبھا على ارتكاب الجرم نفسھ



  

  

 قیادة عسكریة أو  سیاسیةأو  اغتصاب سلطة مدنیة

 140المادة 

 :على األقل الموقت سبع سنواتیعاقب باالعتقال 

 .عسكریةقیادة أو  مدنیةأو  من اغتصب سلطة سیاسیة -1

 .عسكریةقیادة أو  ة بسلطة مدنیةمن احتفظ خالفا ألمر الحكوم  -2

 .بتفریقھأو  كري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر األمر بتسریحھكل قائد عس -3

  

 141المادة 

أو   لطة على تألیف فصائل مسلحة من الجندعن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى الس یعاقب باالعتقال الموقت مدة ال تقل 
 . حة والذخائرمدھم باألسلأو  ھیزھمتج علىأو   تجنیدھمأو  على قید العساكر

  

 الفتنة

 142المادة 

لى بحملھم عأو  ح األردنیینسلیاالقتتال الطائفي بتأو  إثارة الحرب األھلیة أمامؤبدا على االعتداء الذي یستھدف  شغالیعاقب باأل
 . إذا تم االعتداء عداممحالت ویقضى باإلأو  بالحض على التقتیل والنھب في محلة وأماعض اآلخر ، ح بعضھم ضد البالتسل

  

 143المادة 

 ،محلةأو ،نة بقصد اجتیاح مدی قیادة أیا كان نوعھا ، إما أو  تولى فیھا وظیفةأو  مؤبدا من رأس عصابات مسلحة شغالیعاقب باأل
مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي ھذه  أو  جماعة من األھلین ، وإما بقصد مھاجمة أمالكأو  دولةال أمالكبعض أو 

 . الجنایات

  

 144المادة 

الجنایات المنصوص علیھا في المادتین  إحدىالمؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب  شغالب باألیعاق -1
 .السابقتین



الفتنة واستسلم بسالحھ دون  أماكنخدمة ولم یوقف في أو   لم یتول منھم في العصابة وظیفة  من العقوبة منغیر أنھ یعفى  -2
 .حكممقاومة وقبل صدور أي 

  

 145مادة ال

حیازة  أو  ،اقتناء وأ ،صنعضد الدولة على   أخرىأیة جنایة أو  جنایات الفتنة المذكورة إحدىتسھیل أو  من أقدم بقصد اقتراف
 شغالصنعھا ، یعاقب باألأو  األجزاء التي تستعمل في تركیبھاأو  المحرقةأو  الملتھبة والمنتجات السامةأو  متفجرةالمواد ال

 . بقیت ناقصةأو  شرع فیھاأو  قوبات األشد التي یستحقھا المتدخلون في تلك الجنایات اذا اقترفتفضال عن الع المؤقتة

  

 146المادة 

 . الجنایات المذكورة في المواد السابقة إحدىارتكاب  المؤامرة بقصدالمؤقتة على  شغالیعاقب باأل

  

 اإلرھاب

 147المادة 

وسائلھ یقع تنفیذا لمشروع  أو   انت بواعثھ وأغراضھاالمتناع عنھ أیاً كأو  د بھالتھدیأو  یقصد باإلرھاب: كل عمل مقصود -1
كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام  إحداث فتنة إذا أو  ة المجتمع وأمنھ للخطرھ تعریض سالمجماعي من شأنأو   إجرامي فردي

أو  لعامةا مالكاألالمرافق وأو  ر بالبیئةالضر إلحاقأو  تعریض حیاتھم للخطرأو  ترویعھمأو  إلقاء الرعب بین الناسأو  العام
أو   رد الوطنیةتعریض المواأو  االستیالء علیھاأو  احتالل أي منھاأو  البعثات الدبلوماسیةأو  المرافق الدولیةأو  الخاصة مالكاأل

تعطیل تطبیق  أو  عنھ تناعاالمأو  إقلیمیة على القیام بأي عملأو  منظمة دولیةأو  سلطة شرعیة إرغامأو  االقتصادیة للخطر
 . األنظمةأو  القوانینأو  ستورالد

لھا عالقة بنشاط  بتحویلھا الى اي جھةأو  موالاأل بإیداعة شبوھة المتعلقالمصرفیة الم األعمال اإلرھابیعد من جرائم  -2
 :ات التالیةجراءوفي ھذه الحالة تطبق اإل إرھابي

 .بشأنھاات التحقیق إجراءال الى حین استكمالمدعي العام  وذلك بقرار من موالمنع التصرف بھذه األ -أ

التحقیق في القضیة دولیة ، بأو  المركزي واي جھة ذات عالقة ، محلیة كانت قیام المدعي العام بالتنسیق والتعاون مع البنك -ب
 .المختصة القضیة الى المحكمة إحالةفیتم  إرھابيلتلك العملیة المصرفیة عالقة بنشاط  أنواذا ثبت لھ 

ذي اجرى العملیة  لمالیة الالمؤسسة اأو  المسؤول في البنك اإلداريالمؤقتة ویعاقب  شغالھذه الجریمة باأل یعاقب من یرتكب -ج
 . التي تم التحفظ علیھا موالمصادرة األ وھو عالم بذلك بالحبس ، وتتم

  

 148المادة 

 .المؤقتة شغالب علیھا باألبیة ، یعاق أعمال إرھاأو  المؤامرة التي یقصد منھا ارتكاب عمل -1



 .اإرھابیمدة ال تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عمال  شغالیعاقب باأل -2

 :يالمؤبدة اذا نتج عن الفعل ما یل شغالویقضى باأل  -3

أي  أو  قلأي وسیلة نأو  طائرةأو  سفینةأو  مؤسسة صناعیةأو   ،خاصةأو  ،عامةالحاق الضرر ، ولو جزئیا ، في بنایة  -أ
 . أخرى تمنشئا 

الحاق الضرر  أو  وسائط النقلیل تعطأو  التشویش علیھاأو   اختراق شبكاتھاأو  الحاسوب وأنظمةالتصاالت ل سبل اتعطی -ب
 . جزئیاأو  بھا كلیا

 :في أي من الحاالت التالیة عدامیقضى بعقوبة اإلو -4

 . إنساناذا افضى الفعل الى موت  -أ

 . اكثرأو  فیھ شخص وكان جزئیةأو  ةى ھدم بناء بصورة كلیاذا افضى الفعل ال -ب

أو  الجرثومیةأو  الوبائیةأو  المحرقةأو  المنتجات السامةأو  ،الملتھبةأو  ،المتفجرةاذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد  -ج
 . اإلشعاعیةأو  الكیمیائیة

  مادة مفرقعةم منھ ، أي سلم ، عن علأو  باعأو  نقلأو  رزحاأو  مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من صنع شغالیعاقب باأل -5

أي من مكونات ھذه المواد بقصد استعمالھا في أو  ) من ھذه المادة4لفقرة (أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من اأو 
 .الغایةلتمكین شخص اخر من استعمالھا لتلك أو  إرھابیة أعمالتنفیذ 

  

 149المادة 

التحریض على  أو  ظام الحكم السیاسي في المملكةن ى أي عمل من شانھ تقویضالمؤقتة كل من اقدم عل شغالألب بایعاق -1
المجتمع   أوضاعأو  االجتماعيأو  جماعي بقصد تغییر كیان الدولة االقتصاديأو  م على أي عمل فرديھضتھ وكل من اقدمنا

 .األساسیة

ة بقصد ابتزاز أي  احتفظ بھ رھینأو  جز شخصا) من ھذه المادة كل من احت1فقرة (یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في ال -2
 شغالاالمتناع عنھ ، وتكون العقوبة األأو  على القیام باي عمل معین إجبارھاأو  خاصة باي صورة كانتأو  جھة رسمیة

 .احدالى موت   أدىاذا  عداماحد وباإل إیذاءھذا العمل الى  أدىالمؤبدة اذا 

ساعد على ذلك ، وكان یحمل مواد  أو  المملكة  أراضيحاول التسلل من وإلى أو  المؤقتة كل من تسلل شغالاقب باألعی -3
 .إشعاعیةأو  كیمیائیةأو  جرثومیةأو  وبائیةأو  محرقةأو  سامةأو  ملتھبةأو   فجرةمت

  

  

 تعكر الصفاء بین عناصر األمة أو  الوحدة الوطنیةالجرائم التي تنال من 

 150المادة 



طوائف نزاع بین الالحض على الأو  العنصریةأو  ینتج عنھ إثارة النعرات المذھبیةأو  عمل یقصد منھأو  كل كتابة وكل خطاب
 . ال تزید على مئتي دینارعلى ثالث سنوات وبغرامة  الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزیدومختلف عناصر األمة یعاقب علیھ ب

  

  

 151المادة 

 .السابقةیتعرض للعقوبات نفسھا كل شخص ینتمي الى جمعیة أنشئت للغایة المشار الیھا في المادة  -1

 .الجمعیةص المذكور یتولى وظیفة عملیة في مة عن عشرة دنانیر اذا كان الشخسنة واحدة والغرا وال ینقص الحبس عن -2

 .أمالكھایحكم بحل الجمعیة ومصادرة  األحوالوفي كل  -3

  

  

 النیل من مكانة الدولة المالیة

 152المادة 

التدني في   ألحداثمزاعم كاذبة أو  ) وقائع ملفقة 73(  ثانیة والثالثة من المادةالوسائل المذكورة في الفقرتین ال إحدىمن أذاع ب
ذات العالقة بالثقة المالیة العامة یعاقب  األسنادلزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتھا وجمیع أو  أوراق النقد الوطنیة

 . ناردی مئة نوات وبغرامة ال تزید على بالحبس من ستة أشھر الى ثالث س

  

 153المادة 

 :المبینة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عینھا لحض الجمھور لعقوباتیستحق ا

 . المودعة في المصارف والصنادیق العامة موالإما على سحب األ -أ

 . عن شرائھا اكسماإلعلى أو  بیع سندات الدولة وغیرھا من السندات العامة أعلى -ب

 نص المادة مكرر 

 . طرق غیر مشروعةملكة والخروج منھا بدخول الم

 – ) مكررة 153المادة (

 :على الرغم مما ورد في أي قانون آخر



خرج منھا بطریقة غیر مشروعة ، ویعاقب بالعقوبة ذاتھا  أو  یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر كل من دخل المملكة -1
 .ذلكعلى  كل من ساعده

العاملین في المراكز الحدودیة سواء كانوا أو   قلینألقل إذا كان من الناحبس لمدة سنتین على اخص عن ال وال تقل عقوبة الش -2
 .الخاصأو  من القطاع العام

  

  

 في الجرائم الواقعة على السالمة العامة -الباب الثاني

 في األسلحة والذخائر  -األولالفصل 

 تعاریف 

 154المادة 

أكثر أو   ي ھذا القانون اذا كان شخصحة بالمعنى المقصود فعات غیر المشروعة مسلواالجتماتعد العصابات والتجمھرات  -1
 .مخفیةأو  الذین تتألف منھم حاملین أسلحة ظاھرة شخاصمن األ

 .بھوا على جھل كان إذا  شخاصعلى أنھ إذا كان بعضھم یحمل أسلحة غیر ظاھرة فال یؤخذ ھذا األمر على سائر األ -2

  

 تعاریف 

 155دة ماال

راضھ وكل أداة خطرة على السالمة  أو  ثاقبةأو   آلة قاطعةأو  األسلحة الناریة وكل أداة یق المادة السابقة یعد سالحا ألجل تطب -1
 .العامة

محدد لھا في ھذا الفصل إال  سكاكین الجیب العادیة التي یزید نصلھا عن عشرة سنتیمترات تعتبر سالحا بحسب المعنى ال أن -2
لالستعمال البیتي ، وكان أو  یتعاطاھا حاملھاأو  حرفة یمارسھاأو  صناعةأو  ي مھنةألصل مخصصة الستعمالھا فانت في ااذا ك

 .البیتيلالستعمال أو   الصناعةأو  المھنةأو  یحملھا بغیة استعمالھا في تلك الحرفة

 . م لم تكنأس حاد أیة ذات نصل سواء أكانت منتھیة بروتشمل لفظة ( السكین ) كل آلة غیر المد

  

  

 في األسلحة والذخائر  -لواألالفصل 

 حمل األسلحة والذخائر وحیازتھا دون إجازة 



 156المادة 

من األسلحة  من حمل خارج منزلھ سالحا ممنوعا یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشھر وبغرامة أقصاھا عشرة دنانیر كل  
 . المبینة في المادة السابقة

  

 غیر المشروعة  في جمعیات األشرار والجمعیات -الفصل الثاني

  جمعیات األشرار ( انظر دراسة مفصلة عن جریمة تشكیل عصابة أشرار )

 157المادة 

  شغالیعاقبون باأل موالاألأو  عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنایات على الناسأو  أكثر على تألیف جمعیةأو   إذا أقدم شخصان -1

 .الغیرة عن سبع سنوات إذا كانت غایة المجرمین االعتداء على حیاة نقص ھذه العقوبالمؤقتة وال ت

 .المجرمیناالتفاق وأفضى بما لدیھ من المعلومات عن سائر أو  یةوبة من باح بقصد الجمعفى من العقغیر أنھ یع -2

  

  أشرار )ابة جریمة تشكیل عص ر دراسة مفصلة عن( انظ 158المادة 

أكثر یجوبون الطرق العامة واألریاف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو  أشخاصكل جماعة من ثالثة  -1
 عن لال تقالمؤقتة مدة  شغالارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصیة ، یعاقبون باألأو  موالاألو أ شخاصوالتعدي على األ

 .سنواتع سب

 .ذكرھاالمؤبدة اذا اقترفوا أحد األفعال السابق  غالش ویقضى علیھم باأل -2

 .البربریةعذیب واألعمال أنزل بالمجني علیھم التأو  على من أقدم منھم تنفیذا للجنایة على القتل عدامویحكم باإل -3

  

  

 الجمعیات غیر المشروعة 

 159المادة 

 :تعد جمعیة غیر مشروعة

بما تقوم بھ من الدعایة على ارتكاب أي أو   تشجع بنظامھاأو  غیر مسجلة ، تحرضأو  كل جماعة من الناس مسجلة كانت -1
 :فعال غیر المشروعة التالیةفعل من األ

 . التخریبأو   لمملكة بالثورةدستور اقلب  -أ

 . قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف -ب
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 . الحكومة األردنیة في المملكة أموالأتالف أو  تخریب -ج

بعد د اجتماعاتھا استمرت على عقأو  كومة وتخلفت عن ذلككل جماعة من الناس یقضي علیھا القانون تبلیغ نظامھا الى الح -2
شعبة لجمعیة غیر مشروعة أو  ھیئةأو  لجنةأو  مركزأو  نون المذكور وتشمل ھذه الفقرة أیضا كل فرعالقا انحاللھا بمقتضى

 .سلطتھاتدار تحت أو  مدرسة تدیرھا جمعیة غیر مشروعةأو  وكل مؤسسة

  

 160المادة 

مندوب لھا  أو  بمھمة معتمدم قاأو  منصبا في مثل ھذه الجمعیةو أ أشغل وظیفةأو  ةة جمعیة غیر مشروعكل من انتسب لعضوی
) من المادة السابقة ویعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین في  1المؤقتة في الحاالت المذكورة في الفقرة (  شغال، یعاقب باأل

 . تھا) من المادة ذا 2 الحاالت المذكورة في الفقرة (

 161المادة 

ى القیام بأي فعل من األفعال التي تعتبر غیر مشروعة بمقتضى  ة أخرى علبأیة وسیلأو  الكتابة ،أو  لخطابةكل من شجع غیره با
 . ) من ھذا القانون یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین 159المادة ( 

  

  

 162المادة 

إعانات لحساب مثل أو  ،اشتراكات أو ،جمع تبرعات أو  ،مشروعةعیة غیر إعانات لجمأو  كات اشتراأو  كل من دفع تبرعات
 . مدة ال تزید على ستة أشھرلجمعیة ، یعاقب بالحبس  ھذه ا

  

 163المادة 

دة  جریأو  منشوراأو  بیاناأو  أعالناأو  كراساأو  نشرةأو  أرسل بالبرید كتاباأو  عرض للبیعأو   باعأو  ،نشرأو  ،طبعكل من 
بغرامة ال تزید على خمسین أو  شھربالحبس مدة ال تزید على ستة أ  ھا یعاقبصادرة منأو  لمنفعتھا ،أو  ر مشروعةلجمعیة غی

 . دینارا

  

  

 الجرائم المخلة باألمن العام -الفصل الثالث

 التجمھر غیر المشروع 

 164المادة 



ة فیما بینھم ، وتصرفوا مشتركقصد تحقیق غایة كانوا مجتمعین بو أ فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، أشخاصاذا تجمھر سبعة  -1
أنھم  أو  أنھم سیخلون باألمن العام -ضمن دائرة المعقول -یحمل من في ذلك الجوار على أن یتوقعوا أنھ تصرفا من شأن

ھرھم ھذا تجمھرا  باألمن العام اعتبر تجم لإلخاللا آخرین أشخاصول سبب معقأو  بتجمھرھم ھذا سیستفزون بدون ضرورة
 .مشروعیر غ

باألمن العام بصورة مرعبة  لإلخاللجمھرون تجمھرا غیر مشروع في تحقیق الغایة التي اجتمعوا من أجلھا ع المتاذا شر -2
 . ) (شغبلألھالي أطلق على ھذا التجمھر 

  

 165المادة 

ین  على خمسة وعشر بغرامة ال تزیدأو  ةمھر غیر مشروع ، عوقب بالحبس مدة ال تزید على سنكل من اشترك في تج -1
 .معابكلتا العقوبتین أو  یناراد

 .معابكلتا العقوبتین أو  بغرامة ال تزید على خمسین دیناراأو  من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة ال تزید على سنة -2

غیر غیر منقولة عائدة للو أ منقولة أموالشغب بأو  دا خالل تجمھر غیر مشروعألحق الضرر عمأو  كل من خرب -أ-3
) من ھذا القانون 334(كالذي نصت علیھ المادة  إیذاءنجم عن فعلھ أو  المركباتأو  المحال التجاریةأو  مالكاأل أو  كالمباني

 . عوقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة

النفع  الستعماالت أو  العامة مخصصة للمرافقأو   مملوكة للدولة موالانت تلك األوال تقل عقوبة الحبس عن سنتین إذا ك -ب
 . ) من ھذا القانون333كالذي نصت علیھ المادة ( إیذاءإذا نجم عن الفعل أو  العام

رة المذكورین في البند (أ) من الفق شخاصاعتداء على أي من األأو  الشغب ضربأو  إذا نجم عن التجمھر غیر المشروع -4
الفقرة  أحكام سنوات، وذلك مع مراعاة ثالحبس لمدة ثالالقانون تكون العقوبة  ) من ھذا187) من المادة ( 2في الفقرة (أو  )1(
 .المادة) من تلك 4(

  

 166المادة 

تثلون في یمأو   الضابطة العدلیةأو   ) الذین ینصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة 165یعفى من العقوبة المفروضة في المادة ( 
 . جنحة أو أیة جنایة یتركبواأو  یستعملوا سالحا أندون   إلنذارھاالحال 

 167 المادة

أو   قائد الشرطة ،أو  ، اإلداریة) أنذرھم بالتفرق أحد ممثلي السلطة  164(إذا تجمھر الناس على الصورة المبینة في المادة  -1
  بإطالقأو  النوعبأیة وسیلة أخرى من ھذا أو  الصفارةأو  أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوقأو  قائد المنطقة

 . ضوئیةارة عث منھ إشمسدس تنب

بعد صدور أو  إذا استمر المجتمعون في التجمھر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارھم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة -2
  لسابقة ، وللشرطةحال المتجمھرون بالقوة دون تفرقھم جاز الي من المذكورین في الفقرة اأو  األمر الیھم بالتفرق بمدة معقولة

أو   ة أي منھما أن یتخذ كل ما یلزم من التدابیر لتفریق الذین ظلوا متجمھرین على النحو المذكورمساعدیقومون ب خاصشأأي أو 
للقبض على أي منھم وإن أبدى أحد منھم مقاومة جاز ألي شخص ممن تقدم ذكرھم أن یستعمل القوة الضروریة ضمن الحد  

 .مقاومتھالمعقول للتغلب على 



  

 168المادة 

 .سنتینتمعون بغیر القوة كانت العقوبة الحبس من ثالثة أشھر الى المج اذا لم یتفرق -1

 .یستحقھامن استعمل السالح منھم یعاقب بالحبس من ستة أشھر حتى ثالث سنوات فضال عن أیة عقوبة أشد قد  -2

  

  

 ةعامال دارةفي الجرائم التي تقع على اإل  -الباب الثالث

 عامة أحكام

 169المادة 

كل ضابط من ضباط السلطة  القضائي ، وأو   اإلدارينى المقصود في ھذا الباب كل موظف عمومي في السلك بالمع یعد موظفا 
  .عامة إدارةفي أو  مستخدم في الدولةأو  ، وكل عامل فرد من أفرادھاأو  العسكریةأو  المدنیة

  

  

 العامة دارةلى اإلفي الجرائم التي تقع ع  -الباب الثالث

 المخلة بواجبات الوظیفة رائم في الج  -ولاألالفصل 

 الرشوة 

 170المادة 

والخبیر  محكم رسمیة كال بالتعیین وكل شخص كلف بمھمة  أو كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء باالنتخاب
  یفتھ عوقب بالحبس مدة الكم وظ حق بح  لیقوم بعمل أخرىمنفعة  أیةأو  وعداأو ،لغیره ھدیة أو  ،لنفسھقبل أو  والسندیك طلب

 . عین وأقبل من نقد أو  غرامة تعادل قیمة ما طلبین وبتقل عن سنت

  

 الرشوة 

 171المادة 

لیعمل  أخرىمنفعة  أیةأو  وعداأو  لغیره ھدیةأو  قبل لنفسھأو  المذكورین في المادة السابقة طلب شخاصكل شخص من األ -1
أو   لبادل قیمة ما طالمؤقتة وبغرامة تع شغالباألیقوم بھ بحكم وظیفتھ ، عوقب  أنلیمتنع عن عمل كان یجب أو  عمال غیر حق

 .عینأو  قبل من نقد
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 .األفعالیعاقب بالعقوبة نفسھا المحامي اذا ارتكب ھذه  -2

  

  

 الرشوة 

 172المادة 

 .السابقتینیعاقب الراشي أیضا بالعقوبات المنصوص علیھا في المادتین  -1

 .ةالمحكمإحالة القضیة الى بھ قبل اعترفا أو  یعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا باألمر للسلطات المختصة -2

  

  

 الرشوة 

 173المادة 

یر  وعده بھا لیعمل عمال غأو  منفعة أخرىأو  ) ھدیة 170الوارد ذكرھم في المادة (   شخاصمن عرض على شخص من األ
بالحبس ال أقل من ثالثة أشھر  -الوعد قبوالأو  إذا لم یالق العرض -ھ عوقبأن یقوم بلیمتنع عن عمل كان یجب أو  حق

 . وبغرامة من عشرة دنانیر الى مائتي دینار

  

 وظیفة االختالس واستثمار ال

 174المادة 

حفظھ أو  جبایتھأو  إدارتھبموجب تكلیف من رئیسھ امر أو  بحكم الوظیفة في ذمتھ ما وكل الیھومي ادخل كل موظف عم -1
 .اختلسالمؤقتة وبغرامة تعادل قیمة ما  شغالالحد الناس عوقب باألأو   للدولة أخرى وأشیاءمن نقود 

الشركات المساھمة العامة أو   المتخصصة اإلقراضمؤسسات أو  صنادیق البنوكأو   تعود لخزائنأمواالكل من اختلس  -2
 . المؤسسة التي یعمل بھا ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة منھم في (كلالعاملین فیھا  شخاصوكان من األ

 أو رفاتالد أو  ات غیر صحیحة في القیودكتاببدس أو  السنداتأو  اذا وقع الفعل المبین في الفقرتین السابقتین بتزویر الشیكات -3

حیلة ترمي الى منع  بأیةك وبصورة عامة وغیرھا من الصكو األوراقأو  الحسابات إتالفأو  حذفأو  بتحریفأو  السجالت
 .اختلسالمؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قیمة ما  شغالاكتشاف االختالس عوقب الفاعل باأل

المحرض  أو  بتضمین الفاعل والمتدخلأو  األشیاءأو  برد النقود ویحكم والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتھالمتدخل یعاقب ا -4
 .ھا من ضررأصابقیمتھا وما 
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 االختالس واستثمار الوظیفة 

 175المادة 

عامة ، فاقترف غشا في احد   إدارةلحساب أو  غیر منقولة لحساب الدولة أو ولةنقم أموال إدارةأو  ،شراءأو  ،بیعلیھ من وكل ا
  إضراراأو  بالفریق اآلخر إضراراأو  مراعاة لفریقأو  لجر مغنم ذاتي أماالتي تسري علیھا  حكامخالف األأو  األعمالھذه 

 . تعادل قیمة الضرر الناجم وبغرامة المؤقتة شغالالعامة عوقب باأل دارةباإل

  

  

 االختالس واستثمار الوظیفة 

 176المادة 

 :یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنتین وبغرامة أقلھا عشرة دنانیر

على ید أو  مي الیھا سواء أفعل ذلك مباشرةینتتي ال رةدامعامالت اإل إحدى منفعة شخصیة من كل موظف حصل على -1
 .صوریةباللجوء الى صكوك أو  شخص مستعار

باللجوء الى صكوك صوریة أو  وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جھارا دارةممثلو اإل -2
سلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات ال یھاون فالمنطقة التي یمارس ر على االتجار فيعلى ید شخص مستعا أو  مباشرة

 .أمالكھمیة غیر ما أنتجتھ األولالضرورة 

  

  

 االختالس واستثمار الوظیفة 

 177المادة 

أو   ) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زھیدین 174( ادةالمفي یخفض نصف العقوبات المنصوص علیھا  -1
 . إذا عوض عن الضرر تعویضا تاما قبل إحالة القضیة على المحكمة

 .ربعھاقوبة ولو غیر مبرم خفض من الع ساسالمحاكمة وقبل أي حكم في األ أثناءواذا حصل الرد والتعویض  -2

التخفیف التقدیریة فال یجوز لھا تخفیض   أسبابالمحكمة ب أخذتردة في ھذا الفصل اذا  لواوا ةفي جمیع الجرائم السابق -3
 .النصفالعقوبة الى اقل من  

  

  

 دي على الحریةتعال
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 178المادة 

 . حبس شخصا في غیر الحاالت التي ینص علیھا القانون یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى سنة أو كل موظف أوقف

  

  

 التعدي على الحریة

 179المادة 

یات وكل من اضطلع بصالحیتھم من  صالحاإلأو  المعاھد التأدیبیةأو  لتأھیوال صالحمراكز اإل مدیرو وحراس -اذا قبل
استبقوه الى أبعد من األجل المحدد ، یعاقبون بالحبس من شھر الى أو  قرار قضائيأو  شخصا دون مذكرة قضائیة -الموظفین

 .سنة

  

  

 التعدي على الحریة

 180المادة 

یؤخرون  أو  الذین یرفضون اإلداریینوأي من الموظفین  وإفرادھماإن الموظفین السابق ذكرھم وضباط الشرطة والدرك 
بس لمدة ال تزید الححیة الذي یطلب الیھم ذلك ، یعاقبون بلصالالقاضي ذي اأو  سجین أمام المحكمةأو  إحضار شخص موقوف

 . بغرامة ال تزید على خمسین دیناراأو  على ستة أشھر

  

  

 التعدي على الحریة

 181المادة 

ي غیر األحوال التي یجیزھا القانون ، یعاقب  مسكنھ فات ملحقأو  ة كونھ موظفا مسكن أحد الناسبصف كل موظف یدخل -1
 .دیناربالحبس من ثالثة أشھر الى ثالث سنین وبغرامة من عشرین دینارا الى مائة 

 .أشھرأي عمل تعسفي آخر فال تنقص العقوبة عن ستة أو  وإذا انضم الى فعلھ ھذا تحري المكان -2

عاقب بالحبس من شھر الى سنة أن یراعي األصول التي یفرضھا القانون ی ناذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دوو -3
 .دیناراوبغرامة من خمسة دنانیر الى عشرین 



وكل موظف یدخل بصفة كونھ موظفا محال من المحال الخصوصیة كبیوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتھم   -4
أو  التي یفرضھا القانون یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر األصولیراعي  أندون أو  الحاالت التي یجیزھا القانونغیر في 

 .دینارابغرامة ال تزید على خمسین 

  

  

 بواجبات الوظیفة  واإلخاللطة السلاستعمال  إساءة

 182المادة 

المعمول  األنظمةأو  القوانین ، أحكامیؤخر تنفیذ أو  بطریق غیر مباشر لیعوقأو  كل موظف یستعمل سلطة وظیفتھ مباشرة -1
الحبس  قب بأي أمر صادر عن سلطة ذات صالحیة یعاأو  تنفیذ قرار قضائيأو  جبایة الرسوم والضرائب المقررة قانوناأو  بھا

 .سنتینمن شھر الى 

 .سنةالى  أسبوعنفوذه موظفا عاما ، یعاقب بالحبس من أو  مل سلطتھي استعلذ ا اذا لم یكن -2

  

  

 183المادة 

القانونیة یعاقب   حكامبواجبات وظیفتھ وتنفیذ أوامر آمره المستند فیھا الى األوع في القیام مشربب كل موظف تھاون بال س  -1
 .أشھرواحد الى ثالثة  أسبوعبالحبس من أو  بالغرامة من عشرة دنانیر الى خمسین دینارا

ذا  نة وضمن قیمة ھلى سحد الموظف بالحبس من شھر وا عوقب ذلك ا ھمالا اإلاذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء ھذ -2
 .الضرر

  

  

 184المادة 

، یعاقب  اإلداریةأو  ضائیةن السلطة القادر موني صامتنع عن تلبیة طلب قانالدرك  أو  ةراد الشرطفرد من أفأو  كل ضابط
 . بكلتا العقوبتین معاأو  بالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسین دیناراأو  الى سنة أسبوعبالحبس من 

  

 185المادة 

مقررة لاائب الضر أو  جبایة الرسومأو  نظمة المعمول بھاألاأو  قاوم بالعنف موظفا یعمل على تنفیذ القوانینأو  من ھاجم -1
أي أمر صادر من سلطة ذات صالحیة یعاقب بالحبس ال أقل من ستة أشھر اذا كان مسلحا  أو  أمر قضائيأو  تنفیذ حكمأو  قانونا

 .السالحوبالحبس من ثالثة أشھر الى سنة اذا كان أعزل من 



 .فأكثرثالثة  وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون -2

  

 186ادة الم

الذین وصفتھم المادة السابقة ، یعاقب علیھا بالحبس   شخاصة توقف عمال مشروعا یقوم بھ أحد األأم سلبیة كانت كل مقاومة فعلی
 . دینار الى ثالثمائة دینار مئةبالغرامة من أو  من ثالثة أشھر الى سنتین

  

 187المادة 

من اجل ما أجراه بحكم أو  وظیفتھ ممارستھ أثناءشھر السالح علیھ أو  ل مؤثر آخرلیھ بفعاعتدى عأو  من ضرب موظفا -أ-1
 .اشھرعن ستة  لال تقالوظیفة ، یعاقب بالحبس مدة 

أو  ،مدرسة خاصة أو  ،كلیةالمعلم في أو  لغایات ھذه الفقرة تشمل كلمة ( الموظف ) عضو ھیئة التدریس في جامعة خاصة -ب
 . تشفى خاصفي مس الممرضأو  الطبیب

 أثناءالدفاع المدني أو  قوات الدركأو  األمن العامأو  المخابرات العامةأو  لمسلحةقوات اراد الا وقع الفعل على احد أفوإذ -2

 .سنةمن أجل ما أجراه بحكمھا ، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن أو  ممارستھ وظیفتھ

العقوبة الحبس مدة  نتكااض ، على ق أو  األمةمجلس  أعضاءعلى احد  أو  على وزیرأو  وإذا وقع الفعل على رئیس الوزراء -3
 .ال تقل عن سنتین

المرض تستوجب لخطورتھا عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنھا بالفقرات السابقة أو  الجرحأو  إذا كانت أعمال العنف -4
 .النصفثلث إلى  نون من الھذا القا أحكامضم الى العقوبة التي یستحقھا الفاعل بمقتضى 

  

  

 في الجرائم الواقعة على السلطة العامة -الفصل الثاني

 في الذم والقدح والتحقیر 

 188المادة 

تعرضھ أو  ھرفھ وكرامتتنال من ش أنمن شأنھا  -ولو في معرض الشك واالستفھام  -الذم: ھو إسناد مادة معینة الى شخص -1
 .التلزم العقاب ام لمادة جریمة تس نت تلك اسواء أكاالى بغض الناس واحتقارھم 

 .معینةمن دون بیان مادة   -ك واالستفھامولو في معرض الش -اعتبارهأو   شرفھأو  القدح: ھو االعتداء على كرامة الغیر -2

كنھ كانت  مبھمة ، ولكانت االسنادات الواقعة أو  المعتدى علیھ صریحا  اسموإذا لم یذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح  -3
ظر إلى ك قرائن ال یبقى معھا تردد في نسبة تلك االسنادات الى المعتدى علیھ وفي تعیین ماھیتھا ، وجب عندئذ أن یننالھ

 .ةالماھیحیث  القدح كان صریحا منأو  القدح كأنھ ذكر اسم المعتدى علیھ وكأن الذمأو  مرتكب فعل الذم



  

  

 في الذم والقدح والتحقیر 

 189المادة 

 :القدح العقاب ، یشترط فیھ أن یقع على صورة من الصور اآلتیةأو  الذم لكي یستلزم

 :رط أن یقعاھي ، ویشتالقدح الوجأو  الذم -1

 . دى علیھفي مجلس بمواجھة المعت -أ

 . كثرأو  آخرین أن یسمعوه ، قل عددھم شخاصفي مكان یمكن أل -ب

 .منفردینأو  كثیرین مجتمعین أشخاص ب االجتماع أثناءالقدح الغیابي ، وشرطھ أن یقع أو  الذم -2

 :القدح الخطي ، وشرطھ أن یقعأو  الذم -3

مسودات الرسوم ( أو  االستھزائيالصور أو  ،رسوملاأو  ،الكتاباتبما یوزع على فئة منھم من أو  سیذاع بین النابما ینشر و -أ
 . تزین وتصنع ) أنالرسوم قبل 

 . تیب المفتوحة ( غیر المغلقة ) وبطاقات البریدبما یرسل الى المعتدى علیھ من المكا -ب

 :یقع نأالقدح بواسطة المطبوعات وشرطھ أو  الذم -4

 . تةوقوالمأو  بواسطة الجرائد والصحف الیومیة -أ

 . نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر بأي -ب

  

  

 190المادة 

رسم أو  بكتابةأو  ،الحركاتأو  ،بالكالملوجھ علیھ وجھا  غیر الذم والقدح یوجھ إلى المعتدى  -سبابأو  حقیرالتحقیر: ھو كل ت
 . بمعاملة غلیظةأو  ھاتفیةأو  بمخابرة برقیة أو  لم یجعال علنیین

  

  

 191المادة 



بسبب ما  أو  عملھ أثناءأحد أعضائھ  أو  األمةالحبس من ثالثة أشھر الى سنتین اذا كان موجھا الى مجلس ى الذم بیعاقب عل
قیامھ   أثناءوظف الى أي مأو  الجیشأو  العامة داراتاإلأو  ،المحاكمأو  ،الرسمیةالھیئات   إحدىالى أو  أجراه بحكم عملھ

 . بسبب ما أجراه بحكمھاأو  بوظیفتھ

  

  

 192المادة 

یكون ما عزاه   أن یجاب الى طلبھ إال دى علیھ ، فالالموظف المعتما عزاه الى  صحة بإثباتاذا طلب الذام أن یسمح لھ  -1
 .قانونایكون جریمة تستلزم العقاب أو  ظیفة ذلك الموظفاجبات و علقا بومت

 .للذمفاذا كان الذم یتعلق بواجبات الوظیفة فقط وثبتت صحتھ فیبرأ الذام ، وإال فیحكم علیھ بالعقوبة المقررة  -2

وظف المذكور  براءة الموھو یعلم ك الموظف بھا وثبت أن الذام قد عزا ذلك رت مالحقة ذللذم جریمة وجواذا كان موضوع ا -3
 .باالفتراءالمواد القانونیة المختصة  أحكاممل بانقلب الذم افتراء ووجب عندئذ الع

  

  

 193المادة 

بغرامة من عشرة دنانیر الى خمسین دینارا اذا كان موجھا الى من ذكروا أو  بس من شھر الى ستة أشھرح بالحى القدب علیعاق
 . (191) في المادة

  

  

 194المادة 

صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى علیھ فال یجاب الى طلبھ إال أن یكون ما عزاه متعلقا   بإثباتاذا طلب القادح أن یسمح لھ 
 . وعندئذ یعامل معاملة الذام بواجبات ذلك الموظف ویقف موقف الذام وذلك بتحویل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة

  

  

 195المادة 

 :یعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات كل من -1

  .اللسان على جاللة الملك بإطالةثبتت جراتھ - أ

https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9/


أو   قام بوضع تلك الرسالةأو  لملكرسم ھزلي الى جاللة اأو   أي صورةأو  الكترونیةأو  ،شفویةأو  ،خطیةارسل رسالة  -ب
یفید بذلك وتطبق العقوبة ذاتھا اذا حمل غیره على القیام باي من تلك أو  س بكرامة جاللتھالمى یؤدي ال الرسم بشكلأو  الصورة
 . األفعال

 . ) من ھذه المادة ونشره بین الناس1باي وسیلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة ( أذاع -ج

 . ونشره بین الناس أذاعتھعلى  عمل أو   فعل لم یصدر عنھأو  افترى على جاللة الملك بقولأو  قولت -د

أو   ولي العھدأو   ) من ھذه المادة اذا كان ما ورد فیھا موجھا ضد جاللة الملكة1یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة ( -2
 ھیئة النیابة  أعضاءاحد أو  العرش أوصیاءاحد 

  

 196دة الما

 :یعاقب على التحقیر

بكلتا ھاتین العقوبتین معا ، اذا كان موجھا  أو  رامة من خمسین دینارا الى مائة دینارغبأو  شھربالحبس من شھر الى ستة ا -1
 .الوظیفةمن أجل ما أجراه بحكم أو  قیامھ بوظیفتھ أثناءالى موظف 

ن السلطة اه بحكم الوظیفة ممن یمارسومن أجل ما أجرأو  یفتھھ بوظقیام أثناءواذا كان الموظف المعتدى علیھ بالتحقیر  -2
 .سنةبة من ثالثة اشھر الى نت العقو العامة كا

 .سنتینالحركات التھدیدیة على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشھر الى أو  واذا وقع التحقیر بالكالم -3

  

  

 197المادة 

 علم الجامعة العربیة عالنیةأو  الشعار الوطنيأو ،حقر العلم أو  ،مزقیعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثالث سنوات ، كل من 

. 

  

  

 198المادة 

 :قدحا یعتبر نشرا غیر مشروع إالأو  نشر أیة مادة تكون ذما أنللغایة المقصودة من ھذا القسم ،  إیفاء

 .العامةعلى المصلحة  القدح صحیحا ویعود نشره بالفائدةأو  اذا كان موضوع الذم -1

 :اآلتیة سباباخذة بناء على أحد األلمؤن استثنى مالقدح مأو  اذا كان موضوع الذم -2



 محضر رسمي ، أوأو  في مستندأو  مجلس األمةأو  القدح قد نشر من قبل الحكومةأو  اذا كان موضوع الذم -أ

الدرك وكان یتعلق أو  النضباط الشرطةأو  ط العسكريالقدح قد نشر بحق شخص تابع لالنضباأو  إذا كان موضوع الذم -ب
ط ووقع النشر من شخص ذي سلطة علیھ فیما یتعلق بسلوكھ ذاك الى شخص آخر لھ علیھ  ضبالذلك االن كشخص تابع بسلوكھ

 تلك السلطة نفسھا ، أو

  ،محامأو  ،كقاضات جراءاإل ات قضائیة من قبل شخص اشترك في تلكإجراء أثناءالقدح قد نشر أو  اذا كان موضوع الذم -ج
 أوفریق في الدعوى ، أو  شاھدأو 

 أوأذیع في مجلس األمة ، أو  جرىأو  القدح ھو في الواقع بیان صحیح ألي أمر قیلأو  وع الذمكان موضإذا  -د

ات قضائیة اءإجر أثناءأبرز أو  جرىأو  أمر قیلأو  القدح ھو في الواقع بیان صحیح عن أي شيءأو  اذا كان موضوع الذم -ه
ات تمت بصورة  جراءالمحاكمة التي تمت فیھا تلك اإلأو  شر ما ذكرقد حظرت ن تكون المحكمة أالأیة محكمة بشرط  أماممتخذة 

 سریة ، أو

ر ذلك الموضوع خالصة صحیحة عن مادة سبق نشرھا وكان نشأو  صورةأو ،القدح ھو نسخھ أو  ،الذماذا كان موضوع  -و
 . ھذه المادة أحكامتضى مق ب المآخذةمستثنى من 

 أكان األمر الذى وقع نشره صحیحا -لغایة المقصودة من ھذا القسمل إیفاء -ي ذلكان ففسی المؤاخذةاذا كان النشر مستثنى من  -3

 .ذلككان النشر قد جرى بسالمة نیة أم خالف أو  غیر صحیحأو 

أي فصل آخر من ھذا   أحكامالتي یكون معرضا لھا بموجب  ھذه المادة أي شخص من العقوبة  أحكامي تعف أالویشترط في ذلك 
 . أي تشریع آخر امأحكأو  قانونال

  

  

 199ة الماد

ن الموجودة بی كانت العالقةط وقوعھ بسالمة نیة اذا والقدح مستثنى من المؤاخذة بشر یكون نشر الموضوع المكون للذم ،
واجب قانوني یقضي علیھ بنشر ذلك الموضوع لصاحب  تجعل الناشر إزاء  أنالناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنھا 

یتجاوز حد   أالھذا الوجھ ، بشرط  شخصیة مشروعة في نشره ذلك الموضوع علىاذا كان للناشر مصلحة أو  المصلحة بالنشر
 . سبةي تتطلبھ المنادر المعقول الذ النشر وكیفیتھ ، الق

  

  

 الرسمیة اإلعالناتتمزیق 

 200لمادة ا

أي   حكامیذا ألام تنفمكان عأو  نایةعلى ب اإللصاقعلى وشك أو   مستندا ألصقأو  إعالناقصدا أتلف  أو  شوهأو  كل من مزق -1
 .دنانیربأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، یعاقب بغرامة ال تزید على عشرة أو  تشریع



 .واحدشھر الى  أسبوعاحتجاجا على أحد أعمالھا كان عقابھ الحبس من أو  اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة -2

  

  

 الوظائف أو  انتحال الصفات

 201المادة 

ال   ارتدى ما ھو مخصص لرتبة فوق رتبتھ ، عوقب بالحبس مدةأو  عالنیة ودون حق على ارتداء كسوة رسمیةمن أقدم  -1
 .سنةتزید على 

 .دیناراشارات الدولة ، یعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسین أو   أوسمةأو  زیاأو  شارةأو  ماكل من تقلد عالنیة ودون حق وسا -2

 .دنانیرا ، یعاقب كذلك بغرامة ال تتجاوز عشرة أجنبیبغیر إذن جاللة الملك وساما أو  كل أردني تقلد عالنیة دون حق -3

  

  

 الوظائف أو  انتحال الصفات

 202المادة 

 :ثة أشھر كل منیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثال -1

أو   قیام بفعلھا ذلك الموظف مكلفا بالعسكریة في مناسبة كان فیأو  انتحل شخصیة موظف في الخدمة العامة مدنیة كانت -أ
 أو ن بحكم وظیفتھ ،بالحضور الى مكا

أو  من األفعال عسكریة وادعى بأن من حقھ أن یقوم بأي فعلأو  تظاھر دون حق بأنھ موظف في الخدمة العامة مدنیة كانت -ب
 . أن یحضر الى مكان من األمكنة ألجل القیام بأي فعل بحكم وظیفتھ

العمل   أثناءفي السابقتین وھو مرتد مذكورة في الفقرتین تقل عن سنتین اذا اقترف أیا من األفعال ال حبس مدة الویعاقب بال -2
 .بالموظفینشارة خاصین أو  زیا

  

  

 ثائقع األوراق والوفك األختام ونز 

 203المادة 

أو   أشیاءأو  نقودأو  دوائرھا لحفظ محل إحدىأو  من المحكمةأو  العامةة لطض ختم وضع بأمر السمن أقدم قصدا على ف -1
 .سنةالى  أسبوعصیره عدیم الجدوى ، عوقب بالحبس من أو   أزالھأو  أوراق تتعلق بأیة مصلحة كانت



 .شھورس أقل من ثالثة عمال العنف فال یكون الحبوإذا وقع الفعل مقترنا بأ -2

باب المحل المحفوظ  أقفالبالجزاء المعین لمن یجسر على السرقة بكسر  قة بفض الختم وإزالتھقب المتجاسر على السرعاوی -3
 .العقوبة، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس والمقفل 

  

 ونزع األوراق والوثائق ختامفك األ

 204المادة 

المستودعات أو  دواوین المحاكمأو  وثائق أودعت خزائن المحفوظاتأو  جزئیا أوراقاأو  أتلف إتالفا تاماأو  نزعأو  من أخذ -1
 .سنواتبالحبس من ستة أشھر إلى ثالث  بصفتھ ھذه ، عوقب سلمت الى ودیع عامأو  العامة

 شغال، كانت العقوبة األ شخاصبواسطة أعمال العنف على األأو  التسلقأو  الخلعأو  واسطة فك األختاموإذا اقترف الفعل ب -2

 .المؤقتة

  

  

 اق والوثائقفك األختام ونزع األور

 205المادة 

أو   مسوداتأو   أتلف وإن جزئیا سجالتأو  ة بما اشتملت علیھ من فوارق ، من أحرقق العقوبات المبینة في المادة السابقتحیس
 . أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة

  

  

 بسیر العدالة في الجرائم المخلة -األولالفصل 

 ت والجنحكتم الجنایا

 206المادة 

و  135(ن شھر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي الرتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد یعاقب بالحبس م -1
 .لقانون ولم یخبر السلطة العامة بوجھ السرعة المعقولة) من ھذا ا 148و  145و  143و  142و 138و  137و  136

 .فروعھأو  ة وال على أي من أصولھفي تلك المؤامرعلى زوج أي شخص لھ ید  ال یسري حكم ھذه المادة -2

  

  



 القضائیة  دارةفي الجرائم المخلة باإل  -الباب الرابع

 في الجرائم المخلة بسیر العدالة -األولالفصل 

 والجنح كتم الجنایات

 207المادة 

قب بالحبس من  عن جریمة اتصلت بعلمھ ، عو األخبارأ أرجأو  مالحقتھا ، أھملأو  مكل موظف مكلف بالبحث عن الجرائ -1
 .دینارابالغرامة من خمسة دنانیر الى عشرین أو  الى سنة أسبوع

في معرض أو  قیامھ بالوظیفة أثناءبھا  جنحة عرفأو  أرجأ إعالم السلطة ذات الصالحیة عن جنایةأو  كل موظف أھمل -2
 .دیناراعشرین  ىدنانیر البالغرامة من خمسة أو  شھرالى ثالثة أ أسبوعبالحبس من  قیامھ بھا عوقب

جنحة ولم یخبر بھا السلطة ذات أو  أنھ وقعت علیھ جنایة شخص یبدو بإسعافالمھن الصحیة  إحدىكل من قام حال مزاولتھ  -3
 .الثانیةلعقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الصالحیة عوقب با

 .الشكوى حقتھا على رائم التي تتوقف مالكل ذلك الجتستثنى من  -4

  

 208المادة 

ى معلومات بشأنھا عوقب بالحبس من  عل أو  من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذیب بقصد الحصول على إقرار بجریمة -1
 .سنة إلى ثالث سنوات

الحصول  معنوي یلحق عمدا بشخص ما بقصدو أ عذاب جسديأو  ذیب أي عمل ینتج عنھ ألمادة یقصد بالتعلغایات ھذه الم -2
أو   غیرهأو  یشتبھ في انھ ارتكبھ ھوأو  معاقبتھ على عمل ارتكبھأو  على اعترافأو  من شخص آخر على معلوماتأو  منھ

  العذاب ألي سبب یقوم على التمییز أیاأو  مثل ھذا األلمعندما یلحق بالشخص أو  غیره،أو  ھو  إرغامھأو  تخویف ھذا الشخص

 .أي شخص یتصرف بصفتھ الرسمیةأو  یسكت عنھ موظف رسميأو  علیھفق یواأو  یحرض علیھأو  كان نوعھ،

 .المؤقتة شغالكانت العقوبة األ جرح بلیغأو  واذا افضى ھذا التعذیب الى مرض -3

عقوبة المحكوم بھا في  ة وقف تنفیذ ال) من ھذا القانون ال یجوز للمحكم 100ر و( ) مكر54على الرغم مما ورد في المادتین ( .1
 .المخففة  سبابوز لھا األخذ باأللواردة في ھذه المادة كما ال یجالجرائم ا

  

  

 اختالق الجرائم واالفتراء 

 209المادة 
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كان سببا في   أیة سلطة یجب علیھا إبالغ السلطة القضائیة عن جریمة یعرف أنھا لم ترتكب ، ومنأو  من أخبر السلطة القضائیة
بغرامة ال  أو  أشھرب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة مادیة على جریمة كھذه ، عوق لةدأقضائي باختالقھ أو  مباشرة تحقیق تمھیدي
 . ا ھاتین العقوبتینبكلتأو  تزید على عشرة دنانیر

  

 اختالق الجرائم واالفتراء 

 210المادة 

، فعزا الى أحد الناس  ائیةأیة سلطة یجب علیھا إبالغ السلطة القضأو  بارا كتابیا الى السلطة القضائیةخإأو  شكایة من قدم1- 
ب أھمیة ذلك ثل ھذا الجرم عوقب بحسمادیة تدل على وقوع م أدلةاختلق علیھ أو  مخالفة وھو یعرف براءتھ منھاأو  جنحة

 . الى ثالث سنوات بوعسأبالحبس من  اإلسناد

 .المؤقتة شغاللفعل المعزو یؤلف جنایة ، عوقب المفتري باألكان اوإذا  -2

  

  

 واالفتراء  اختالق الجرائم

 211المادة 

منصوص علیھا في المادتین ، یحكم علیھ بسدس العقوبات ال تري عن افترائھ قبل أیة مالحقةمفال أو  إخبارهإذا رجع المخبر عن 
المادیة بعد المالحقات القانونیة ، حط عنھ ثلثا العقوبات    دلةاعترافھ باختالق األأو  السابقتین ، وإن كان رجوعھ عما عزاه

 . السابقتینصوص علیھا في المادتین المن

  

  

 الھویة الكاذبة 

 212المادة 

أدى  أو  صفة لیست لھ ،أو  اسماأي موظف من الضابطة العدلیة فذكر أو  الدركأو  ضابط من الشرطةأو  من استسماه قاض
 ستة اشھرعوقب بالحبس لمدة ال تزید على عن ھویة ومحل إقامة وسكن غیره و أ سكنھأو  محل إقامتھأو  ھویتھ كاذبة عن إفادة

 . بغرامة ال تزید على مائتي دینارأو 

  

  

 ھویة الكاذبة لا
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 213المادة 

 . حبس من شھر الى سنةمحاكمة قضائیة عوقب بالأو  قضائيغیره في تحقیق  اسممن انتحل 

  

 ر شھادة الزو 

 214المادة 

أو  كتم بعضأو  أنكر الحقیقةأو  ئة لھا صالحیة استماع الشھود محلفینیھأو  مأمور لھأو  ام سلطة قضائیةمن شھد زورا أم -1
أو  ، كل ما یعرفھ من وقائع القضیة التي یسأل عنھا ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشھادة شاھدا مقبول الشھادة أم لم یكن

 .سنواتثالث  ىلل یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر اات أم لم تقبجراءبلت في تلك اإلكانت شھادتھ قد ق

المؤقتة وإذا نجم عن الشھادة الكاذبة حكم   شغالمحاكمتھا ، حكم علیھ باألأو  تحقیق جنایة أثناءوإذا وقع منھ ھذا الفعل في  -2
 .سنواتعن عشر  شغالاأل بعقوبة مؤبدة فال تنقص عقوبةأو  عدامباإل

 .وبةعقالض نصف ن یحلف الشاھد الیمین ، خفوإن وقعت الشھادة من دون أ -3

 215المادة 

 :یعفى من العقوبة

 .إخباریق ویقدم في حقھ قبل أن یختم التحق اذبةالك اإلفادةتحقیق جزائي إذا رجع عن  أثناءالشاھد الذي أدى الشھادة  -1

 .مبرمالدعوى ولو غیر  أساسعن شھادتھ الكاذبة قبل أي حكم في الذي شھد في أیة محاكمة اذا رجع  اھدالش -2

 216المادة 

 :یعفى من العقوبة -1

الفاحش  یعرض لھذا الضررأو  شرفھأو  اس بحریتھلضرر فاحش لھ مس -إذا قال الحقیقة -ن یتعرضلذي یحتمل أالشاھد ا -أ
 . أصھاره من الدرجات ذاتھاأو   إخوانھأو  إخوتھأو   ،فروعھأو ،أحد أصولھ أو  و طالقا ،زوجھ ول

كان من الواجب أن ینبھ أو  اھدستماعھ كشالواجب ا الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمھ وكنیتھ وشھرتھ ولم یكن من -ب
 . نع عن أداء الشھادة إذا شاءالى أن لھ أن یمت

لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى  أو  الحالتین السابقتین إذا عرضت شھادة الزور شخصا آخر لمالحقة قانونیةي وف -2
 .الثلثین

 217المادة 

أو   اھد یعرضھ حتما ، لو قال الحقیقةالشان دیت شھادة الزور بتحریض منھ إذا كیخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أ 
 . ى من المادة السابقةاألوللضرر كالذي أوضحتھ الفقرة  أقاربھیعرض أحد 
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 رجمة الكاذبة التقریر الكاذب والت

 218المادة 

یؤولھ تأویال غیر صحیح  أو  جزائیة ویجزم بأمر مناف للحقیقةأو  عینھ السلطة القضائیة في دعوى حقوقیةر الذي تإن الخبی -1
 .بعدیكون خبیرا فیما   أننع من وات ، ویمعلى علمھ بحقیقتھ یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى ثالث سن

 .جنائیةكانت مھمة الخبیر تتعلق بقضیة  تة إذاالمؤق شغالویحكم باأل -2

  

  

 التقریر الكاذب والترجمة الكاذبة 

 219المادة 

  قیةترجم قصدا ترجمة غیر صحیحة في قضیة حقوبقة بما اشتملت علیھ من فوارق ، المترجم الذي یمادة الساعقوبات الیتعرض ل

 . جزائیةأو 

  

  

 التقریر الكاذب والترجمة الكاذبة 

 220المادة 

 . ( 216 ) المادة أحكاموالترجمان الخبیر  تطبق على

  

  

 الیمین الكاذبة 

 221المادة 

الث عوقب بالحبس من ستة أشھر الى ث قوقیةبة في دعوى حالیمین الكاذ- أم مدعى علیھ بصفة كونھ مدعیا -من حلف1- 
 .دیناراسنوات وبالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسین 

 .مبرماتي كانت موضوع الیمین بحكم ولو لم یكن ویعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقیقة قبل أن یبت في الدعوى ال -2
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 األعمال التي تعرقل سیر العدالة 

 222المادة 

تجعل  أو  شوھھ لدرجة تجعلھ غیر مقروءأو  أي شيء آخر مھما كان نوعھأو  مستنداأو  أتلف قصدا وثیقةأو  كل من أخفى -1
ھ في  یحول دون استعمال أنات قضائیة قاصدا بعملھ ھذا  ءإجراضروري في أیة   ممكنة ، وھو یعلم انھ معرفة حقیقتھ غیر

 .العقوبتینبكلتا أو  بالغرامة حتى خمسین دیناراأو  معرض البینة ، یعاقب بالحبس حتى سنة واحدة

أو   المستندأو  مائتي دینار إذا كانت الوثیقة ة أشھر والغرامة من ثالثین دینارا إلىس مدة ال تقل عن ستوتكون العقوبة الحب -2
 .عامةأو  مؤسسة رسمیةأو  أي دائرة حكومیةأو  المحكمةأو   الشيء في حوزة النیابة العامة

  

  

 األعمال التي تعرقل سیر العدالة 

 223المادة 

ات قضائیة عوقب  إجراءروع في نتیجة ؤثر بوجھ غیر مشبة أم مشافھة محاوال بذلك أن یكل من وجھ التماسا الى قاض كتا
 . وبتینبكلتا ھاتین العقأو  بغرامة ال تزید على مائتي دینارأو  بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشھر 

  

  

 األعمال التي تعرقل سیر العدالة 

 224مادة ال

یھ بما لد اإلفضاءتمنع أي شخص من أو   شاھدأو  تؤثر على اي قاض أنانتقادات من شأنھا أو  معلوماتأو  إخباراكل من نشر 
 . بكلتا ھاتین العقوبتین أو  بغرامة ال تتجاوز مائتي دینارأو  لى سنةلمعلومات ألولي األمر یعاقب بالحبس مدة ال تزید عمن ا

  

  

 ما یحظر نشره 

 225المادة 

 :یعاقب بالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسة وعشرین دینارا من ینشر

 .علنیةقبل تالوتھا في جلسة  ةالجنحی أو وثیقة من وثائق التحقیق الجنائي -1

 .السریة محاكمات الجلسات -2
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 .السبالمحاكمات في دعوى  -3

 .نشرھاحاكمة منعت المحكمة م كل -4

  

  

 ما یحظر نشره 

 226المادة 

أو   اباتن العقوبتین من یقدم عالنیة على فتح اكتتھاتی بكلتاأو  بغرامة حتى عشرة دنانیرأو  تى ثالثة أشھرالحبس ح یعاقب ب
 . عطل وضررأو  رسومأو  وسیلة من وسائل النشر للتعویض عما قضت بھ محكمة جزائیة من غراماتعنھا بأیة  اإلعالن

  

  

 فیما یعترض نفاذ القرارات القضائیة -الفصل الثاني

 الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائیة 

 227دة الما

 :بالغرامة من عشرة دنانیر إلى خمسین دیناراأو  شھر الى سنةیعاقب بالحبس من  -1

 . من وضع یده على عقار اخرج منھ بصورة قانونیة -أ

 . وضع الیدأو  یةتخذتھا المحكمة صیانة للملكمن خالف التدابیر التي ا -ب

 .تین نسالعنف كان الحبس من ثالثة أشھر الى ن الفعل بوإذا اقتر -2

  

  

 فرار السجناء

 228المادة 

على ثالث سنوات إذا كان موقوفا   ة ، وھرب یعاقب بالحبس لمدة ال تزیدة قانونیة من أجل جریمكل من كان موقوفا بصور -1
 .بجنحةبغرامة ال تزید على خمسین دینارا إذا كان موقوفا أو  لى سنة واحدةال تزید ع بجنایة ، ولمدة

ا ، إال  األصلیة مدة ال تزید على نصفھجنحة فھرب ، یضاف الى عقوبتھ أو  وكل محكوم علیھ بعقوبة مؤقتة من أجل جنایة -2
 .ذلكخالف اذا نص القانون على 



  

 فرار السجناء

 229المادة 

 .أشھروقب بالحبس حتى ستة سجن وفاقا للقانون عن جنحة عأو  سھلھ لشخص أوقفأو  من أتاح الفرار -1

، حكم على   المؤبدة شغالاألو عدامإلسجن من أجل جنایة یعاقب علیھا بعقوبة جنائیة غیر اأو  واذا كان الفار قد أوقف2- 
 . سنة الى ثالث سنوات جرم بالحبس منالم

 .سنواتمدة ال تزید على سبع  شغالالمؤبدة تعرض المجرم لعقوبة األ شغالاألأو  عداملجنایة اإلعقوبة اواذا كانت  -3

  

 فرار السجناء

 230المادة 

سھلھ یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى  أو   سجن وفاقا للقانون ، فأتاح لھ الفرار أو كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف -1
من خمس   غالشیة ، وباألخمس في الحالة الثانمن ثالث سنوات الى  شغالى المذكورة في المادة السابقة وباألاألولسنة في الحالة 

 .الثالثةفي الحالة  سنوات الى عشر 

ى المذكورة آنفا والحبس من  األولارس كانت عقوبتھ الحبس من شھر الى سنة في الحالة لحا إھمالاذا حصل الفرار بسبب  -2
 .الثالثةحالة ستة أشھر الى سنتین في الحالة الثانیة والحبس من سنة الى ثالث سنوات في ال

  

 فرار السجناء

 231المادة 

بغیرھا من آالت تسھل لھ الفرار عنوة یعاقب عن ھذا أو  سجین وأمده تسھیال لفراره بأسلحةأو  من وكل إلیھ حراسة موقوف -1
 .المؤقتة شغالل وحده باألالفع

 .سنتینالحراسة ، یعاقب بالحبس ال أقل من وكول الیھم بواذا كان الفاعل من غیر الم -2

  

  

 فرار السجناء

 232المادة 
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یكون قد   أنالثة أشھر من فراره دون  حملھ على تسلیم نفسھ خالل ثأو  فارمن الفاعل القبض على التخفض نصف العقوبة اذا أ
 . الجنحةأو  صف بالجنایةارتكب جریمة أخرى تو

  

  

 في استیفاء الحق بالذات   -الفصل الثالث

 ق بالذاتاستیفاء الح

 233المادة 

ذات الصالحیة عوقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید    یراجع في الحال السلطة أنستوفى حقھ بنفسھ وھو قادر على ا من
 . بكلتا ھاتین العقوبتینأو  بغرامة ال تقل عن خمسین دیناراأو  ستة أشھرعلى 

  

  

 استیفاء الحق بالذات

 234المادة 

ى سنة ل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید علالمذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعن الفعل إذا أقتر
 . دینار مئةوبغرامة ال تقل عن 

  

  

 استیفاء الحق بالذات

 235المادة 

 . لجنحة المذكورة بجریمة أخرى تجوز مالحقتھا بال شكوىتتوقف المالحقة على شكوى الفریق المتضرر إذا لم تقترن ا

  

 في الجرائم المخلة بالثقة العامة -الباب الخامس

 والعالمات الرسمیة والبنكنوت والطوابع تقلید ختم الدولة في -األولالفصل 

 تقلید ختم الدولة

 236المادة 
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سبع   شغالو على بینة من األمر ، عوقب باألم المقلد وھاستعمل الختأو  ختمھأو  إمضاء جاللة الملكأو  ولةمن قلد ختم الد -1
 .األقلت على سنوا

 .المؤقتة شغال، عوقب باأل ة ختمھاقلد دمغأو  من استعمل دون حق ختم الدولة -2

  

  

 تقلید ختم الدولة

 237المادة 

عالمة  أو  إمضاءأو  ختمأو   األدوات غة تلكقلد دمأو  عامة أردنیة إدارةمطرقة خاصة بأو  عالمةأو  سمایمأو  من قلد ختما -1
 .الحكومةأحد موظفي 

 .مزورةأو  صحیحة كانت من العالمات الرسمیة المذكورة في الفقرة السابقة ومن استعمل لغرض غیر مشروع أیة عالمة -2

 . ین دینارات وبغرامة من عشرة دنانیر الى خمسعوقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوا

  

  

 الدولةتقلید ختم 

 238المادة 

 . مالحقةأو  لمادة الجرمیة قبل أي استعمالمن اقترف التقلید المعاقب علیھ في المادتین السابقتین یعفى من العقاب اذا أتلف ا

  

  

 تزویر البنكنوت 

 239المادة 

 :تشمل كلمة البنكنوت الواردة في ھذا القسم

 .الخاصالنقد االردني الصادرة بمقتضى قانونھ  أوراق -1

لحاملھا أو  مسجلة أكانتت العامة سواء الخزینة وسندات الدین التي تصدرھا الدولة والمؤسسا ذوناتأوالمستندات المالیة  -2
 .المسافرینوشكات 
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  أیةفي  أو  الصیرفة في المملكة أعمالشركة مسجلة تتعاطى   أیة أصدرتھاأو  مصرف في المملكة أصدرھاولیصة بنك ب كل -3

 .العالمجھة من جھات 

 . قانوني في البالد الصادرة فیھاسم الذي یطلق علیھا ) اذا كانت تعتبر كنقد كان اال  (مھماكل ورقة مالیة  -4

  

 تزویر البنكنوت 

 240المادة 

 :مدة ال تنقص عن خمس سنوات شغالیعاقب باأل -1

 . علمھ بذلكتداول ورقة بنكنوت یدل ظاھرھا على أنھا مزورة مع أو  فیھاغیر أو  بقصد االحتیال كل من زور ورقة بنكنوت -أ

  أو مغیرة یدل ظاھرھا على أنھا ورقة بنكنوت وھو عالم بأنھا مزورة أو ورقة مالیة مزورة كل من أدخل الى البالد األردنیة -ب

 . مغیرة

ث مغیرة وھو عالم بأمرھا یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثالأو  كل من حاز اي ورقة بنكنوت یدل ظاھرھا بانھا مزورة -2
 .سنوات

  

 وت تزویر البنكن

 241المادة 

وت یدل ظاھرھا  المؤقتة و بغرامة ال تقل عن خمسمائة دینار و ال تزید على الف دینار كل من قلد ورقة بنكن شغالیعاقب باأل -1
أو   روجھاأو  تداولھاأو  وسیلة كانتأو  وت بأي صورةورقة تماثل البنكنأو  قسم من ورقة بنكنوتأو  ورقة بنكنوت أنھاعلى 

 .اخرجھا منھا مع علمھ بتقلیدھاأو  ملكةادخلھا الى الم

دة وبغرامة ال  دة ال تزید على سنة واحكل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمھ بأنھا مقلدة بقصد تداولھا یعاقب بالحبس م -2
 .ائة دینار و ال تزید على الف دینارتقل عن م

  سندات الدولةأو  األردنیةانون ھبوط في سعر العملة ) من ھذا الق240الجرائم المنصوص علیھا في المادة ( تب علىاذا تر3- 

المؤقتة مدة ال تقل   شغالاالقتصادي في الدولة فتكون العقوبة األ األمنأو   الخارجیةأو  الداخلیة األسواقفي  مانزعزعة االئتأو 
 . شرین الف دیناروات وغرامة ال تقل عن ععن عشر سن

كما  ) من ھذا القانون240المادة ( الجرائم المنصوص علیھا في إحدىرتكاب تسري العقوبة ذاتھا على كل من شرع با -4
 .كل من المتدخل والمحرضتسري العقوبة ذاتھا على 

  

 تزویر البنكنوت 

 242المادة 
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المؤقتة مدة ال تزید على خمس   شغالختصة یعاقب باألكل من ارتكب فعال من األفعال التالیة بدون تفویض من السلطات الم
 :سنوات

تعمل في صنع أي نوع من شبھ الورق المخصص والمسحاز عن علم منھ ورقا یأو  عرض للبیعأو  باعأو  استعملأو  صنع -1
 أو. لورق الخاص ن بأنھ من ذلك اورقا یمكن أن یظأو  أوراق البنكنوت

تستعمل في  أو  أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورقأو  قالباأو  أحرز عن علم منھ إطاراأو  وجد في عھدتھأو  استعملأو  صنع -2
 في مادتھ ، أو بذلك الورق وظاھرةعالمة فارقة خاصة أو  مرسأو  رقمأو  یدخل علیھ أیة كلمة أن

  العالمات الفارقة في مادة أیة ورقةأو  الرسومأو  االحتیالیة في إثبات مثل ھذه الكلماتأو  الیب الفنیةتسبب في استعمال األس -3

 أو.  عالمات فارقة أخرى یقصد منھا أن تكون مشابھة لھا وأن تسلك بدال منھا ،أو   رسومأو  في إثبات أیة كلماتأو 

أو  ، قة البنكنوتقسم من ورأو   نص ورقة بنكنوت نھظاھره على أ مادة نصا یدلأو  یة لوحةنقش بأیة صورة على أأو  حفر4- 
 موجودة على ورقة البنكنوت ، أو نقش یشبھ اي توقیع من التواقیع الأو  حرفأو  رسمأو  رقمأو  كلمةأو  أي اسم

قة طبع ورأو  الوسیلة لصنعأو   دارةاإلأو  المادةأو  أحرز عن علم منھ مثل تلك اللوحةأو  وجد في عھدتھأو  استعمل -5
 .بنكنوت

  

 تزویر البنكنوت 

 243المادة 

مدة ال   المؤقتة شغالكان شریكا في إصدارھا یعاقب باألأو  كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفویض مشروعا
 . تزید على خمس سنوات

  

  

 تزویر البنكنوت 

 244المادة 

مصادرتھا ، ویجوز إتالفھا   مقلدة بدون دفع تعویض لحاملھا وتقررأو  تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت یثبت أنھا مزورة
المادة المعدة  أو  داةقة رئیس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسھا األبھا وزیر المالیة بمواف ف بھا بالصورة التي یوعزوالتصر

 . تقلید الورق المستعمل للبنكنوتأو  لصنع

  

  

 بالمسكوكاتالمتصلة الجرائم 

 245المادة 
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 :في ھذا الفصل

المعادن  أو  أنواعھا وفئاتھا المصنوعة من أي صنف من المعادن ) المسكوكات على اختالفتشمل لفظة ( المسكوكات 
 . الد أخرىفي أیة بأو  مشروعة في المملكة یصورهالمخلوطة ، والرائجة 

 . دنخلیط من المعاأو  ي مزیجوتشمل لفظة ( معدن ) أ

التي یلوح انھ قصد منھا أن أو  تحاكي المسكوكات األصلیة ویراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غیر األصلیة التي
أو   ت األصلیة التي عولجت بالطليأن یتداولھا الناس باعتبارھا مسكوكات أصلیة ، وتشمل ھذه العبارة المسكوكا أو  تحاكیھا

بقصد أن تصبح   التي یلوح أنھا عولجت على تلك الصورةأو  قیمةحاكي مسكوكات أكبر منھا تغییر الشكل حتى أصبحت تب
أو   سحلتأو  أن یخالھا الناس كذلك ، وتشمل أیضا المسكوكات األصلیة التي قرضتأو  منھا قیمةمحاكیة لمسكوكات أكبر 

  السحلأو  آثار القرض إخفاءورة تؤدي الى بتغییر الشكل بصأو  لطليعولجت باأو  وزنھا على أي وجھ آخرأو  أنقص حجمھا

  أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملیة طالئھا سكوكات اآلنفة الذكر سواءاالنقاص ، وتشمل أیضا المأو 

 . تغییرھا تامة أم لم تكن كذلكأو 

الفضة ، مھما كانت  أو  عطیھا مظھر الذھبللمسكوكات طلیھا بطالء یالفضة ) بالنسبة أو  الطلي بالذھبوتشمل عبارة ( 
 . الوسیلة المستعملة في ذلك

  

 لمسكوكاتالجرائم المتصلة با 

 246المادة 

 . مدة ال تنقص عن خمس سنوات شغالشرع في صنعھا یعاقب باألأو  فة ،فضیة زائأو  كل من صنع مسكوكات ذھبیة

  

 سكوكاتالجرائم المتصلة بالم

 247المادة 

 :ات كل منمدة ال تنقص عن خمس سنو شغالیعاقب باأل

أو  نع المسكوكات منھا بقصد سك مسكوكات ذھبیةاسب لصشكل ینأو  الفضة أیة قطعة معدنیة ذات حجمأو  طلى بالذھب -1
 أو.  فضیة زائفة من تلك القطعة

أو   فضیة زائفة بقصد صنع تلك السكة الذھبیةأو  سكة ذھبیةشكل یناسب لتسھیل سكھا كأو  وضع أیة قطعة معدنیة في حجم -2
 فضیة الزائفة منھا ، أولا

 ع علمھ بأنھا زائفة ، أوائفة مفضیة زأو  أدخل الى المملكة مسكوكات ذھبیة -3

  أو فضیةأو  قالبا مخصصا لالستعمال في صنع نقش یحاكي النقش الموجود على وجھي سكة ذھبیةأو  حاصلح لوأو  صنع -4

 على أي جزء من أحد وجھیھا ، أو أو  على أحد وجھیھا



نقوش تشبھ في ظاھرھا أو   ة سكة بعالماتمخصصة لالستعمال في رسم دائرة أیأو  آلة معینةأو   أداةأو   صلح عدةأو  صنع -5
 فضیة ، أوأو  سكة ذھبیة أیةوالنقوش المرسومة على دائرة العالمات 

 .لكبسھاآخر من أي معدن أو  الفضةأو  لقطع أقراص مدورة من الذھب ستعملآلة تأو   أداةأو   صلح عدةأو  صنع -6

  

 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 248المادة 

قرضھا قابلة للصرف  أو  تظل بعد سحلھا أنفضیة بصورة تنقص من وزنھا بقصد أو  ةقرض أیة سكة ذھبیأو  كل من سحل -1
 .سنواتمس مدة ال تنقص عن خ شغالفضیة یعاقب باأل أو  كسكة ذھبیة

أو  بتراب الذھبأو  فضیةأو  بسبائك ذھبیةأو  فضةأو  سحالة ذھبأو  تصرف بوجھ غیر مشروع بقراضةأو  كل من أحرز -2
قرضھا  أو   فضیةأو  سكوكات ذھبیةالفضة استحصل علیھ بواسطة سحل مأو  بأي شكل من الذھبأو  امحلولھمأو  الفضة

 .سنواتیعاقب بالحبس حتى ثالث  األشیاءتلك  بصورة أنقصت من وزنھا مع علمھ بحقیقة أمر

  

  

 اتالجرائم المتصلة بالمسكوك

 249المادة 

 . سنتین، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على فضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة أو  كل من تداول سكة ذھبیة

  

  

 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 250المادة 

 :منكل 

 فضیة زائفة ، أو أو  أخرى ذھبیةوكان یحرز عند تداولھا مسكوكات فضیة زائفة وھو یعلم أنھا كذلك أو  تداول سكة ذھبیة -1

فضیة زائفة مع علمھ بأنھا زائفة ، أو  أخرى ذھبیةفضیة زائفة وھو یعلم أنھا زائفة ثم عاد فتداول سكة أو  تداول سكة ذھبیة -2
 الل األیام العشرة التالیة ، أوخأو  لیوم ذاتھإما في ا

 .منھاالفضیة الزائفة مع علمھ بأنھا زائفة وبنیة تداول أیة قطعة أو  مسكوكات الذھبیةمن الأكثر أو  أحرز ثالث قطع -3

 . یعاقب بالحبس حتي ثالث سنوات 



  

 وكاتالجرائم المتصلة بالمسك

 251المادة 

الجرائم المبینة في المادتین السابقتین األخیرتین وكان قد أدین فیما مضى بارتكاب أي جرم من تلك  إحدىكل من ارتكب 
 . مدة ال تزید على خمس سنوات شغالئم یعاقب باألالجرا

  

 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 252المادة 

 :كل من

 فة ، أو صنع أیة سكة معدنیة غیر الذھبیة والفضیة ، زائ -1

  الفضیة الزائفة ،أو  صنع أیة سكة معدنیة غیر الذھبیة تستعمل فيألن  مخصصةأو  أداة مھیأةأو   آلةأو   صلح عدةأو  صنع -2

 عذر مشروع وھو عالم بحقیقة أمرھا ، أوأو  تصرف فیھا بدون تفویضأو  ھارزأحأو 

 بأقل من القیمة التي یلوحأو  أقل من القیمة المعینة علیھاتصرف بأیة سكة معدنیة زائفة بأو  دفعأو  قبضأو  باعأو  اشترى -3

 .األفعالعرض نفسھ للقیام بأي فعل من ھذه أو  تكون لھاأنھا قصدت أن 

 . مدة ال تزید على سبع سنوات شغالباأل یعاقب

  

  

 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 253المادة 

 :كل من

 بأنھا زائفة ، أو تداول سكة معدنیة غیر الذھبیة والفضیة زائفة مع علمھ -1

 .زائفةداول أي منھا مع علمھ بأنھا أكثر من المسكوكات المعدنیة المذكورة الزائفة بقصد تأو  أحرز ثالث قطع -2

 . مدة ال تزید على سنة واحدة  بالحبسیعاقب 

  

  



 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 254المادة 

 :خمسة وعشرین دینارا كل من یعاقب بغرامة ال تتجاوز

 .عیبھاحقق قلدة وصرفھا بعد أن تورقة بنكنوت زائفة ومأو  مقلدةأو  كوكات زائفةحسنة أیة مسقبض عن نیة  -1

 .بھاراق نقد بطل التعامل وأأو  تعامل وھو عالم باألمر بأیة مسكوكات -2

  

 الجرائم المتصلة بالمسكوكات

 255المادة 

حسب قیمتھا االسمیة   نقدا قانونیا في المملكةأوراق النقد التي تعتبر أو  ورقة نقد من المسكوكاتأو  كل من رفض قبول أیة سكة
 . ، یعاقب بغرامة ال تزید على عشرة دنانیر

  

 تزویر الطوابع

 256المادة 

 :ات كل منتتجاوز عشر سنو  المؤقتة مدة ال شغالیعاقب باأل

 .استعمالھاالدولة   أقرتأیة طوابع أو   طوابع البرید المختصة بالدولةأو  طوابع الوارداتأو  دمغة أیةزور أو  قلد -1

 .الطوابعأو  بع الدمغةستعمالھا لط أداة یمكن اأو  عن علم منھ قالبا أحرزأو  صنع -2

  

 تزویر الطوابع

 257المادة 

 :وز عشر سنوات كل مندة ال تتجاالمؤقتة م شغالیعاقب باأل

آلة  أو  لوحةأو  آلة یمكن استعمالھا في إخراج رسم یحاكي الرسم الذي یخرجھ أي قالبأو  حةلوأو  صلح قالباأو  صنع -1
ي  آلة یمكن استعمالھا فأو  لوحةأو  صلح قالباأو  صنعأو  ة ،أجنبیفي أیة بالد أو  طابع من المملكةأو  ة دمغةتستعمل في صنع أی

العالمات المستعملة في اي ورق أو  الخطوطأو  الحروفأو   عالمات تشبھ الكلماتأو  حروفأو  خطوطأو  طبع أیة كلمات
 كر أو مثل الغایات السالفة الذأعدتھ السلطات ذات الشأن ل

 علیھا مثل ھذه أیة ورقة مرسومأو  آلةأو   لوحةأو  مادة أخرى مطبوع علیھا رسم أي قالبأو  تصرف بأیة ورقةأو  أحرز -2

 .بذلكالخطوط المشار إلیھا فیما تقدم وھو عالم أو  العالماتأو  الحروفأو  األرقامأو  الكلمات



  

  

 تزویر الطوابع

 258المادة 

بكلتا العقوبتین من استعمل وھو عالم باألمر  أو  ین دینارابغرامة ال تزید على خمسأو  بالحبس مدة ال تزید على سنةقب  یعا -1
 .المزورةأو  أحد الطوابع المقلدة

مر  بكلتا العقوبتین من استعمل وھو عالم باألأو  بغرامة ال تزید على عشرین دیناراأو  لحبس مدة ال تزید على شھرویعاقب با -2
 .مستعمالطابعا 

  

  

 شاملة أحكام

 259ادة الم

 . بھا قبل إتمامھا ) وأخبر الحكومة 257 -236(الجنایات المنصوص علیھا في المواد  إحدىیعفى من العقوبة من اشترك ب  -1

المجرمین فتخفض عقوبتھ على نحو ما نصت علیھ على سائر  -ولو بعد بدء المالحقات  -أما المشتكى علیھ الذي یتیح القبض -2
 . نون) من ھذا القا 97( المادة

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 التزویر 

 260المادة 

یمكن أن ینجم  أو  مخطوط یحتج بھما نجمأو  ي یراد إثباتھا بصكتزویر: ھو تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع والبیانات التلا
 . اجتماعي أو معنويأو  عنھ ضرر مادي

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني



 التزویر 

 261المادة 

 . إذا نص القانون على عقوبة خاصةتكب التزویر نفسھا من استعمل المزور وھو عالم بأمره اال رمیعاقب بعقوبة 

  

 في التزویر  -ل الثانيفصال

 في التزویر الجنائي 

 262المادة 

  إساءةقیامھ بالوظیفة ، إما ب أثناءیرا مادیا في وزالمؤقتة خمس سنوات على األقل الموظف الذي یرتكب ت شغالیعاقب باأل -1

یرتكبھ من   إما بمامخطوط وأو  مزورا ، وإما بصنع صك إمضاءإجماال بتوقیعھ أو  بصمة أصبعأو  ختمأو  إمضاء استعمال
 .مخطوطأو  إضافة تغییر في مضمون صكأو  حذف

 .تزویرھایدعى  أندات التي یعمل بھا الى نسال تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من ال  -2

 .جزئیاأو  ھذه المادة في حال إتالف السند إتالفا كلیا أحكامتطبق  -3

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 في التزویر الجنائي 

 263المادة 

 :قةبایعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الس

استعمال إمضاء على بیاض   بإساءتھظروفھ إما أو  ي موضوعھالموظف الذي ینظم سندا من اختصاصھ فیحدث تشویشا ف -1
 أنھاوقائع كاذبة على  بإثباتھأو  التي أملوھا ،أو  أقواال غیر التي صدرت عن المتعاقدینأو  بتدوینھ عقوداأو  اؤتمن علیھ،

إیراده على وجھ غیر أو  بتحریفھ أیة واقعة أخرى بأغفالھ أمراأو  معترف بھا أنھا ىوقائع غیر معترف بھا علأو  صحیحة
 .صحیح

قید فیھ یتعلق  بإدخالسمح عن علم منھ ویض قانوني ویضبط محفوظ بتفأو   الموظف الذي یكون في عھدتھ الفعلیة سجل -2
 .القیدبمسألة جوھریة مع علمھ بعدم صحة ذلك  

  

  



 في التزویر  -الفصل الثاني

 زویر الجنائي في الت

 264المادة 

 . ختمأو  إمضاءأو  الیھ المصادقة على صحة سندینزل منزلة الموظفین العامین لتطبیق المواد السابقة كل من فوض 

  

 في التزویر  -صل الثانيالف

 في التزویر الجنائي 

 265المادة 

  شغالالوسائل المذكورة في المواد السابقة باأل دىإحالذین یرتكبون تزویرا في األوراق الرسمیة ب شخاصیعاقب سائر األ

 . االعتقال في الحاالت التي ال ینص فیھا القانون على خالف ذلكأو  المؤقتة

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 المصدقات الكاذبة

 266ادة الم

مصدقة كاذبة   إعطاءعلى   ىأخرأیة جھة أو  صحیةأو  مھنة طبیةأو  خدمة عامةأو  من أقدم حال ممارستھ وظیفة عامة -1
تلحق الضرر بمصالح أحد  أو  نفعة غیر مشروعةالى غیره مأو  من شأنھا أن تجر لنفسھأو  معدة لكي تقدم الى السلطات العامة

استعملھا ، یعاقب بالحبس من ستة أو   زور تلك المصدقةأو  المذكورین آنفا شخاصأحد األ الناس ، ومن اختلق بانتحالھ اسم
 .سنتینأشھر الى 

 .فال ینقص الحبس عن سنة وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء -2

 .سنةأشھر الى رتكب ھذه الجریمة أحد الناس خالف من ذكر فیما سبق فیعاقب بالحبس من ثالثة وإذا ا -3

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 دقات الكاذبةمصال



 267المادة 

العامة ، وكذلك المحاضر والتقاریر التي یحررھا  واإلداراتإن أوراق التبلیغ التي یحررھا المحضرون وسائر موظفي الدولة 
 . أنھا مصدقة لتطبیق القانون الجزائي رجال الضابطة العدلیة تعتبر

  

  

 في التزویر  -نيالفصل الثا

 المصدقات الكاذبة

 268المادة 

 :یعاقب بالحبس من شھر حتى ستة أشھر كل من

 .عملصادرة لغیره بقصد الحصول على   أخالقتعمل شھادة حسن اس -1

 .عملأعارھا لشخص آخر كي یستعملھا بقصد الحصول على أو  باعھاأو  وأعطاھا أخالقحسن  صدرت لھ شھادة -2

  

  

 في التزویر  -انيالفصل الث 

 انتحال الھویة 

 269المادة 

بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من  اإلضراربغیة أو  لغیرهأو  قدم الى سلطة عامة بھویة كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسھمن ت
 . شھر الى سنة

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 ة انتحال الھوی

 270المادة 

طات  رف عن علم منھ في األحوال المذكورة آنفا ھویة أحد الناس الكاذبة أمام السلتفرض العقوبة نفسھا على كل شخص یع
 . العامة



  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 وراق خاصةالتزویر بأ

 271المادة 

) یعاقب بالحبس من سنة الى ثالث  263و 262الوسائل المحددة في المادتین (  إحدىمن ارتكب التزویر في أوراق خاصة ب
 . سنوات

  

  

 في التزویر  -الفصل الثاني

 خاصة  أوراقالتزویر في 

 272المادة 

 :من غرامة أقلھا خمسون دینارا كلیعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وب 

 أو ھ ، غیر فیأو  أضاف الیھأو  محا تسطیر شك -1

 .فیھغیر أو  أضیف الیھأو  تداول شكا مسطرا وھو عالم بأن التسطیر الذي علیھ قد محي -2

  

  

 في الجرائم التي تمس الدین واألسرة -الباب السادس 

 دي على حرمة األموات في الجرائم التي تمس الدین والتع -األولالفصل 

 مس الدین جرائم ت

 273المادة 

 . اللسان علنا على أرباب الشرائع من األنبیاء یحبس من سنة الى ثالث سنوات من ثبتت جرأتھ على إطالة

  

  

https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/
https://jordan-lawyer.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/


 ي الجرائم التي تمس الدین واألسرةف  -الباب السادس 

 جرائم تمس الدین 

 274المادة 

 . بالغرامة حتى خمسة عشر دیناراأو  حتى شھر واحد من ینقض الصیام في رمضان علنا یعاقب بالحبس

  

  

 جرائم تمس الدین 

 275 المادة

ة من الناس قاصدا بذلك إھانة دین أیة جماعة من  أي شيء تقدسھ جماعأو  شعاراأو  دنس مكان عبادةأو  أتلفأو  كل من خرب
 لدینھا یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنتین اإلھانةفعلھ ھذا على محمل  فعل ذلك مع علمھ بأن تلك الجماعة ستحملأو  الناس

 . بكلتا ھاتین العقوبتینأو  ائتي دینارالى مبغرامة من خمسین دینارا أو 

  

  

 ائم تمس الدین جر

 276المادة 

أو   تعرض لھا بالھزء عند إقامتھاأو  یةالدینالشعائر  إلقامةكل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون 
على أي أو  ى على اي شخص یقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدینیة في ذلك االجتماعتعدأو  ذلك أثناءأحدث تشویشا 

بغرامة حتى  أو  عذر مشروع یعاقب بالحبس حتى ستة أشھرأو  یكون لھ مبرر أنفي ذلك االجتماع دون  شخص آخر موجود
 . بكلتا ھاتین العقوبتینأو  رادینا خمسین

  

  

 حرمة األموات  التعدي على

 277المادة 

أو  لحفظ رفات الموتىأو  لجنازةسیم امرا إلقامةعلى مكان مخصص أو  كل من اعتدى على مكان یستعمل لدفن الموتى -1
 .ھك حرمة میت یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على سنتینانتأو  ھدمھأو  دنسھأو  انصاب الموتى



أو   دینھ إھانةأو  مجتمعین بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص شخاصأل إزعاجاكل من سبب  -2
اقب بالحبس مدة ال تزید على ستة دینیة یع  إھانةیؤدي الى اي   أنأو  ھ ھذا یحتمل أن یجرح عواطف اي شخصن فعلكان یعلم با

 .ینالعقوبت بكلتا ھاتین أو  بغرامة ال تزید على مائة دینارأو  أشھر

  

  

 جرائم تمس الدین 

   278المادة 

 :منبغرامة ال تزید على عشرین دینارا كل أو  یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر

أو  آخرین شخاصني ألرمزا من شأنھ أن یؤدي الى إھانة الشعور الدیأو  رسماأو  صورةأو  مخطوطاأو  نشر شیئا مطبوعا -1
 أو. الى إھانة معتقدھم الدیني ،

المعتقد الدیني لذلك أو  یؤدي الى إھانة الشعور أنبصوت من شأنھ أو  وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة تفوه في مكان عام -2
 .اآلخرلشخص ا

  

  

 ي تمس األسرة في الجرائم الت -الفصل الثاني

  الجرائم المتعلقة بالزواج 

   279لمادة ا

تلك المراسیم بصورة ال تتفق مع   إجراءكان طرفا في أو  اجیعاقب بالحبس من شھر الى ستة اشھر كل من اجرى مراسیم زو
 . عات أخرى نافذةأي تشریأو  ن األحوال الشخصیةقانو أحكام

  

  

 الجرائم المتعلقة بالزواج 

 280المادة 

أو  یمكن فسخھأو  اج التالي باطالوجود زوجھ على قید الحیاة سواء أكان الزو أثناء، تزوج في  أنثىأو  كل شخص ذكرا كان -1
 :لم یمكن ، یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثالث سنوات إال اذا ثبت

 سلطة دینیة ذات اختصاص ، أو أو  أن الزواج السابق قد أعلنت فسخھ محكمة ذات اختصاص -أ



لزواج تتیح لھ ا -ریخ الزواج التاليتاأو  في تاریخ الزواج السابق -متعلقة بالزواج التي تسري على الزوجأن الشریعة ال -ب
 . بأكثر من زوجة واحدة

 .بذلكج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمھ یعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسیم الزوا -2

  

  

 واج الجرائم المتعلقة بالز

 281المادة 

  أحكامق خالل المدة المحددة وفق من ینیبھ عنھ بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجیل ھذا الطالأو   طلق زوجھ إذا لم یقم من

 . دینار مئةغرامة من ثالثین دینارا إلى بأو  قانون األحوال الشخصیة یعاقب بالحبس مدة ال تزید على شھر واحد

  

  

  الجنح المخلة بآداب األسرة 

 282المادة 

 .سنواتیعاقب الزاني والزانیة برضاھما بالحبس من سنة الى ثالث  -1

 .المتزوجةالزانیة أو  المتزوج وال تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتین بالنسبة للزاني -2

 .منھمانا في بیت الزوجیة ألي وتكون عقوبة الزاني والزانیة الحبس لمدة ثالث سنوات اذا تم فعل الز -3

  

  

  الجنح المخلة بآداب األسرة 

 283 المادة

أن یصدر عنھما اعتراف  أو  نیة في حالة التلبس بالفعلجریمة الزنا ھي ضبط الزاني والزا إلثباتالتي تقبل وتكون حجة  دلةاأل
 .أحدھما اعتراف قضائي وعن اآلخر وثائق قاطعة بوقوع الجریمةأن یصدر عن أو  وثائق قاطعة بوقوع الجریمةأو  قضائي

  

  

  لمخلة بآداب األسرة الجنح ا



 284المادة 

الزوجة ما دامت الزوجیة قائمة بینھما ، وكذلك بشكوى ولي الزانیة أو   بشكوى الزوجالزانیة االأو  ال یجوز مالحقة الزاني -1
  أنمحرض والمتدخل في فعل الزنا الى الشریك وال باإلضافةكلیھما یالحق االثنان معا  أو   كوى ضد أحدھمال الش، وفي حا

 .الشاكي شكواه إسقاطوجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بھا ب

دة في جمیع ه المال تتجاوز ھذ أنتقبل الشكوى بعد مرور مدة ثالثة أشھر من تاریخ علم المشتكي بالجریمة ، على ال  -2
 .الجریمةاألحوال سنة واحدة من تاریخ وقوع 

  

  سرة الجنح المخلة بآداب األ

 285المادة 

  مالأو  الب  واألخوات واألخوةوالشقیقات    األشقاءغیر شرعیین وبین أو  ینشرعی والفروع سواء كانوا األصولالسفاح بین  -أ
 .المؤقتة لمدة ال تقل عن سبع سنوات شغالوالمحارم ، یعاقب مرتكبھ باأل  األصھارمن ھم في منزلتھم من أو 

المؤقتة لمدة ال تقل  شغالاألالفعلیة یعاقب مرتكبھ بأو  القانونیةأو   السفاح بین شخص وشخص آخر خاضع لسلطتھ الشرعیة -ب
 . جني علیھا فیحرم من ھذه الوالیةعن خمس سنوات وإذا كان للجاني والیة على الم

  

  

  الجنح المخلة بآداب األسرة 

 286ادة الم

 . ھر أحد المجرمین حتى الدرجة الرابعةصأو  یالحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قریب 

  

  الجرائم المتعلقة باألطفال والعجز 

 287المادة 

 . المؤقتة شغالغیر أبیھ عوقب باأل إلىأو   لم تلده امرأةمن قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى 

  

  

  لجرائم المتعلقة باألطفال والعجز ا

 288 المادة



أو  ید في سجل األحوال المدنیة مولودا غیر شرعي معترف بھمن أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم ھویتھ وھو یعلم بأنھ مق
 . مولودا شرعیا عوقب بالحبس مدة سنتین على األقل

  

  

  الجرائم المتعلقة باألطفال والعجز 

 289المادة 

أو   حیاتھ للخطر ،معقول ویؤدي الى تعریض أو   كل من ترك قاصرا لم یكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع -1
 .سنةلى یسبب ضررا مستدیما لصحتھ یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إ أنمل على وجھ یحت

كان ذا إعاقة مھما بلغ أو  م یكمل الثانیة عشرة من عمرهوتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات إذا كان القاصر ل -2
 .عمره

  

  

  الجرائم المتعلقة باألطفال والعجز 

 290المادة 

 :لى سنة كل منیعاقب بالحبس من ثالثة أشھر ا

كان معھودا الیھ أو  عمرهلذي إعاقة مھما بلغ أو  وصیا لقاصر لم یكمل الخامسة عشرة من عمرهأو  ولیاأو  كان والدا -أ-1
مع  األخرىتزویده بالطعام والكساء والفراش والضروریات اھمل أو  قانونا امر المحافظة علیھ والعنایة بھ ، ورفضأو  شرعا

 .بصحتھ اإلضرارلھ ھذا  لك ، مسببا بعم استطاعتھ القیام بذ

كان معھودا الیھ أو  لذي إعاقة مھما بلغ عمره ، أو وصیا لقاصر لم یكمل الخامسة عشرة من عمرهأو  ولیاأو  كان والدا -ب
  – إعالتھمع انھ قادر على   –معقول  أو  بدون سبب مشروعأو  نایة بھ وتخلى عنھ قصداقانونا أمر المحافظة علیھ والعأو  شرعا

 . ون وسیلة إلعالتھوتركھ د

الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا كان القاصر لم  ) من ھذه المادة 1وتكون العقوبة في أي من الحاالت الواردة في الفقرة ( -2
 .عمرهیكمل الثانیة عشرة من 

  

  

  التعدي على حراسة القاصر 

 291المادة 



و  أ ا لم یكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعھ من سلطة من لھ علیھ حق الوالیةابعد قاصرأو  من خطف -أ-1
 .ى مائة دینارالحراسة ، عوقب بالحبس من شھر الى سنتین وبالغرامة من ثالثین دینارا ال

الثانیة  أكملن القاصر قد وتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشھر إلى سنتین والغرامة من خمسین إلى مائتي دینار إذا لم یك  -ب
 .عشرة من عمره

 .سنواتالقوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشھر الى ثالث و أ ابعد بالحیلةأو  واذا كان القاصر قد خطف -2

  

 واآلداب العامة خالقلمخلة باألفي الجرائم ا  -الباب السابع

 في االعتداء على العرض  -األولالفصل 

  ( في قانون العقوبات األردني  )االغتصاب جریمة

 292المادة 

 .القاصراالغتصاب ومواقعة - أ

المؤقتة مدة ال تقل   شغالبالخداع عوقب باألأو  لةبالحیأو  التھدید باإلكراه أو(غیر زوجھ) بغیر رضاھا سواء  أنثىمن واقع  -1
 . عن خمس عشرة سنة

 .باإلعدامغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرھا یعاقب شخص اقدم على ا كل -2

 . ت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرھاأكملإذا كانت المجني علیھا قد عشرین سنة  شغالوتكون العقوبة األ -ب

  

  

 االغتصاب

 293المادة 

عقلي یعد مرتكبا للجرم أو  نفسيأو ،دي عجز جسأو  ،ضعف( غیر زوجھ ) ال تستطیع المقاومة بسبب  أنثىمن واقع 
 . ن ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا فیھا) من ھذا القانو292المنصوص علیھ في المادة (

  

 االغتصاب

 294المادة 

ال تقل المؤقتة مدة  شغالت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرھا عوقب باألأكمل) زوجھ (غیر أنثىمن واقع  -1
 . عن سبع سنوات
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 .سنةللعقوبة خمس عشرة  دنىلخامسة عشرة من عمرھا فیكون الحد األي علیھا الثانیة عشرة ولم تكمل ات المجنأكملوإذا  -2

) من المادة 2عشرة من عمرھا فیعد مرتكبا للجرم المنصوص علیھ في الفقرة (ت الثانیة أكملوإذا لم تكن المجني علیھا قد  -3
 .فیھاا ھذا القانون ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھ ) من292(

  

 االغتصاب

 295المادة 

أو  واء كان شرعیاس لھاأصوت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرھا وكان الجاني احد أكمل ىأنثمن واقع  -أ -1
  شغالقانونیة علیھا عوقب باألأو   لھ سلطة شرعیةأو  رعایتھاأو  من كان موكال بتربیتھاأو  حارمھاواقعھا احد مأو  غیر شرعي

 .سنةعشرین 

 .ت المجني علیھا الثانیة عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرھاأكملإذا  المؤبدة شغالبة األالعقو وتكون -ب

 .یة على المجني علیھا، فیحرم من ھذه الوالیةإذا كان للجاني وال -ج

یھ فارتكب  عامال فأو  مدیر مكتب استخدامأو  في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دینویقضي بالعقوبة ذاتھا المقررة  -2
 .السلطةالتسھیالت التي یستمدھا من ھذه أو  الفعل مسیئا استعمال السلطة

  

 ھتك العرض 

 296مادة ال

 .سنواتنقص عن أربع مدة ال ت شغالعوقب باأل إنسانرض التھدید عأو  كل من ھتك بالعنف -1

 .ثامنة عشرة من عمرهالخامسة عشرة ولم یكمل ال أكملللعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني علیھ قد  دنىویكون الحد األ -2

 .سة عشرة من عمرهالثانیة عشرة ولم یكمل الخام أكملعلیھ قد  للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني دنىویكون الحد األ -3

  

 ھتك العرض 

 297المادة 

بسبب ما استعمل  أو  نقص نفسيأو  ال یستطیع المقاومة بسبب عجز جسدي إنسانالمؤقتة من ھتك عرض  غالشیعاقب باأل
 . حملھ على ارتكابھأو  نحوه من ضروب الخداع

  

 ھتك العرض 
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 298المادة 

 یكمل الثامنة عشرة من عمره الخامسة عشرة ولم أكمل – أنثىأو   ذكرا كان –تھدید عرض ولد أو  ھتك بغیر عنف كل من -1

 .سنواتالمؤقتة مدة ال تزید على عشر  الشغحملھ على ارتكاب فعل ھتك العرض یعاقب باألأو 

 .عمرهة عشرة ولم یكمل الخامسة عشرة من الثانی أكمل للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني علیھ قد دنىویكون الحد األ -2

  

 ھتك العرض 

 299مادة ال

ارتكاب   حملھ علىأو  هلم یكمل الثانیة عشرة من عمر – أنثىأو  ذكرا كان –بدونھما عرض ولد أو  تھدیدأو  كل من ھتك بعنف
 . المؤقتة مدة ال تقل عن ثماني سنوات شغالفعل ھتك العرض یعاقب باأل

  

  

 شاملة أحكام

 300المادة 

) بحیث یضاف الیھا من   299و  298و  297و  296و  294و 293و 292تشدد عقوبة الجنایات المنصوص علیھا في المواد (
 . (295 ) المشار الیھم في المادة شخاصحد األثلثھا الى نصفھا اذا كان المتھم ا

  

 شاملة أحكام

 301المادة 

ن ثلثھا إلى ھذا ، بحیث یضاف الیھا م األولنصوص علیھا في النبذتین السابقتین من الفصل  بة الجنایات المتشدد عقو -1
 :نصفھا

 . الفحش بھ إجراءتعاقبوا على أو  لمعتدى علیھاكثر في التغلب على مقاومة اأو  اذا اقترفھا شخصان -أ

 . ارتھابكرا فأزیلت بك كانت المعتدى علیھاأو  إذا أصیب المعتدى علیھ بمرض جنسي -ب

 :الجنایات السابق ذكرھا الى  إحدىاذا أدت  -2

 . مس عشرة سنةالمؤقتة مدة خ شغالھذه النتیجة فتكون العقوبة األأراد   ولم یكن الفاعل قدموت المعتدى علیھ  -أ

 . المؤبدة لشغابھذا المرض فتكون العقوبة األ تھصابإالمعتدى علیھ بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل ب أصابھ -ب



  

 الخطف  302المادة 

 :الوجھ اآلتيالجھات ، عوقب على   إحدىوھرب بھ الى  -نثىأأو  ذكرا كان -شخصا كراه  اإلأو  كل من خطف بالتحیل

الثامنة عشرة من عمره وال تقل   أكملرا ورة المذكورة ذكبالحبس من سنة الى ثالث سنوات ، اذا كان المخطوف على الص -1
 .أكملھاالعقوبة عن سنتین اذا لم یكن قد 

 .أنثىكانت المخطوفة على الصورة المذكورة المؤقتة اذا  شغالباأل -2

ا أم لم  س سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرھمدة ال تنقص عن خم شغالباأل -3
 .تتم

ھتك  أو  ، قد اعتدي علیھا باالغتصاب أنثىأو  مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان شغالباأل -4
 .العرض

عل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرھا واعتدي  مدة ال تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات ب شغالباأل -5
 .بالمواقعةعلیھا 

نقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرھا واعتدي علیھا  مدة ال ت  شغالألبا -6
 .بالمواقعة

دسھا الى ثلثھا إذا كان المجني علیھ  ) من ھذه المادة من س6) الى (1لعقوبة المنصوص علیھا في الفقرات من (یضاف ل -7
 .شخصا ذا إعاقة

  

  

 الخطف 

 303المادة 

تلقاء نفسھ المخطوف في خالل ثمان وأربعین ساعة الى مكان أمین   نة ، اذا أرجع منیعاقب الخاطف بالحبس من شھر الى س
 . جنحةأو  جریمة أخرى تؤلف جنایةأو  یقع علیھ أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أنوأعاد إلیھ حریتھ دون 

  

  

 الخاصة بالنساء  ماكنوالتھتك وخرق حرمة األ اءغواإل

 304المادة 
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اذا كان فعلھ   –تسبب في حملھا عوقب أو   رتھاكل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرھا بوعد الزواج ففض بكا -1
 .الحبس من ستة اشھر الى ثالث سنوات ویلزم بضمان بكارتھاب –ال یستوجب عقوبة اشد 

أو  في المحكمةأو  قبل وتكون حجة على المشتكى علیھ في الخداع بوعد الزواج ھي اعترافھ لدى المدعي العامالتي ت دلةاأل -2
 .ذلكمراسالت تثبت أو  أن یصدر عنھ وثائق قاطعة

 إلخاللوجھا أفسدھا عن زأو   یكن على ترك بیتھا لتلحق برجل غریب عنھا كل من حرض امرأة سواء أكان لھا زوج أم لم -3

 .سنتینبطة الزوجیة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على الرا

  

  

 الخاصة بالنساء  ماكنحرمة األ والتھتك وخرق اءغواإل

 305المادة 

 :كل من داعب بصورة منافیة للحیاء دة ال تقل عن سنةیعاقب بالحبس م

 .أنثىأو  شخصا لم یكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان -1

 .منة عشرة من عمره دون رضاالثا أكمل أنثىأو  شخصا ذكراً كان -2

  

  

 الخاصة بالنساء  ماكنھتك وخرق حرمة األوالت غواءاإل

 306المادة 

یة أخالققام بحركات غیر أو  عباراتوجھ اي أو  یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشھر كل من عرض فعال منافیا للحیاء
 -:عتداء علىكانت متى وقع االتلمیحا باي وسیلة أو  تصریحا اإلشارةأو  الحركةأو  ،الفعل أو ،بالقولعلى وجھ مناف للحیاء 

 .شخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره -1

 .الثامنة عشرة من عمره دون رضا أكمل أنثىأو  شخص ذكر كان -2

 نص المادة مكرر 

 -مكررة 306المادة 

 - :التالیة األحوال) من ھذا القانون في أي من  306) و( 305(تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في المادتین  -1

 . ) من ھذا القانون295المشار الیھم في المادة (  شخاصاحد األ اذا كان الفاعل -أ



 .) من ھذا القانون297المشار الیھم في المادة (  شخاصاذا كان المجني علیھ احد األ -ب

 . اذا اقترفھا شخصان فأكثر -ج

 .بالغرامة) من ھذه المادة 1ة (ر الیھا في الفقرر ال یجوز تبدیل عقوبة الحبس المحكوم بھا في الجرائم المشافي حال التكرا -2

  

  

 الخاصة بالنساء  ماكنوالتھتك وخرق حرمة األ غواءاإل

 307المادة 

ل لغیر النساء ، عوقب بالحبس مدة ال تزید  محظورا دخولھ وقت الفعأو   كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء
 . على ستة اشھر

  

 شاملة أحكام

 308المادة 

 ملغاة 

 مكرر  دةنص الما

 – مكررة 308المادة 

المخففة في جرائم االعتداء على العرض الواردة  سباب، ال یجوز استعمال األ) من ھذا القانون  308المادة ( أحكاممع مراعاة 
د  ، وكان الجاني ق أنثىأو  رة من عمره عند وقوع الجریمة ، ذكراً كانفي ھذا الفصل إذا كان المجني علیھ لم یكمل الثامنة عش

 . الثامنة عشرة من عمره أكمل

  

  

 واآلداب العامة خالقفي الحض على الفجور والتعرض لأل -الفصل الثاني

 الحض على الفجور 

 309المادة 

أكثر أو  تتردد إلیھا امرأتانأو  یم فیھاتقمجموعة من الغرف في أي دار أو  غرفةأو  بغاء في ھذا الفصل: كل داریراد ببیت ال
 .واحدة یتردد علیھا اكثر من رجل إمراهاذا كانت أو  ألجل مزاولة البغاء



  

  

 الحض على الفجور 

 310المادة 

 :حاول قیادةأو  مسمائة دینار كل من قادیعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثالث سنوات وبغرامة من مائتي دینار الى خ

لیست   نثى، وكانت تلك األ في الخارجأو  شخص مواقعة غیر مشروعة في المملكة لیواقعھادون العشرین من العمر  أنثى -1
 أو  خالقمعروفة بفساد األأو   بغیا

 في الخارج ، أو أو  لتصبح بغیا في المملكة ىأنث -2

 تتردد إلیھ ، أو  أنأو  تقیم في بیت بغاء نألمغادرة المملكة بقصد  أنثى -3

في أو  تقیم في بیت بغاء في المملكة أن لتغادر مكان إقامتھا العادي في المملكة ولم یكن ذلك المكان بیت بغاء ، بقصد أنثى -4
 جل مزاولة البغاء ، أوالیھ ألتتردد  أنأو  الخارج

 .بھلواط شخص لم یتم الثامنة عشرة من عمره الرتكاب فعل ال -5

  

 الحض على الفجور  

 311المادة 

 :ثالث سنوات كل من نة الىیعاقب بالحبس من س

 .الخارجفي أو  المواقعة غیر المشروعة في المملكة التخویف الرتكابأو  بالتھدید أنثىحاول قیادة أو  قاد -1

سائل الخداع لیواقعھا شخص آخر مواقعة و إحدىبأو  بواسطة ادعاء كاذب خالقمعروفة بفساد األأو  لیست بغیا أنثىقاد  -2
 .مشروعةغیر 

التغلب علیھا كي یمكن أو  یرھا أخرى قاصدا بذلك تخد أشیاءأو  مادةأو  تسبب في تناولھا عقاراأو  أعطاھاأو  أنثىل ناو -3
 .مشروعةبذلك أي شخص من مواقعتھا مواقعة غیر 

  

 الحض على الفجور 

 312المادة 

 :ال تقل عن مائتي دینار و ال تزید على خمسمائة دینار كل من یعاقب بالحبس حتى سنتین و بغرامة -1



 ستعمال أي قسم منھ كبیت للبغاء وھو عالم بذلك ، أوباأو  متولیا شؤونھ وسمح باستعمال ذلك المنزلأو   كان مستأجرا منزال -أ

اشترك عن أو  ستعمل كبیت للبغاءأي قسم منھ مع علمھ بأنھ سیأو  وكیال لمالكھ وأجر ذلك المنزل ،أو  كا منزالان مالك -ب
 . قصد في استعمالھ المستمر كبیت للبغاء

  أو غاءینار و ال تزید على خمسة آالف دینار كل من أعد بیتا للبیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن الف د -2

 .إدارتھساعد في أو  اشتغلأو  تولى إدارتھ

 .اعتاد ممارسة البغاء أنثىأو  كل شخص ذكرا كان ة مقدارھا مائتا دیناریعاقب بالحبس حتى سنة وبغرام -3

  

  

 الحض على الفجور 

 313المادة 

أو  مساعدتھأو  الشتغالھأو   لتولیھ إدارتھأو  في أي قسم منھأو  بغاء في ذلك المنزلإذا ادین مستأجر منزل لتھیئة بیتا لل -1
وتخلیة  اإلجارةتصدر قرارا بفسخ عقد  أنكبیت للبغاء ، یجوز للمحكمة  أي قسم منھأو  لسماحھ عن علم منھ باستعمال المنزل

 .للمالكالمأجور وتسلیمھ 

) من   35(ذلك المنزل وفقا للمادة  أقفالبتأمر  أنلمذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة وإذا أدین مالك منزل بتھمة من التھم ا -2
 . ھذا القانون

  

  

 الحض على الفجور 

 314المادة 

أو   في بیت بغاء باإلقامةن معھودا الیھ العنایة بولد یتراوح عمره بین الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح لھ كل من كا
 . بغرامة حتى عشرین دیناراأو  بس حتى ستة أشھربالتردد علیھ ، یعاقب بالح

  

  

 الحض على الفجور 

 315المادة 

من البغاء ، یعاقب بالحبس من ستة أشھر   أنثىھ أي بعضھا على ما تكسبأو   كل شخص ذكر یكون معولھ في معیشتھ كلھا -1
 .سنتینالى 



یؤثر على حركاتھا بصورة یظھر معھا أنھ  أو  یطرأنھ یسأو  انھ اعتاد معاشرتھا أو  ن بغیاإذا ثبت على شخص ذكر أنھ یساك -2
ول في معیشتھ على كسب على مزاولتھ بوجھ عام ، یعتبر أنھ یعأو  یرغمھا على مزاولة البغاء مع شخص آخرأو  یساعدھا

 .ذلكخالف یثبت  أنالبغي وھو عالم بذلك ، إال 

  

  

 الحض على الفجور 

 316المادة 

على مزاولة البغاء مع  ترغمھا أو  بغي بصورة یظھر معھا بأنھا تساعد تلك المرأة تؤثر على حركات اانھھكل امرأة یثبت علیھا 
 . مقدارھا مائتا دینار وبغرامةحتى سنتین  سمزاولة البغاء بوجھ عام ، تعاقب بالحب علىأو  شخص آخر

  

  

 الحض على الفجور 

 317مادة ال

 . یعاقب بالحبس مدة شھرین الى سنتین كل من استبقى امرأة بغیر رضاھا

 غیر معین ، أو أو  في أي مكان لیواقعھا رجل مواقعة غیر مشروعة سواء أكان ھذا الرجل شخصا معینا -1

 .البغاءفي بیت  -2

  

  

 الحض على الفجور 

 318مادة لا

وجدت في بیت البغاء ، یعتبر الشخص أنھ استبقاھا في ذلك  أو  اذا وجدت امرأة في منزل لیواقعھا شخص مواقعة غیر مشروعة
حملھا على البقاء في ذلك  أو   رغامھاإبذلك  لھا قاصداماأو  لبستھاأت البغاء اذا امتنع عن إعطائھا أي شيء من بیأو  المنزل
 . بیت البغاءأو  المنزل

  

  

 العامة  خالقلآلداب واأل التعرض



 319المادة 

 :بغرامة ال تزید على خمسین دینارا كل منأو  ى ثالثة أشھر تزید علیعاقب بالحبس مدة ال

أي شيء  أو  نموذجأو  رسمأو  صورة شمسیة أیةأو  مخطوطةأو  التوزیع أیة مادة بذیئة مطبوعةأو  أحرز بقصد البیعو أ باع -1
 .توزیعھاأو  بقصد بیعھا أخرىریقة أعاد طبع مثل ھذه اِألشیاء والمواد بأیة طأو  طبعأو  ، خالقآخر یؤدي الى إفساد األ

  ، خالقأي شيء آخر قد یؤدي الى إفساد األأو  نموذج بذيءأو  رسمأو  یةسصورة شمأو  عرض في محل عام اي تصویر -2
 وزع مثل ھذه اِألشیاء لعرضھا في محل عام ، أو أو 

أو  صورة شمسیةأو  مخطوطةأو  عة كانتعرض أشیاء بذیئة مطبوأو  نشرأو  محل یتعاطى بیع إدارة اشترك فيأو  أدار -3
 ، أو خالقدي الى إفساد األؤأیة أشیاء أخرى قد تأو  نماذجأو  رسوم

 عرضھاأو  ھاإعادة طبعأو  طبعھاأو  شخصا یتعاطى بیع ھذه المواد واألشیاء البذیئة أنأذاع بأیة وسیلة من الوسائل أو  أعلن -4

 .توزیعھاأو 

  

  

 العامة  خالقالتعرض لآلداب واأل

 320المادة 

اء منافیة للحی إشارةابدى أو   من فعل فعال منافیا للحیاءیعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة مقدارھا مائتا دینار كل  -1
 .یراه نأبصورة یمكن معھا لمن كان في مكان عام أو  في مجتمع عامأو  في مكان عام

 .التكرارفي حالة أو  ) من ھذه المادة من اكثر من شخص1تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص علیھ في الفقرة ( -2

  

  

 جھاضاإل

 321المادة 

ا ھذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة رضیت بأن یستعمل لھا غیرھأو  ت نفسھا بما استعملتھ من الوسائلأجھضامرأة كل 
 . سنوات أشھر إلى ثالث

  

 جھاض في اإل- الثالث لالفص

 جھاضاإل
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 322المادة 

 .سنواتبرضاھا ، عوقب بالحبس من سنة الى ثالث  امرأة إجھاض من أقدم بأیة وسیلة كانت على1- 

المؤقتة مدة ال تقل عن  شغالقب الفاعل باألالوسائل التي استعملت في سبیلھ الى موت المرأة عوأو  جھاضوإذا أفضى اإل -2
 .سنواتخمس 

  

 جھاضاإل

 323المادة 

 .سنواتمدة ال تزید على عشر  شغالدون رضاھا ، عوقب باأل امرأة  إجھاضتسبب عن قصد ب من1- 

 .المرأةالوسائل المستعملة الى موت أو  جھاضضى اإلفوال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أ -2

  

  

 اضجھاإل

 324المادة 

الجرائم   إحدىمحافظة على شرفھا ویستفید كذلك من العذر نفسھ من ارتكب  المرأة التي تجھض نفسھا تستفید من عذر مخفف ،
 . ى الدرجة الثالثةقریباتھ حتأو  فروعھ إحدى) للمحافظة على شرف  323و 322المنصوص علیھا في المادتین ( 

  

  

 جھاضاإل

 325المادة 

نة مقدار ی، یزاد على العقوبة المع قابلةأو  صیدلیاأو  ،جراحاأو  ،طبیباي ھذا الفصل منصوص علیھا فإذا كان مرتكب الجرائم ال
 . ثلثھا

  

 نسان اإلفي الجنایات والجنح التي تقع على   -الباب الثامن

 صراراإلالقتل القصد ، والقتل مع سبق  -األولالفصل 

 القتل قصدا
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 326ة الماد

 . ن سنةعشری شغالا قصدا ، عوقب باألإنسانمن قتل 

  

 القتل قصدا

 327المادة 

 :على القتل قصدا اذا ارتكب المؤبدة شغالیعاقب باأل

للحیلولة  و أ فیھا ، المتدخلینأو  فاعلیھاأو  تسھیال لفرار المحرضین على تلك الجنحةأو  تنفیذا لھاأو   تسھیالأو  تمھیدا لجنحة -1
 .العقاببینھم وبین 

 .الوظیفةمن أجل ما أجراه بحكم أو  ممارستھ وظیفتھ أثناء لى موظف فيع -2

 .شخصعلى أكثر من  -3

 .قتلھمع تعذیب المقتول بشراسة قبل  -4

  

  

 القتل قصدا

 328المادة 

 :على القتل قصدا امعدیعاقب باإل

 . )العمد  (القتل، ویقال لھ   صراراإلإذا ارتكب مع سبق  -1

أو  المتدخلین فیھاأو  فاعلیھاأو  تسھیال لفرار المحرضین على تلك الجنایة أوتنفیذا لھا ،أو  تسھیالأو  إذا ارتكب تمھیدا لجنایة -2
 .العقابوبین للحیلولة بینھم 

 .أصولھحد إذا ارتكبھ المجرم على أ -3

  

  

 إصرارسبق 

 329المادة 

https://jordan-lawyer.com/2021/02/14/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%a8%d8%af%d8%a9/


أو  شخص معین یذاءإمصر منھا جنایة یكون غرض الأو  السابق ھو القصد المصمم علیھ قبل الفعل الرتكاب جنحة صراراإل
 . طموقوفا على شرأو  صادفھ ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمرأو  معین وجدهأي شخص غیر 

  

 إصرارسبق 

 330المادة 

أعطاه مواد ضارة ولم یقصد من ذلك قتال قط ، ولكن  أو  لموتمن شأنھا أن تفضي الى ا أحدا بأداة لیس جرحأو  من ضرب -1
 .سنواتمدة ال تنقص عن سبع  شغالمتأثرا مما وقع علیھ عوقب الفاعل باأل المعتدى علیھ توفي

ممارستھ  أثناءعام  لمادة على موظفللعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص علیھ في ھذه ا دنىیكون الحد األ -2
ذوي  شخاصعلى شخص من األأو  رهمعلى من لم یكمل الخامسة عشرة من عأو  من اجل الوظیفة أجراهمن اجل ما أو  تھوظیف

 .مھما بلغ عمره اإلعاقة

 نص المادة مكرر 

 مكررة  330المادة 

 -:على الرغم مما ورد في أي قانون آخر

أو  كلتا ھاتین العقوبتین كل من أطلق عیارا ناریا دون داعبأو  مقدارھا الف دینار بغرامةأو  أشھریعاقب بالحبس مدة ثالثة  -1
مل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ویصادر ما تم استخدامھ من سالح، ولو كان مرخصا، وأي سھم ناري عاستأو  سھما ناریا

 .ومادة مفرقعة

 :وتكون العقوبة -2

 .إنسان إیذاءن الفعل سنة إذا نجم ع الحبس مدة ال تقل عن -أ

 .امرأة حامل إجھاضأو  المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاھة دائمة شغالاأل -ب

 .إنسانالمؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة  شغالألا -ج

 .یھمتعدد المجني علأو  ) من ھذه المادة في حال التكرار2) و(1تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتین ( -3

  

  

 إصرارسبق 

 331المادة 



،   عدامترك مقصود في قتل ولیدھا الذي لم یتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم علیھا باإلأو  إذا تسببت امرأة بفعل
سبب الرضاعة  بأو  ا تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعیھا تماما من تأثیر والدة الولدولكن المحكمة اقتنعت بأنھا حینم

 . باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات عدامقوبة اإلالناجم عن والدتھ ، تبدل ع

  

  

 إصرارسبق 

 332المادة 

ترك مقصود في موت ولیدھا من أو  علبف -العار اتقاء -، الوالدة التي تسببت تعاقب باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات
 . السفاح عقب والدتھ

  

  

 (البلیغ یذاءالبسیط واإل یذاءانظر مقال عن اإل ) شخاصاأل إیذاء

 333المادة 

تعطیل  أو  ائھ بأي فعل مؤثر من وسائل العنف واالعتداء نجم عنھ مرضإیذأو  جرحھأو  أقدم قصدا على ضرب شخص كل من
 . من ثالثة أشھر الى ثالث سنواتدة تزید على عشرین یوما ، عوقب بالحبس  معن العمل 

  

 ( البلیغ یذاءالبسیط واإل یذاءانظر مقال عن اإل ) خاصشاأل إیذاء

 334المادة 

تعطیل ولكن مدتھ لم أو  نجم عنھا مرضأو  یل عن العملتعطأو   مبینة في المادة السابقة أي مرضإذا لم ینجم عن األفعال ال -1
 .العقوبتینبكلتا ھاتین أو  بغرامة ال تزید على مائة دینارأو  قب الفاعل بالحبس مدة ال تزید على سنةوتزد على العشرین یوما ع

ى عشرة أیام ، فال یجوز تعقب  تعطیل عن العمل تزید مدتھ علأو  ة مرضاذا لم ینجم عن األفعال المبینة في المادة السابق -2
اه الى أن یكتسب الحكم الدرجة  ذه الحالة یحق للشاكي أن یتنازل عن شكوھشفھیا وفي أو  الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة
 .العامالقطعیة ، وعندئذ تسقط دعوى الحق 

 نص المادة مكرر 

 (البلیغ یذاءبسیط واإلال یذاءانظر مقال عن اإل –  )مكررة 334المادة 

 :كل من أقدم قصداً على
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 شغالألما شابھھا من أدوات حادة یعاقب باأو  األمواسأو  المشارطأو  عنقھ باستخدام الشفراتأو   ضرب شخص على وجھھ -1

 .الشاقة المؤقتة مدة ال تزید على سبع سنوات مھما كانت مدة التعطیل

 .سنواتؤقتة مدة ال تقل عن سبع الشاقة الم شغالعنقھ یعاقب باألأو   مشوھة على وجھ شخصأو  كاویةأو  قاء مواد حارقةإل -2

  

 ( البلیغ یذاءالبسیط واإل یذاءانظر مقال عن اإل ) شخاصاأل إیذاء

 335المادة 

تسبب أو  العمل ، نالحواس ع إحدىتعطیل أو  الى تعطیلھاأو  بتر أحد األطرافأو  استئصال عضوأو  إذا أدى الفعل الى قطع
المؤقتة مدة ال تزید على  شغالدائمة ، عوقب الفاعل باأللھا مظھر العاھة الأو  أیة عاھة أخرى دائمةأو  في إحداث تشویھ جسیم

 . عشر سنوات

  

 ( البلیغ یذاءالبسیط واإل یذاءن اإلانظر مقال ع ) شخاصاأل ءإیذا

 336المادة 

 شغالحامل وھو على علم بحملھا ، عوقب باأل إجھاضب 333االعتداء المذكورة في المادة أو  وسائل العنف إحدىمن تسبب ب

 . المؤقتة مدة ال تزید على عشر سنوات

  

 شخاصاأل إیذاء

 337المادة 

، بحیث یزید علیھا من ثلثھا الى نصفھا اذا  335ومكررة  334و 334و 333تشدد العقوبات المنصوص علیھا في المواد 
 . 328و 327الحاالت المبینة في المادتین  إحدىاقترف الفعل ب

  

  شخاصاأل إیذاء

 338المادة 

ذر معرفة الفاعل بالذات  أحد الناس وتع إیذاءأو  جرحأو ،تعطیل عضو أو  ،قتلفي مشاجرة نجم عنھا  أشخاصاشترك عدة  اذا
بالعقوبة المقررة  یذاءاإلأو  الجرحأو  تعطیل العضوأو  التي نجم عنھا الموت اإلجرائیة، عوقب كل من اشترك منھم في األفعال 

 . حتي نصفھا اقانونا للجریمة المقترفة بعد تخفیضھ

المؤدیة إلیھا  اإلجرائیةمن اشترك في األفعال  المؤبدة عوقب كل شغالاألأو  عداموإذا كانت الجریمة المقترفة تستوجب اإل
 . مس عشرة سنةالمؤقتة لمدة خ شغالباأل
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  شخاصاأل إیذاء

 339المادة 

 . ) عوقب باالعتقال المؤقت 80ساعده بطریقة من الطرق المذكورة في المادة ( أو  ا على االنتحارإنسانمن حمل  -أ

بالحبس من ثالثة أشھر الى سنتین وتكون العقوبة حتى ثالث   قب ذلك الشخصاذا بقي االنتحار في حالة الشروع عوو -ب
 . دائمینعجز أو  إیذاءإذا نجم  سنوات

  

  

 تل العذر في الق 

 340المادة 

في فراش  أو  الزناحال تلبسھا بجریمة  أخواتھأو  فروعھأو  أصولھ إحدىأو  لمخفف من فوجئ بزوجتھیستفید من العذر ا -1
أو   كلیھما اعتداء افضى الى جرحأو  اعتدى على أحدھماأو   قتلھما معاأو  قتل من یزني بھاأو  الغیر مشروع فقتلھا في الح

 .موتو أ عاھة دائمةأو  إیذاء

سكن الزوجیة في فراش غیر مشروع في مأو  لزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسھ بجریمة الزناویستفید من العذر ذاتھ ا -2
عاھة  أو  إیذاءأو  كلیھما اعتداء افضى الى جرحأو  اعتدت على احدھماأو  قتلتھما معاأو  زني بھاقتلت من یأو   فقتلتھ في الحال

 .موتأو  دائمة

 .العذربحق من یستفید من ھذا  ال یجوز استعمال حق الدفاع الشرعيو -أ -3

  .الظروف المشددة أحكامفف كما ال تطبق على من یستفید من العذر المخ -ب

  

  

 العذر في القتل 

 341المادة 

 :ال اآلتیة دفاعا مشروعاتعد األفع

 :رضھ ، بشرط أنعأو  نفس غیرهأو  عرضھأو  بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسھأو  یصیبھ بجراحأو  فعل من یقتل غیره -1

 . وقوع االعتداء یقع الدفع حال -أ
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 . أن یكون االعتداء غیر محق -ب

 . الفعل المؤثرأو  الجرحأو  بالقتلالمعتدى علیھ التخلص من ھذا االعتداء اال یكون في استطاعة  أال -ج

 :ھو في حفظھ بشرط مال غیره الذيأو  بأي فعل مؤثر دفاعا عن مالھأو  یصیبھ بجراحأو  فعل من یقتل غیره -2

 النھب والسرقة المرافقین للعنف ، أو  أثناءفاع أن یقع الد -أ

 . المسروق منھ ویفسد اختیاره ولو لم یرافقھا عنف بإرادةلى ضرر جسیم من شأنھ أن یخل أن تكون السرقة مؤدیة ا -ب

 . لفعل المؤثراأو  الجرحأو  المال بغیر القتل یمكن في كلتا الحالتین المذكورتین آنفا دفع السارقین والناھبین واسترداد وأال

  

  

 العذر في القتل 

 342المادة 

  المال من اعتداء شخصأو  العرضأو  ارتكاب أي فعل مؤثر یتم لحمایة النفسأو  بجراح أصابھأو  یعد دفاعا مشروعا كل قتل

بالتواجد في ساحتھ أو  جدران أي منھماأو  سورأو  بیت سكن وذلك بتسلق سیاج نھارا ، الىأو  یحاول الدخول ، لیالأو  یدخل
خاصة   تأدواأو  باستعمال مفاتیحأو   خلعھاأو  كسرھاأو  بثقبھا أبوابھأو  باقتحام مداخلھأو ،السور دون مبرر أو  ،السیاجداخل 

 . لھذه الغایة

  

  

 من غیر قصد  یذاءواإلالقتل 

 343المادة 

أشھر الى ثالث  عن عدم مراعاة القوانین واألنظمة عوقب بالحبس من ستةأو   قلة احترازأو  إھمالمن سبب موت أحد عن 
 . سنوات

  

  

 من غیر قصد  یذاءواإلل القت

 344المادة 



بالغرامة أو  ) عوقب بالحبس من شھر إلى سنة333كالذي نصت علیھ المادة ( إیذاء جم عن خطأ المشتكى علیھ االإذا لم ین -1
أو  ینقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنت) عو335كالذي نصت علیھ المادة ( یذاءمن ثالثین دینارا إلى مائة دینار، وإذا كان اإل

 .بغرامة من خمسین دینارا إلى مائتي دینار

 .دینارابغرامة ال تتجاوز خمسین أو  ر مقصود ، بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشھرآخر غی إیذاءیعاقب كل  -2

 .أیاممل لمدة تتجاوز العشرة تعطیل عن العأو  مرض یذاءوتعلق المالحقة على شكوى المجني علیھ إذا لم ینجم عن اإل -3

د بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب  غیر المقصو یذاءفي جنح اإلتسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بھا  -4
 .القطعیةالحكم الدرجة 

  

 سبابمین عن تعدد األالناج یذاءالقتل واإل

 345المادة 

النضمام سبب  أو  متقدمة جھلھا الفاعل وكانت مستقلة عن فعلھ ، أسبابصد نتیجة المرتكبان عن ق  یذاءاإلأو  إذا كان الموت
 :منفصل عن فعلھ تماما عوقب كما یأتي

 .المؤبدة الشغاألأو   عدامستلزم عقوبة اإلمدة ال تقل عن عشر سنوات إذا كان فعلھ ی شغالباأل -1

 .المؤبدة شغالاألأو  عداملزم عقوبة غیر اإلة مؤقتة أخرى حتى نصفھا إذا كان فعلھ یستبتخفیض أیة عقوب -2

 نص المادة مكرر 

 – مكررة 345المادة 

) من ھذا القانون ، 342و ( ) 341) و ( 340مع مراعاة حاالت العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المواد (
ن الشخص الذي یرتكب أیا من الجنایات الواردة في  ) من ھذا القانو98) و (97د في المادتین (ال یستفید من العذر المخفف الوار 

 . أنثىأو  من الباب الثامن من ھذا القانون اذا وقع الفعل على من لم یكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان األولالفصل 

  

  

 حریة والشرف في الجرائم الواقعة على ال -الفصل الثاني

 حرمان الحریة

 346المادة 

بغرامة ال تزید على أو  كل من قبض على شخص وحرمھ حریتھ بوجھ غیر مشروع ، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة
یعاقب   -ل مذكرة قانونیة بالقبض علیھبانھ یحمأو  نھ یشغل وظیفة رسمیةبأ -ن قد حجزه بادعائھ زوراخمسین دینارا ، وإذا كا

على  أو  بسبب ما أجراه بحكم وظیفتھأو  وظیفتھ أثناءبس مدة ستة أشھر الى سنتین ، وإذا وقعت ھذه األفعال على موظف بالح
 . ثالث سنواتذي إعاقة مھما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشھر الى 



  

  

 والحیاة الخاصة  ماكنخرق حرمة المنزل واأل

 347المادة 

 من لھ إلرادةلمذكورة خالفا ا ماكنذلك اآلخر وكذلك من مكث في األ إلرادةملحقات مسكنھ خالفا أو  من دخل مسكن آخر -1

 .أشھرس مدة ال تتجاوز الستة الحق في إقصائھ عنھا عوقب بالحب

الحبس من ثالثة أشھر إلى سنة إذا وقع الفعل لیال وبالحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا وقع الفعل بواسطة العنف  ویقضى ب -2
 .مجتمعین اصأشخارتكبھ عدة أو  باستعمال السالحأو  الكسرأو  شخاصعلى األ

 .اآلخرلفریق ى ، اال بناء على شكوى ااألولفي الفقرة  لمالحقة في الحالة المنصوص علیھاال تجري ا -3

  

  

 والحیاة الخاصة  ماكنخرق حرمة المنزل واأل

 348المادة 

العنف على  أو  اسطة الكسربغرامة ال تتجاوز العشرة دنانیر من تسلل بوأو   سبوعحبس مدة ال تتجاوز األیعاقب بال -1
مكث فیھا على الرغم من إرادة  أو  غیر المذكورة في المادة السابقة تخص الغیر ولیست مباحة للجمھور ، أماكنالى  شخاصاأل

 .عنھامن لھ الحق في إقصائھ 

 .المتضرر بناء على شكوى الفریق حق المجرم االوال یال -2

 نص المادة مكرر 

 -:مكررة 348المادة 

قب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشھر وبالغرامة مائتي دینار كل من خرق الحیاة الخاصة  یعا
استخدام المنظار ،  أو  ور التقاط الصأو  الصوتي البصر بأي وسیلة كانت بما في ذلك التسجیلأو  لآلخرین باستراق السمع

 .وتضاعف العقوبة في حال التكرار

  

  

 التھدید 

 349المادة 

 .أشھرشھر السالح علیھ ، عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة من ھدد آخر ب -1
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 .أشھروإذا كان السالح ناریا واستعملھ الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن ستة  -2

  

 350المادة 

بواسطة  أو  المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلةأو  المؤبدة شغالاألأو   عداممن توعد آخر بجنایة عقوبتھا اإل 
باالمتناع  أو  عمل ولو مشروعا إجراءوات اذا تضمن الوعید األمر بتة أشھر الى ثالث سنشخص ثالث عوقب بالحبس من س

 . عنھ

 التھدید 

 351المادة 

تضمن أمرا اال أنھ حصل مشافھة دون واسطة شخص آخر بناء أو  رة أعاله أمراالجنایات المذكو حدىإإذا لم یتضمن التھدید ب
 . لى شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شھر الى سنتینع

  

  

 التھدید 

 352ادة الم

) إذا   350ذكورة في المادة ( على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التھدید بجنایة أخف من الجنایات المیعاقب بناء 
 . ي المادة نفسھاالوسائل المبینة ف إحدىارتكب ب

  

  

 ھدید الت

 353المادة 

ثالث یعاقب علیھ بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة ال   بواسطة شخصأو  التھدید بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة
 . تتجاوز الستة أشھر

  

  

 دید التھ

 354المادة 
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) وكان من شأنھا التأثیر  73الوسائل المذكورة في المادة (  دىإحبأو  ضرر غیر محق ، إذا حصل بالقول بإنزالل تھدید آخر ك
 . بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانیرأو   أسبوعفي نفس المجني علیھ تأثیرا شدیدا یعاقب علیھ بناء على الشكوى بالحبس حتى 

  

  

 سراراأل إفشاء

 355المادة 

 :یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات كل من

إلى أو  ع علیھالیس لھ صالحیة االطاللمن  سراررسمیة وأباح ھذه األ أسرارمركزه الرسمي على أو  حصل بحكم وظیفتھ -1
 .العامةمن ال تتطلب طبیعة وظیفتھ ذلك االطالع وفقا للمصلحة 

نسخا منھا  أو  نماذجأو  مخططاتأو  رسوماأو  خدمة حكومیة واستبقى بحیازتھ وثائق سریةأو  كان یقوم بوظیفة رسمیة -2
 .وظیفتھة دون أن تقتضي ذلك طبیعأو  دون أن یكون لھ حق االحتفاظ بھا

 .مشروعلم بسر وأفشاه دون سبب بحكم مھنتھ على ع كان  -3

  

  

 سراراأل إفشاء

 356المادة 

یطلع على رسالة  وظیفتھ ھذه بأن  رید یسيء استعمالیعاقب بالحبس من شھر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والب -1
 .إلیھیفضي بمضمونھا الى غیر المرسل   أو الرسائل إحدىیختلس أو  یتلفأو  مظروفھ

بالغرامة حتى عشرین دینارا من كان ملحقا بمصلحة الھاتف وأفشى مخابرة ھاتفیة اطلع أو  ویعاقب بالحبس مدة ستة أشھر -2
 .لھعمأو  علیھا بحكم وظیفتھ

  

  

 سراراأل إفشاء

 357المادة 

 . برقیة غیر مرسلة إلیھ یعاقب بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانیرأو  یفض قصدا رسالةأو  كل شخص یتلف

  



  

 الذم والقدح والتحقیر 

 358المادة 

 . ) بالحبس من شھرین الى سنة 188الصور المبینة في المادة (  إحدىیعاقب كل من ذم آخر ب

  

  

 الذم والقدح والتحقیر 

 359المادة 

) وكذلك على التحقیر الحاصل   189و 188الصور المذكورة في المادتین (  إحدىیعاقب على القدح بأحد الناس المقترف ب
من خمسة دنانیر الى خمسة وعشرین   الغرامةبأو  ھرالى ثالثة أش أسبوع) بالحبس من  190الصور الواردة في المادة (  إحدىب

 . دینارا

  

  

 الذم والقدح والتحقیر 

 360المادة 

  بإطالةأو  قصد اطالعھ علیھ ،أو  بھ بھتوب خاطبمكأو  فعال وجھا لوجھأو  من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قوال

بغرامة ال تزید على عشرة أو  معاملة غلیظة ، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على شھربأو  إشارة مخصوصة أو  اللسان علیھ
 . دنانیر

  

  

 الذم والقدح والتحقیر 

 361المادة 

مھ من النجاسة على شخص یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة وبالغرامة من عشرین ما ھو في حكأو  كل من ألقى غائطا
 . دینارا إلى خمسین دینارا

  

  



 شاملة أحكام

 362دة الما

یكون موضوع   أنإثبات اشتھاره اال أو  القدحأو  صحة الفعل موضوع الذم بإثباتلقدح تبریرا لنفسھ اأو  ال یسمح لمرتكب الذم
القدح الى شكل   ك بتحویل عبارةیكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ویقف القادح موقف الذام وذلأو  الذم جرما

 . الذم أحكامبل تجري علیھ  ،القدحمالحقتھ بجریمة  مكاناإلین والتخصیص وعندئذ لم یعد في مادة مخصوصة بصورة التعی

  

  

 ةشامل أحكام

 363المادة 

استرضي فرضي ،  أو  وقع علیھ من حقارة بمثلھا قابل ماأو  ھ بعملھ فعال غیر محقذا كان المعتدى علیھ قد جلب الحقارة لنفسا
تسقط العقوبة أو  من عقوبة أحدھما ألفعال الذم والقدح والتحقیر ثلثھا حتى ثلثیھاأو  ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفین

 . بتمامھا

  

  

 شاملة أحكام

 364المادة 

 . تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقیر على اتخاذ المعتدى علیھ صفة المدعي الشخصي

  

  

 شاملة أحكام

 365المادة 

التحقیر من األضرار المادیة وما یقدره من أو   القدحأو  دعي الشخصي أن یطلب بالدعوى التي أقامھا تضمین ما لحقھ بالذمللم
مة أن تقدر ھذه التضمینات بحسب ماھیة ى المحكویة وعلالتضمینات النقدیة في مقابل ما یظن انھ لحق بھ من األضرار المعن

 . ھ وبالنسبة الى مكانتھ االجتماعیة ویحكم بھاالجریمة وشدة وقعھا على المعتدى علی

  

  



 شاملة حكامأ

 366المادة 

 . القدح الى میت ، یحق لورثتھ دون سواھم إقامة الدعوىأو   إذا وجھ الذم

  

  

 املةش أحكام

 367المادة 

 . ) ترد دعوى التضمینات 363التحقیر وتسقط العقوبة بمقتضى المادة ( أو  القدحأو  في الحاالت التي تثبت فیھا جریمة الذم

  

  شامالً في الجنایات التي تشكل خطراً   -الباب التاسع

 في الحریق  -األول الفصل

 الحریق 

 368المادة 

اي  أو  مخازنأو  ورشأو  مصانعأو  قل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنیةالمؤقتة مدة ال ت شغالیعاقب باأل -1
 قریة ، أو أو  غیر آھلة واقعة في مدینةأو   عمارات آھلة

 أكثر من شخص ، أوأو  تابعة لقطار فیھ شخصأو  ر المجرمأكثر غی أو  خصاعربات تقل شأو  في مركبات السكة الحدیدیة -2

 راسیة في أحد المرافئ ، أو أو في سفن ماخرة -3

 جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم ال ، أوأو   في مركبات ھوائیة طائرة -4

 أو ھ ام المعدة للسكن واقعة خارج األمكنة اآلھلة سواء أكانت ملكأو  في أبنیة مسكونة -5

 .سنواتد على سبع المؤقتة مدة ال تزی شغالفي مركبات الغیر وفي ھذه الحالة تكون العقوبة األ -6

  

 الحریق 

 369المادة 

 -:المؤقتة كل من أضرم النار قصدا شغالیعاقب باأل



 .حصادھا مزروعات قبلأو  في بساتینأو  ت لالحتطاب ،غاباأو  حراج فیما لغیره من -1

مزروعات قبل حصادھا إذا كانت ملكا لھ وسرى الحریق الى ملك غیره  أو  في بساتینأو  لالحتطابغابات أو  في حراج -2
 .بھفأضر 

  

 في الجنایات التي تشكل خطراً شامالً   -الباب التاسع

 ق الحری

 370المادة 

في  أو  تعملة للسكنى واقعة خارج األمكنة اآلھلةالمؤقتة من یضرم النار قصدا في أبنیة غیر مسكونة وال مس شغالیعاقب باأل
متروك في مكانھ سواء أكان أو   مرصوفأو  في حطب مكدسأو  في حصید متروك في مكانھأو  أكداس من القشأو  مزروعات

 . النار الى ملك الغیر فأضرت بھ یملكھا فسرتال یملك ھذه األشیاء أم كان 

  

  

 الحریق 

 371المادة 

آلخر، یعاقب علیھ بالحبس  أو  جر مغنم غیر مشروع للفاعلأو  كل حریق غیر ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغیر
 . والغرامة

  

 الحریق 

 372لمادة ا

  شغال) وباأل 369و 368في الحاالت التي نصت علیھا المادتان (  عدامعوقب مضرم النار باإل إنساناذا نجم عن الحریق وفاة 

 . ) 371و 370المؤبدة في الحاالت التي نصت علیھا المادتان ( 

  

  

 الحریق 

 373المادة 

 . السابقة في الشروط نفسھا على من یتلف ولو جزئیا أحد األشیاء المذكورة فیھا بفعل مادة متفجرة حكامتطبق األ



  

  

 الحریق 

 374المادة 

أو   بحرق شيء یملكھ الغیر ، عوقب بالحبس حتى سنة واألنظمةمراعاتھ القوانین  عدمأو  بقلة احترازهأو  ھإھمالبمن تسبب  
 . بغرامة حتى خمسین دینارا

  

  

 حریق ال

 375 المادة

غیر أو  الحرائق إلطفاءنارا من نزع آلة وضعت بغرامة ال تزید على خمسین دیأو  الى سنة أسبوعیعاقب بالحبس من  -1
 .للعملجعلھا غیر صالحة أو  مكانھا

 لألصول یبھا وفاقاالحرائق فاغفل ترك إلطفاءاألنظمة على اقتناء آلة أو  ویعاقب بالعقوبة نفسھا من كان مجبرا بحكم القانون -2

 .دائمال لم یبقھا صالحة للعمأو 

  

  

 في االعتداء على الطرق العامة والمواصالت واألعمال الصناعیة  -الفصل الثاني

 طرق النقل والمواصالت

 376المادة 

، عوقب بالحبس ألحق بھا ضررا عن قصد أو  لعامةالمنشآت ا  إحدىجسر وفي أو  من أحدث تخریبا عن قصد في طریق عام
لھ خطر على السالمة العامة عوقب بالحبس من ستة أشھر الى سنتین وفي كلتا الحالتین یعاقب حتى سنة ، وإذا نجم عن فع

 . بالغرامة من خمسین دینارا الى خمسمائة دینار ویضمن قیمة الضرر

  

 طرق النقل والمواصالت

 377المادة 

 :المؤقتة كل من شغالیعاقب باأل -1



 .وضع شیئا یحول دون سیرھاأو  اإلشارة المتعلقة بھاأو  آالت الحركةأو   عطل خطا للسكك الحدیدیة -أ

 . انحراف القطار عن خطھأو   ة تؤدي إلى إحداث التصادم بین القطاراتل أي وسیلاستعم -ب

ف القطار عن خطھ فتكون العقوبة  انحراأو  ذا أدى أي من األفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بین القطاراتإ -2
 .سنةمدة خمس عشرة  شغالاأل

  

 طرق النقل والمواصالت

 378المادة 

أیة وسیلة خاصة أخرى بقصد  أو  استعمل إشارات مغلوطةأو  اإلشارة عطل آالتأو  المؤقتة من حطم شغالیعاقب باأل -1
 .ھوائیةمركبة  إسقاطأو  إغراق سفینة

 .األقلت على سقوط المركبة الھوائیة ، كانت العقوبة عشر سنواأو  ن الفعل غرق السفینةا نجم عواذ -2

  

 طرق النقل والمواصالت

 379المادة 

خطوط  أو  حطات التلفزیونمأو  الرادیو إذاعاتبث أيٍ من أو  الالسلكیةأو  قطع االتصاالت السلكیة دا علىمن أقدم قص  -1
 .سنواتبأي طریقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثالث أو  األسالكأو  الشبكات الكھربائیة سواء بإلحاق الضرر باآلالت

 .سنواتمدة خمس  شغالقوبة عن األل العوإذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة فال تق -2

  

 طرق النقل والمواصالت

 380المادة 

 :المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من شغالیعاقب باأل

جعلھا أو   اإلذاعةعطل أجھزة أو  البرقأو  أكثر من خطوط الھاتفأو  عصیان مسلح وقع في المملكة خطاأو  تنةف اءأثنأتلف  -1
بطریقة أخرى بحیث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات  أو  یھا عنوةاستولى علأو  بأیة صورة كانت غیر صالحة لالستعمال

 .اإلذاعاتیل آحاد الناس وتعطأو  والمراسالت بین موظفي الحكومة

 .اإلذاعةأجھزة أو  البرقأو  منع عنوة تصلیح خطوط الھاتف -2

  

  



 طرق النقل والمواصالت

 381المادة 

األمر الى   أدىا  إذ معدااحد الناس بعاھة دائمة ، ویقضى باإل أصیبلمواد السابقة نصفھا ، إذا ا  یزاد على العقوبات المذكورة في
 . موت احد الناس

  

  

 طرق النقل والمواصالت

 382 دةالما

أو   سابقة عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشھرد المن تسبب خطأ في التخریب والتھدیم وسائر األفعال المذكورة في الموا
 . بغرامة ال تزید على خمسین دینارا

  

  

 الصناعیة األعمال

 383المادة 

لم یبقھا دائما صالحة لذلك الغرض  أو  لمنع طوارئ العمل إشاراتأو  اھمل وضع آالتأو  غفلشة ارئیس ورأو  كل صناعي
أو  مائتي دینار دینار وال تزید على مئةبغرامة ال تقل عن أو  عوقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنتین

 . بكلتا العقوبتین

  

  

 الصناعیة األعمال

 384المادة 

المنصوص علیھا في المادة    واإلشاراتل اآلالت  یفي تعط واألنظمةعدم مراعاة القوانین أو  إھمالأو  من تسبب عن قلة احتراز
حبس لمدة ال تقل عن ستة اشھر وال تزید على سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن عشرین دینارا  بال ) من ھذا القانون عوقب383(

 .وال تزید على خمسین دینارا

  

 الصناعیة األعمال



 385ادة الم

 .سنتینجعلھا غیر صالحة لالستعمال عوقب بالحبس من ثالثة اشھر الى أو  ھذه األدوات ، إحدىمن نزع قصدا  -1

 .نفسافضى الى تلف المؤبدة إذا  شغالالمؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسیمة وباأل شغالویقضى باأل  -2

  

  

 الغش  -الفصل الثالث

  لغش في المبیعا

 386المادة 

 :ھاتین العقوبتین إحدىبأو  من خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة -1

 . طبیعیة معدة للبیعأو  زراعیةأو  منتجات صناعیةأو  اشربھأو  عقاقیرأو  الحیوانأو  نسانمن غش مواد مختصة بغذاء اإل -أ

 . بأنھا مغشوشة وفاسدةباعھا وھو على علم أو  طرحھا للبیعأو  رھاالمواد السابق ذكأو  لمنتجاتا إحدىمن عرض  -ب

 . باعھا وھو عالم بوجھ استعمالھاأو  طرحھا للبیعأو  من عرض منتجات من شأنھا إحداث الغش -ج

 . واد المذكورة آنفامالأو  ) على استعمال المنتجات 80الوسائل التي نصت علیھا المادة (  إحدىمن حرض ب -د

 .الجرمي كان واسطة الرتكاب التكرار یمنع المجرم من ممارسة العمل الذ وعند -2

  

  

 الغش  -الفصل الثالث

 الغش

 387المادة 

شھر الى سنتین  ان ، قضي بالحبس من ثالثة أیوالحأو  نسانالفاسدة ضارة بصحة اإلأو  المواد المغشوشةأو  إذا كانت المنتجات
 . لى خمسین دیناراوبالغرامة من خمسة دنانیر ا

 . الفساد الضارینأو  المستھلك على علم بالغشأو  تطبق ھذه العقوبات ولو كان الشاري
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 الغش  -الفصل الثالث

 الغش

 388المادة 

ابقى في حیازتھ  أو  بكلتا العقوبتین من احرزأو  ھربالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشأو  بغرامة ال تزید على عشرة دنانیر قبیعا
في حالة ال  أو  مضرة بالصحة أصبحت أنشراب بعد أو  طعام أنھافي أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أیة مادة على 

 . ربالشأو  لألكلغیر صالحة  أو  وجود ما یدعوه لالعتقاد بأنھا مضرة بالصحةع مأو  الشرب مع علمھأو  لألكلتصلح معھا 

  

  

 في جرائم التسول والسكر والمقامرة  -الباب العاشر 

 في المتسولین  -األولالفصل 

 المتسولین

 389المادة 

 :كل من -1

 . منافیا لآلداب في محل عامأو  تصرف تصرفا شائنا -أ

 واء أكان متجوالبأیة وسیلة أخرى ، سأو  عاھة فیھأو  الى ذلك بعرض جروحھ متذعراالناس ن ة مطلب الصدقأو  استعطى -ب

 . یشجعھ على ذلكأو  وجد یقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقاتأو  جالسا في محل عام ،أو 

ات الخیریة مھما كان نوعھا باالستناد إلى رعلتبساعیا لجمع اأو  واإلحسانوجد متنقال من مكان الى آخر لجمع الصدقة  -ج
 . ادعاء كاذب

 . بالطمأنینة العامة إخالالمحل عمومي تصرفا یحدث  تصرف في أي -د

مؤسسة معینة من قبل وزیر التنمیة االجتماعیة  أیةأن تقرر المحكمة إحالتھ على  أو  یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر
 . ال تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنواتة لمدللعنایة بالمتسولین 

في أي وقت شاء أن یفرج عن أي شخص عھد بھ الى أیة مؤسسة بمقتضى ھذه المادة   االجتماعیة غیر انھ یجوز لوزیر التنمیة
ت ھذه  لفخو المدة المحكوم بھا إذا ما إلكمالوفق الشروط التي یراھا مناسبة كما یجوز لھ أن یعیده الى المؤسسة المذكورة 

 . الشروط

تقضي بإحالتھ الى المؤسسة  أنو (ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة في حالة تكرار الفعل المنصوص علیھ في البندین (ب)  -2
المشار الیھا في تلك الفقرة للمدة المذكورة فیھا على أنھ ال یجوز لوزیر التنمیة االجتماعیة اإلفراج عنھ إال بعد أن یكون قد 

ة اشھر الى سنة اذا كان التكرار للمرة  تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثالث أنأو  المدة المحكوم بھا على األقل ،ث ثل أمضى
 .فأكثراشھر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة   أربعةالثانیة ولمدة من 



) من ھذه المادة 1ج) من الفقرة (و (ب) یعاقب كل من سخر الغیر الرتكاب فعل من األفعال المنصوص علیھا في البندین ( -3
 . بالحبس مدة ال تقل عن سنة

أكثر الستقصاء الجرائم الواردة في ھذه المادة حول التسول وجمع الصدقات أو  ر التنمیة االجتماعیة تكلیف موظفلوزی -4
 . ةوالتبرعات والقبض على مرتكبیھا ، ولھذه الغایة یكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلی

من ارتكب أیا من األفعال السابقة واألمر بتسلیمھا   واألشیاء الموجودة في حوزة موالفي جمیع األحوال للمحكمة مصادرة األ -5
 . لوزارة التنمیة االجتماعیة لصرفھا على الجھات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولین

  

  

 في تعاطي المسكرات والمخدرات -يثانالفصل ال

 تعاطي المسكرات

 390المادة 

الناس ، عوقب   وإزعاجمكان مباح للجمھور وھو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب أو  حل عاممن وجد في م
 . أسبوعبالحبس حتى أو  بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانیر

  

  

 تعاطي المسكرات

 391المادة 

بغرامة من مائتي أو  من قدم مسكرا لشخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة ال تزید على ستة أشھر -أ-1
 . بكلتا ھاتین العقوبتینأو  إلى خمسمائة دینار

 .إلى خمسمائة دینار مئتینالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر والغرامة من بة عند تكرار الفعل ، تكون العقو -ب

 .من قدم مسكرا لشخص یدل ظاھر حالھ على أنھ في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسین دینارا -2

  

  

 كراتالمستعاطي 

 392المادة 



أو  ى سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دینار صاحب الحانةد علیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزی -أ-1
 .المستخدم فیھا الذي قدم مسكرا لشخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره

 . ین وال تزید على سنةشھر المحل مدة ال تقل عن أقفالعند تكرار الفعل یجوز للمحكمة الحكم ب -ب

ة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزید على سنتین والغرامة ألف عقوبوإذا تكرر الفعل ثالث مرات فأكثر تكون ال -ج
 .المحل وجوبیا لمدة ال تقل عن ثالثة اشھر أقفالدینار، ویكون 

المستخدم فیھا الذي قدم  أو   ة دینار صاحب الحانةمائ بالغرامة من خمسین دینارا إلىأو  یعاقب بالحبس حتى ثالثة أشھر -2
 .لھ على أنھ في حالة سكرر حامسكرا لشخص یدل ظاھ

  

  

 في المقامرة   -الفصل الثالث

 المقامرة 

 393المادة 

أو   الغرفةأو  استعمل ذلك المنزلأو  أدارأو  ھ وفتحعمالیملك حق استأو  یشغلھأو  محالأو  غرفةأو  كل من كان یملك منزال -1
أو   الغرفةأو  استعمال ذلك المنزلأو  إدارةأو  سمح قصدا وعن علم منھ لشخص آخر بفتحأو  المشروعةغیر المحل للمقامرة 

أو  مدارأو  حمفتو محل أو   غرفةأو   أعمال أي منزل إدارةأو  المحل للغایة اآلنف ذكرھا وكل من كان معھودا إلیھ مالحظة
ذلك المحل على أي وجھ من الوجوه یعتبر انھ یدیر محال   أشغال ارةإدفي  موكوال إلیھ المساعدةأو  مستعمل للغایة المذكورة آنفا

 .للمقامرةعمومیا 

حتاج إلى ي ال تالورق ، ( الشدة ) الت باللعاغیر المشروعة ) الواردة في ھذه المادة ، كل لعبة من  (المقامرةتشمل عبارة  -2
أو   الشخصأو  ) البنكيالسویة بما فیھم حافظ المال ( على  مھارة ، وكل لعبة أخرى ال یؤتى الحظ فیھا جمیع الالعبین

 . یراھن الالعبون ضدھمأو  الذین یلعبأو  اآلخرون الذین یدیرون اللعب شخاصاأل

  

  

 المقامرة 

 394المادة 

 . ة یعاقب بالحبس حتى ستة أشھر وبالغرامة حتى خمسین دیناراكل من أدار محال عمومیا للمقامر

  

  

 المقامرة 



 395المادة 

وجود فیھ ) یعد بأنھ م 393) من المادة (   1المشار الیھم في الفقرة (  شخاصف األكل من وجد في محل عمومي للمقامرة خال
 ى بغرامة ال تزید على خمسة دنانیر وفي المرة الثانیةاألولللمقامرة غیر المشروعة إال إذا ثبت عكس ذلك ، ویعاقب في المرة 

 . تینبكلتا ھاتین العقوبأو  ثالثة أشھرد على بالحبس مدة ال تزی أو  ما یلیھا بغرامة ال تزید على عشرة دنانیرأو 

  

  

 في المقامرة   -الفصل الثالث

 المقامرة 

 396المادة 

أو   محل یدارأو  غرفةأو  یراد استعمالھ للمقامرة غیر المشروعة وجد في منزلأو  یلوح أنھ استعملأو  شيء استعملأو  كل آلة
الدرك، ولدى محاكمة أي شخص أو  طةمن قبل أي مأمور من مأموري الشرللمقامرة غیر المشروعة یجوز ضبطھ ستعمل ی

تصدر القرار الذي   أنھذا القانون ، یجوز للمحكمة  حكامالمحل خالفا ألأو  ،الغرفةأو ،استعمال ذلك المنزل أو  ،إدارةبتھمة 
 . ردهأو   إتالفھأو  لشيءذلك اأو  تقضي بھ العدالة بشأن مصادرة تلك اآللة

  

  

 المقامرة 

 397المادة 

بالغرامة حتى أو  استعمل مكانا ألعمال الیانصیب مھما كان نوعھا یعاقب بالحبس حتى ستة أشھرأو  أدارأو  كل من فتح -1
 .دیناراخمسین 

ورقة أو  عن بیع أیة تذكرةأو  ا یتعلق بھمأو  إعالن عن یانصیبأو  نشر أیة إذاعةأو  تسبب في طبعأو   نشرأو  عمن طب كل -2
ورقة یانصیب كھذه ، یعاقب  أو  عرض للبیع تذكرةأو  باعأو  فیما یتعلق بذلكأو  ورقة یانصیبأو  تذكرةحصة في أو  یانصیب

 .دینارابغرامة ال تتجاوز خمسین 

توزیعھ أو  التصرف فیھأو  ھبتھأو  بیع مالحیلة تتخذ لأو  ) الواردة في ھذه المادة تشمل كل طریقة (الیانصیبن لفظة إ -3
أو  القرعةأو  الیانصیب ، أوراقأو  بسحب التذاكرأو  بطریق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزھرأو   بواسطة القرعة

 . بأیة طریقة أخرى مھما كان نوعھاأو  بیوان مدرحأو  بواسطة دوالبأو   الرسومأو  األرقام

 . ) استحصل على إذن بھ من مرجعھ المختص (یانصیبادة على اي ھذه الم أحكامال تسري  -4

  

  



 المقامرة 

 398المادة 

) من  397و 393محل مما ورد ذكره في المادتین ( أو  عدد من الغرفأو  فةغرأو  نزلم إدارةكل من اظھر انھ یشرف على 
الشخص المعھود أو  ذلك المحل إدارةمن تصرف تصرف الشخص الذي یشرف على  وكلھذا القانون ، رجال كان أم امرأه 

 . یكن یقي ام لمذلك المحل سواء أكان ھو صاحبھ الحقإلیھ أمر تفقده والعنایة بھ یعتبر أنھ ھو صاحب 

  

  

 موالاألالجرائم التي تقع على  -الباب الحادي عشر

 في أخذ مال الغیر  -األوللفصل ا

 السرقة

 399المادة 

 .رضاهالسرقة ھي أخذ مال الغیر المنقول دون  -1

نھ فصال  ول فبفصلھ عانھ ونقلھ وإذا كان متصال بغیر منقالمال ) إزالة تصرف المالك فیھ برفعھ من مك (أخذوتعني عبارة  -2
 . تاما ونقلھ

 . ) القوى المحرزة (مالوتشمل لفظة  -3

  

 موالاألالجرائم التي تقع على  -الباب الحادي عشر

 في أخذ مال الغیر  -األولالفصل 

 السرقة

 400المادة 

 :تیةت الخمس اآلالحاال مستجمعھة سنة من ارتكب سرقة المؤقتة مدة ال تنقص عن خمس عشرأو  المؤبدة شغالیعاقب باأل

 .لیالأن تقع السرقة  -1

 .أكثرأو  بفعل شخصین -2

 .مخفیاأو   واحد منھم حامال سالحا ظاھراأو  أن یكون السارقون كلھم -3



 -المبین في المادة الثانیة حسب التعریف -ما یشملھ ھذا المكان وملحقاتھأو  ملحقاتھأو  بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس -4

بانتحال صفة  أو  أدوات مخصوصة ،أو  نعةبمفاتیح مصط قفالفتح األأو  خلع البابأو  بكسرأو  لجدارتسلق اأو  لحائطبھدم ا
 .السلطةبالتذرع بأمر من أو  بارتداء زیھ وشاراتھ ،أو  موظف

لھا ،  تسھیأو  الجنایة لتھیئة أما شخاصضروب العنف على األیتوسل بأحد  أو   واحد منھم بالسالحأو  أن یھدد السارقون كلھم -5
 .المسروقاالستیالء على أو  لتأمین ھرب الفاعلین وأما

  

 السرقة

 401المادة 

 - :اآلتیتینالحالتین  مستجمعھالمؤقتة خمس سنوات على األقل من ارتكب السرقة  شغالیعاقب باأل -1

 .ین فأكثربفعل شخص -أ

أو ،لتھیئة الجنایة إما  شخاصیتوسل بأحد ضروب العنف على األأو   الحواحد منھم بالسأو  أن یھدد السارقون كلھم -ب
 .الء على المسروقاالستیأو ،لتأمین ھرب الفاعلین أو  ،تسھیلھا

إذا  أو  سنوات إذا وقعت السرقة في بنك ة ال تقل عن عشرالمؤقتة مد شغالوتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة األ -2
 .جروحأو  تسبب عن العنف رضوض

) من ھذه  1الفقرة (المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من  شغالویعاقب باأل -3
 .جروحأو  تسبب عن العنف رضوضأو  لسرقة في بنكالمؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات إذا وقعت ھذه ا شغالالمادة ، وباأل

  

 السرقة

 402المادة 

 :طریق العام على الوجھ اآلتيیعاقب الذین یرتكبون السلب في ال

 .العنفشخصین فأكثر وباستعمال ل السلب نھارا من المؤقتة مدة ال تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فع شغالباأل -1

كانوا  أو  ال تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب لیال من شخصین فأكثر وباستعمال العنف المؤقتة مدة شغالباأل -2
 .مسلحانھم واحد مأو  جمیعھم

 .جروحأو  وضة وتسبب عن العنف رضالمؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانی شغالباأل -3

  

 السرقة

 403المادة 



أو  تسھیلھا ، وسواء لتأمین ھرب الفاعلینأو  سواء لتھیئة الجریمة شخاصإذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على األ -1
 .سنواتالمؤقتة مدة ال تنقص عن خمس  شغالألسروق یعاقب الفاعل بااالستیالء على الم

 .المؤقتة شغالوقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نھارا ام لیال عوقب الفاعل باألوإذا  -2

  

 السرقة

 404المادة 

 :السرقات التي تحصل في حالة من الحالتین اآلتیتینالمؤقتة على  شغالباأل یعاقب

بكسر  أو  لقھبتسأو   مقفلة مصانة بالجدران مأھولة كانت أم ال ، ومتصلة بمكان مأھول أم ال ، وذلك بنقب حائطھا أماكنفي  -1
 باستعمال مفاتیح مصطنعة ، أوأو  بفتحھما بآلة مخصوصةأو   شباكھاأو  بابھا

فتحھا بآلة أو  غیر مأھول ،أو  مكان مأھول الخزائن المقفلة الموجودة فيأو  الصنادیق الحدیدیةأو  بكسر أبواب الغرف -2
 .مصطنعمفتاح أو  بآلة مخصوصة قفالبفتح األأو  بتسلقأو  مفتاح مصطنع ولو لم یتصل الیھا بنقب حائطأو  مخصوصة

  

 السرقة

 405المادة 

نائبة   أیةأو  غرق سفینةأو  الحریقأو  الحربأو  ،االضطراباتأو  ،العصیانكل من ارتكب سرقة في حالة  شغالیعاقب باأل
 . أخرى

 نص المادة مكرر 

 مكررة  405المادة 

ة، ویعاقب بالعقوبة نفسھا كل شخص  المؤقت شغاللغیره باأل یعاقب كل من استولى بوجھ غیر مشروع على مركبة مملوكة -1
مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من ھذا  أو  اء من خالل مفاوضة مالك المركبة المستولى علیھال مع الجاني سوتدخ

 .الجرم

ة بالحبس مدة ال تقل عن یعاقب كل من أجرى تعدیالً على المركبة المستولى علیھا بقصد مساعدة الجاني في تحقیق منفع -2
 .سنتین

باإلرشاد الیھا على نحو أدى  أو  المركبة بإعادة) من ھذه المادة 2) و (1فقرتین (لمذكورین في الا شخاصاذا قام أي من األ -3
 .دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس اإعادتھالى 

أو   بقطع غیارھاأو  یتاجر بالمركباتا خمسة آالف دینار كل من بغرامة مقدارھأو  یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة -4
عن قطعھا للجھات المختصة مع علمھ بذلك وتلغى أو  عن أي مركبة مستولى علیھا  باإلبالغانتھا ولم یقم بتصلیحھا وبصی

بالعقوبة عن النصف عند  رخصة ممارسة المھنة الممنوحة لھ اذا كانت المھنة من المھن المتعلقة بالمركبات وال یجوز النزول 
 .المخففة سبابتعمال األاس



  

  

 السرقة

 406المادة 

 :اآلتیة األحوالیعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من 

 وأن یكون الوقت لیال ، أ -أ-1
 ن فأكثر ، أوأن یكون السارق اثنی -ب

 .عبادةمكان أو  ي مكان خاصفأو  بیت السكنأن تقع السرقة في  -ج

 .مخبأأو  یكون السارق حامال سالحا ظاھرا أن -2

مال صاحب البیت الذي  أو  مال شخص أتى الى بیت مخدومھأو  أن یكون السارق خادما بأجرة ویسرق مال مخدومھ -أ -3
 برفقة مخدومھ ، أو ذھب الیھ 

 معلمھ ،أو أو  مخزنھأو  في صناعة ویسرق من بیت أستاذه تلمیذاأو  انعاصأو  ،عامالأو  ،مستخدماون السارق أن یك -ب

 . أن یسرق شخص من المحل الذي یشتغل فیھ بصورة مستمرة -ج

رباب  أصناف الناس وأتباعھم من أسائق سیارة وأمثالھم من أو  نوتیاأو  حوذیاأو  نزلأو  أن یكون السارق صاحب خان -4
 .بعضھأو   الحرف ویسرق كل ما أودعھ

  

  

 السرقة

 407المادة 

النشل، یعاقب  أو كل من یقدم على ارتكاب سرقة من غیر السرقات المبینة في ھذا الفصل كالتي تقع على صورة األخذ -1
 .سنتین ة أشھر الى بالحبس من ست

أي قطعة أخرى  أو  حلي وقطعة إنسانعلى حقیبة في حوزة أو  لوازمھاأو  مكوناتھاأو  مركبةاذا وقعت السرقة على قطع  -2
 .المخففة سبابفال یجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشھر عند استعمال األ إنسانمادیة یحملھا  ذات قیمة

  

  

 السرقة



 408المادة 

صغیرة من المحالت غیر  أو   المواشي كبیرة كانتالركوب وسائر أو  الجرأو ،الدواب المعدة للحمل أو  ،الخیلكل من یسرق 
 . یحبس من سنتین الى ثالث سنوات وكة في أي منھا بحكم الضرورةالمحالت المكشوفة بدون سیاج محكم والمترأو  المحفوظة

  

  

 السرقة

 409المادة 

األسماك  أو  األحجار مقطوعة في مقالعھاأو  ما قطع واعد للبیع من الحطب والخشبأو  كل من یسرق آالت الزراعة وأدواتھا
 . من القن ، یعاقب بالحبس حتى سنة الطیورأو  العلق في برك ،أو  النحل في خالیاه، أو في أحواضھا ،

  

  

 السرقة

 410المادة 

شیئا من أكداس أو  ینتفع بھاسائر محصوالت األرض التي أو   مقلوعا من المزروعاتأو  كل من یسرق ما كان محصودا -1
 .سنةبس حتى حالحبوب ، یعاقب بال

العربات وما ماثلھا  أو  لیال بصورة النقل على الدواب وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصوالت المذكورة -2
 .سنتین، یكون الحبس من ستة أشھر الى 

أو  الكیسأو  زنبیلللم تحصد وسرقت من الحقل باأو  فع بھا لم تقلعوسائر محصوالت األرض التي ینت اذا كانت المزروعات -3
كانت العقوبة الحبس  أشخاصسرقت لیال بفعل عدة أو  ما ماثلھاالعربات وأو   نقلت بواسطة الدوابأو  ما ماثلھما من األوعیة

 .أشھرحتى ستة 

  

  

 السرقة

 411المادة 

 . اب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في ھذا القسمقیتناول الع

  



  

 السرقة

 412المادة 

تة س الحبس حتى وشرائھ وھو عالم بأمره ، یعاقب ب توسط في بیعھأو  دلل علیھأو  عھباأو  كل من اشترى ماال مسروقا -1
 .أشھر

 . ) فال تنقص العقوبة عن شھر واحد 408(وان كان المسروق من الحیوانات المعدودة في المادة  -2

توسط في أو  دلل علیھاأو  ترخیصال إدارةبیعھا ولو خارج أو  أي جزء منھا وتم شراء أي منھاأو  وان كان المسروق مركبة -3
 .بالحبس من سنة الى ثالث سنوات روقة یعاقبمس  أنھاشرائھا وھو یعلم أو  عھابی

 .أشھروإن كان المسروق قد حصل علیھ بجنایة وكان الفاعل یعلم بذلك ، فال تنقص العقوبة عن الحبس ستة  -4

  

  

 السرقة

 413المادة 

الذین اشتركوا في السرقة   شخاصاأل تخبئھجریمة أو  األشیاء المسروقة إخفاءارتكب جریمة  ة ، كل شخصیعفى من العقوب -1
ولو بعد   أتاح القبضأو  ) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أیة مالحقة ، 84و  83(المنصوص علیھا في المادتین 
 . عرف مخبأھممباشرة المالحقات على من ی

 .المكررینة على دھذه الما أحكامال تسرى  -2

  

 االغتصاب والتھویل 

 414المادة 

الجتالب نفع   باستعمال العنفأو  من أقدم بالتھدید یعاقب بالحبس ال أقل من ثالثة أشھر وبالغرامة ال أقل من عشرة دنانیر كل
 :ىلغیره علأو  غیر مشروع لھ

 .إتالفھأو  تغییرهأو  حوالة ھذا الصكأو  إبراءأو  أي صك یتضمن تعھداأو  اغتصاب توقیع -1

استعمالھ كصك أو  تغییرهأو  عالمة أخرى على صك كي یستطاع فیما بعد تحویلھأو  ختمأو  توقیعأو  بصمةأو  تحریر ورقة -2
 .  سالحا ھدد بھ المجنى علیھالالمؤقتة إذا كان الفاعل حام شغالاأل وتفرض عقوبة قیمة.ذي 
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 االغتصاب والتھویل 

 415المادة 

من  أو  من شرفھأو  ذا الشخصعنھ وكان من شأنھ أن ینال من قدر ھ باراألخأو  إفشائھأو  كل من ھدد شخصا بفضح أمر -1
 .دینارشرفھ عوقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة من خمسین دینارا الى مائتي أو  اربھققدر أحد أ 

ن ثالثة اشھر لغیره عوقب بالحبس مدة ال تقل عأو  كل من ابتز شخصا لكي یحملھ على جلب منفعة غیر مشروعة لھ -2
 .دینارینارا وال تزید على مائتي وبغرامة ال تقل عن خمسین د

روري وان لم ینطو على المزعوم بحادث م األمرتكون العقوبة الحبس مدة سنتین وغرامة مقدارھا خمسون دینارا اذا تعلق  -3
 .اربھأقمن شرف احد أو   من شرفھأو   لم یكن من شانھ النیل من قدر ھذا الشخصأو  تھدید

  

  

 االغتصاب والتھویل 

 416المادة 

لحق بھ ضررا دون أن یكون قاصدا االستیالء على ذلك الشيء ،  كل من استعمل بدون حق شیئا یخص غیره بصورة ت -1
 .العقوبتینھاتین  إحدىبأو   ى خمسین دیناراعوقب بالحبس حتى ستة أشھر ، وبالغرامة حت

مكررة) من ھذا القانون، یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزید على ثالث  405( على الرغم مما ورد في المادة  -2
أو  لكھاموافقة ماأو  ذنإوبغرامة ال تقل عن خمسمائة دینار وال تزید على الف دینار كل من استعمل مركبة دون  سنوات

وقف أو   یجوز النزول بالعقوبة عن ثالثة اشھرالالمخففة التقدیریة  سبابألخذ باألصاحب الحق في استعمالھا وفي حال ا
 .تنفیذھا

  

  

 في االحتیال وسائر ضروب الغش  -الفصل الثاني

 ل االحتیا

 417المادة 

 .احتیاالفاستولى علیھا  إبراءأو  اتتضمن تعھد إسناداأو  غیر منقولأو  كل من حمل الغیر على تسلیمھ ماال منقوال -1

عند   األمل داثإحأو  امر ال حقیقة لھأو  حادثأو  روع كاذبالمجني علیھ بوجود مش  إیھامباستعمال طرق احتیالیة من شانھا  -أ
ند  سأو  بوجود سند دین غیر صحیح األیھامأو  بتسدید المبلغ الذي اخذ بطریق االحتیالأو  ربح وھمي المجني علیھ بحصول

 . مخالصة مزور
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 . غیر منقول وھو یعلم انھ لیس لھ صفة للتصرف بھأو   بالتصرف في مال منقول -ب

 . صفة غیر صحیحةأو  تخاذ اسم كاذببا -ج

 . من مائتي دینار الى خمسمائة دینار وبالغرامةحبس من ستة اشھر الى ثالث سنوات عوقب بال

 .عامة إدارةعمل في أو  یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتین إذا ارتكب الفعل بحجة تأمین وظیفة -أ-2

  أوراقاي أو  السنداتأو  األسھم إصداركان مرتكب الجریمة ممن یتولون یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات اذا  -ب

 .صناعیةأو  مؤسسة تجاریةأو  مشروعأو  متعلقة بشركة خرىأمالیة 

الذھنیة للمجني أو  النفسیةأو   الجسدیة  اإلعاقةاذا استغلت أو  تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني علیھم -3
 . دةالجنح المنصوص علیھا في ھذه الما علیھ الرتكاب أي من

 .المادةرتكاب اي من الجنح المنصوص علیھا في ھذه ابق العقاب نفسھ على الشروع في یط -4

  

  

 االحتیال 

 418المادة 

نفسھ فاخذ منھ  ھوى فيأو  استغل ضعفھأو  قلیاعأو  نفسیا معوقأو  دون الثامنة عشرة من عمرهكل من استغل احتیاج شخص 
یعاقب   إبراءأو  تعھدأو  ،غیرھاأو  ،تجاریة أوراقتنازل عن أو  أشیاءاستعارة أو  بصورة مضرة بھ سندا یتضمن اقتراضھ نقدا

 .ائة دینارإلى خمسم الى ثالث سنوات وبالغرامة من مائتيكانت طریقة االحتیال التي استعملھا بالحبس من ستة اشھر  أیا

  

  

  الموتھریب األ- الفصل الثاني

 االحتیال 

 419المادة 

 :یعاقب بالحبس حتى سنتین كل من

 .أو  ، قصد االحتیال على دائنیھتسبب في ذلك بأو  ھ أموالرھن أو  افرغأو  وھب1- 

أو   الحكمأو   قرار یقضي علیھ بدفع مبلغ من المال وقبل تنفیذ ذلك القرارأو  ھ بعد صدور حكمأموالنقل أي قسم من أو  باع -2
 .دائنیھل على خ صدورھما قاصدا بذلك االحتیانة سابقة لتاریخالل مدة س
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 االحتیال 

 420المادة 

 :راھنأو  وكیال لبائعأو  محامیاأو ،راھنا لمال أو  ،بائعایعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان 

 .بھرھن آخر یتعلق أو  أي حقو أ المرھونأو  یتعلق بملكیة البیع  المرتھن مستندا جوھریاأو  رياخفى عن الشا -1

 .الملكیةیحتمل أن تتوقف علیھا أو  زور شھادة تتوقف -2

  

 االحتیال 

  ( الشیك المكتبي وفقا ألحدث التعدیالت ( انظر مقال 421المادة 

مة ال تقل عن مائة دینار وال تزید على مائتي دینار كل من اقدم بسوء نیة على ارتكاب احد ا یعاقب بالحبس مدة سنة وبغر -1
 :التالیة األفعال

 .وفاء قائم وقابل للصرف أ . اذا اصدر شیكا ولیس لھ مقابل

 . ي بقیمتھبعضھ بحیث ال یفي الباقأو  كل المقابل لوفائھ  الشیك إصدارب. اذا سحب بعد 

 . ى المسحوب علیھ باالمتناع عن صرف الشیك في غیر الحاالت التي یجیزھا القانونل ا امرأج. اذا اصدر 

نھ غیر قابل یعلم اأو  ھو یعلم انھ لیس لھ مقابل یفي بكامل قیمتھشیكا مستحق الدفع لحاملھ و أعطاهأو  د . اذا ظھر لغیره شیكا
 . للصرف

 . لیھ بصورة تمنع صرفھوقع عأو  ه. اذا حرر شیكا

المخففة في اي حالة من الحاالت  سبابباأل أخذھا) من ھذه المادة ، ال یجوز للمحكمة عند 3اعاة ما ورد في الفقرة (رمع م -2
الغرامة عن خمسین دینارا وال یجوز  ) من ھذه المادة تخفیض عقوبة الحبس عن ثالثة اشھر و1المنصوص علیھا في الفقرة (

 .الحاالتبس بالغرامة في ھذه استبدال الح

المشتكي حقھ الشخصي،   إسقاطأو  ) من ھذه المادة، وفي حالة استیفاء قیمة الشیك2على الرغم مما ورد في الفقرة ( -أ-3
 تقل عن مائة دینار وال تزید على خمسة ال أنمن قیمة الشیك مھما بلغ عدد المحكوم علیھم على  %) 5تستوفى غرامة تعادل (

 .القطعیةسابھ الدرجة  تاكأو  نار حتى بعد صدور الحكمآالف دی

 .مجموع قیمتھا أساسلغایات البند (أ) من ھذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشیكات على  -ب

ار  ھذا القانون ویصدر القر  أحكامالقطعیة قبل نفاذ  التي اكتسبت الدرجة حكام) من ھذه المادة على األ3ة (الفقر أحكامتسري  -4
 .الحكم أصدرتالمحكمة التي  لبذلك في ھذه الحالة من قب

الشیك المكتبي وفقا   انظر مقال:-  )) من ھذه المادة بالشیك الذي یتحقق فیھ الشرطان التالیان 1ینحصر نطاق تطبیق الفقرة ( 5- 
  ( ث التعدیالتألحد

https://jordan-lawyer.com/2020/02/23/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://jordan-lawyer.com/2020/02/23/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://jordan-lawyer.com/2020/02/23/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 .الصادر من البنك المسحوب علیھیكون محرراً باستخدام النموذج  أن -أ

 .خالل ستة أشھر تلي ذلك التاریخأو  اء في التاریخ المبین فیھفالى البنك المسحوب علیھ للویكون مقدما  أن -ب

 .القانونھذا  أحكام) من ھذه المادة الشیكات المحررة قبل نفاذ 5الفقرة ( أحكامتستثنى من  -6

ا  یالشركة فیكون مسؤوال جزائ ھذا القانون، اذا حرر الشیك من المفوض بالتوقیع عنمن  ) 74( المادة أحكاممع مراعاة  -7
 .وبغض النظر عن نوع الشركة أركانھابصفتھ فاعال عن الجریمة المنصوص علیھا في ھذه المادة متى توافرت 

  

  

 االختالساالئتمان و إساءةفي   -الفصل الثالث

 االئتمان إساءة

 422المادة 

أو  ألجل الحفظأو  معینةألجل االستعمال على صورة أو  واإلعادة اإلبرازوألجل الوكالة أو  كل من سلم الیھ على سبیل األمانة
وبالجملة كل من وجد  إبراءأو  وأي سند یتضمن تعھدا وأشیاءونقود   أموالما كان لغیره من  -أجربدون أو  بأجر -عمل جراءإل

امتنع عن أو  أقدم على اي فعل یعد تعدیاأو  كھاستھلأو  تصرف بھ تصرف المالكأو  بدلھأو  في یده شيء من ھذا القبیل فكتمھ
 . دنانیر الى مئة دینار ى سنتین وبالغرامة من عشرةلمن یلزم تسلیمھ الیھ ، یعاقب بالحبس من شھرین إل تسلیمھ

  

  

 االئتمان واالختالس إساءة

 423المادة 

 -:مادة السابقةالمبینة في ال األفعالى ثالث سنوات اذا كان مرتكب تكون العقوبة الحبس من سنتین إل

 .العملاحب صأو  عامال لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنھا موجھا الى مخدومھأو  جرةأخادما ب -1

 .أعمالھامدیر مؤسسة خیریة وكل شخص مسؤول عن  -2

 .فاقدھاأو  وصي ناقص األھلیة -3

 .لكاتب عدأو   محامیا-4

 .لحراستھا وأ األفرادأو  تخص الدولة أموال دارةكل شخص مستناب عن السلطة العامة إل -5
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 االئتمان واالختالس إساءة

 424المادة 

حصل علیھ   في حیازتھ بسبب ھفوة حصلت من المالك وكان یعلم أنھ المالك في أي شيء منقول دخل تصرف كل من تصرف
 . بغرامة حتى خمسین دیناراأو  یعاقب بالحبس حتى ستة اشھر إعادتھرفض أو  مھتبتلك الصورة وك

  

  

 شاملة أحكام

 425ة الماد

 األصولبالمجني علیھ بین   ضرارأابقة اذا وقعت سیھا في الفصول الثالثة الیعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عل -1

 .ثانیةمن جھة  وأالم  األبوالربیبات من جھة وبین  األربةبین أو  ین قانونا ،الزوجین غیر المفترقأو  والفروع

 .الثلثانانون مخفضا منھا خالل ثالث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص علیھا في القاذا عاود ھذا الفاعل جرمھ في  -أ -2

 . یشترط لتطبیق حكم تخفیض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني علیھ -ب

  

  

 شاملة أحكام

 426ة الماد

) ال  425) و (424) و (1/  423) و (422( و) 1/  420) و (419) و (416) و (415الجنح المنصوص علیھا في المواد ( -1
 .مجھوالتالحق اال بناء على شكوى المتضرر ، ما لم یكن المتضرر 

المنصوص علیھا  الحاالت المشددة إحدى) تالحق عفوا اذا رافقتھا   422االئتمان المعاقب علیھا بموجب المادة (  إساءة أن2- 
 . (423) ) من المادة5) و (4) و ( 3) و (2في الفقرات (

  

 شاملة أحكام

 427المادة 

 والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنھا األولفض الى النصف العقوبات الجنحیة المعینة في المواد التي تؤلف الفصل  خت -1

 .المحكمةالدعوى الى  إحالةل  كلھ قباذا كان الضرر قد أزیل أو  النفع الذي قصد الفاعل اجتالبھ منھا تافھینأو 
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 .العقوبةولو غیر مبرم فیخفض ربع  ساسالدعوى ولكن قبل اي حكم باأل أثناءالضرر  أزیلأو   داذا حصل الر أما -2

 نص المادة مكرر 

 -:مكررة 427المادة 

)  5) و (4) و (3) و (2رات (والفق )420) من المادة (2) والفقرة (417یجوز وقف تنفیذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (
ة إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر  نادت مدة الحبس على س) ولو ز423من المادة ( 

 . مكررة ) من ھذا القانون 54األخرى الواردة في المادة ( حكامجمیع األ

  

  

 ة الغش في كمیة البضاعالمغشوشة وأو  العیارات والمكاییل غیر القانونیة 

 428المادة 

أو  مكاییلأو  المعدة للتجارة عیارات ماكنغیرھا من األأو  في عربات البیعأو  دكانھأو  اقتنى في مخزنھأو  كل من استعمل
  أسبوعغیر موسومة ، یعاقب بالحبس حتى أو  ي القانونعینة فغیرھا من عدد الوزن والكیل تختلف عن العیارات والمكاییل الم

 . ھاتین العقوبتین إحدىب أو   دنانیر وبالغرامة حتى خمسة

  

  

 المغشوشة والغش في كمیة البضاعة أو  العیارات والمكاییل غیر القانونیة 

 429المادة 

وطة ، یعاقب  بغیر مضأو  كیل مغشوشةو أ، عدد وزن أو   ،مكاییلأو  ،عیاراتالمذكورة أعاله  ماكنألكل من اقتنى في ا
 . بغرامة حتى عشرة دنانیرأو  بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشھر

  

  

 الغش في المعامالت- الفصل الرابع

 كمیة البضاعة المغشوشة والغش في أو  لمكاییل غیر القانونیة العیارات وا

 430المادة 

على غش العاقد   -وھو عالم بھا -غیر مضبوطةأو  كیل مغشوشة أو،عدد وزن أو  ،مكاییلأو  ،عیاراتكل من أقدم باستعمالھ 
 . الى خمسین دینارافي كمیة الشيء المسلم یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى سنتین وبالغرامة من عشرة دنانیر 
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 الغش في كمیة البضاعة و المغشوشةأو  ر القانونیة المكاییل غیالعیارات و

 431المادة 

من ثالثة    ماھیتھ إذا كانت ھذه الماھیة ھي السبب الدافع للصفقة یعاقب بالحبسأو  كل من غش آخر سواء في كمیة الشيء المسلم
 . ھاتین العقوبتین إحدىبأو  دنانیر الى خمسین دیناراأشھر الى سنة وبالغرامة من عشرة 

  

  

  

  

 شة والغش في كمیة البضاعة  المغشوأو  لعیارات والمكاییل غیر القانونیة ا

   432المادة 

ارات والمكاییل التي تختلف عن العیأو  ) العیارات والمكاییل وعدد الوزن والكیل المغشوشة 31المادة (  حكامتصادر وفقا أل
 . المعینة في القانون

  

  

  

  

 الغش في نوع البضاعة 

   433المادة 

الكمیة التي تحتویھا من العناصر أو  ،تركیبھاأو ،صفاتھا الجوھریة أو  ،البضاعةكل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبیعة 
ات السبب الرئیسي للبیع  العاد أو  مصدرھا عندما یكون تعیین النوع والمصدر معتبراً بموجب االتفاقأو  في نوعھاأو  المفیدة

 . ھاتین العقوبتین إحدىبأو  راً شھر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسین دینایعاقب بالحبس من 
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 البیوع بالمزایدة  عرقلة حریة 

   434المادة 

التعھد ،  أو  ،االلتزاماتأو   التأجیر ،أو  ،الشراءأو  ،بالبیععرقلة حریة المزایدة العلنیة المتعلقة أو  كل من أقدم على تعطیل
ریقة أخرى  طبأیة أو  وعود ،أو  باتھ أو  نقودالملتزمین ، لقاء أو  المتزایدین بإقصاءأو  كاذیب ،باأل أو  العنفأو  وذلك بالتھدید

 . ، عوقب بالحبس مدة شھر واحد حتى ستة أشھر وبغرامة من عشرة دنانیر حتى خمسین دینارا

  

  

  

  

 لمضاربات غیر المشروعة ا

   435المادة 

أو  ،تخفیض البضائع أو  ،لرفعار كل من توصل بالغش یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تزید على مائة دین
 -:داولة في البورصة وال سیماتالخاصة المأو ،سھم التجاریة العامة األ

 ادعاءات كاذبة ، أوأو  بإذاعة وقائع مختلفة -1

 الشراء قصد بلبلة األسعار ، أو أو  بتقدیم عروض للبیع -2

 .وقالسعرض والطلب في قاعدة ال إفسادعلى أي عمل من شأنھ  باإلقدام -3

  

  

  

  

 المضاربات غیر المشروعة 

   436المادة 



أو  الذبائحأو  بوطھا ، على الحبوب والطحین والوقود والسكر والزیت واللحومھأو  حصل ارتفاع األسعارلعقوبة إذا تضاعف ا
 . غیر ذلك من المواد الغذائیة

  

  

  

  

 عامة  أحكام

   437المادة 

) وما یلیھا من المواد الواردة في الفصل   430ة ( یتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في الماد
 . ابعالر

  

  

 بالدائن   إضراراوالغش  فالساإلفي  -الفصل الخامس

  فالساإل

   438المادة 

المذكورة أنھم شركاء لھم   حكامومن یظھر بمقتضى األ فالسباإلالخاصة  حكامون احتیاال على الصورة المبینة في األسالمفل -1
 .المؤقتة شغالفي التھمة یعاقبون باأل

 .السنتیناقب بالحبس مدة ال تتجاوز كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، یع -2

  

  

  

  

  فالساإل

   439المادة 



) عدا الشركاء في ( الكولكتیف )   438ى من المادة ( األولبالعقاب المنصوص علیھ في الفقرة  بشركة تجاریة یعاق إفالسند ع
 :والشركاء العاملین في شركات المضاربة ، كل من

 . ي أعمال الشركةالشركاء المضاربون الذین اعتادوا التدخل ف  -أ

 . ولیة المحددةلمسؤمدیرو الشركة المضاربة باألسھم وا -ب

الشركات   وموظفوالمحاسبة  ومفوضووالوكالء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة  دارةوأعضاء مجلس اإل نالمدیرو -ج
 . المذكورة وشركاء المساھمة

وا شراذا نأو  أتاحوا ارتكابھ عن قصد منھمأو  سھلواأو  یالياالحت فالساذا أقدموا بنفسھم على ارتكاب عمل من أعمال اإل
 . وزعوا أنصبة وھمیةأو  قیةحقیموازنات غیر أو   بیانات

  

  

 فالساإل

 440المادة 

 أو  الشركة إدارةأعاله في  ینالمذكور شخاصالتقصیري كل من أقدم من األ فالسعقوبة اإلأفلست شركة تجاریة ، یعاقب ب ااذ

 . ( 438 ) ) من المادة 2عمل لمصلحتھا على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة ( ال

  

  

 بالدائنین  إضراراالغش 

 441المادة 

ھ بأي شكل كان وال سیما  أموالعلى إنقاص  الثابتةھ أموالمنع التنفیذ في أو  لدائنینقوق این الذي یقوم بقصد إضاعة حإن المد
ع بعض  ببی أو   ھریبھاتأو  ھأموالبكتم بعض أو  ،بعضھأو ،بإلغائھ كلھ أو  ،موجبكذبا بوجود   باإلقرارأو  بتوقیع سندات وھمیة

 . تعییبھاأو  أتالفھاأو  ھأموال

 .ین وبالغرامة من خمسین دینارا الى مائتي دینارى سنتعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الی

  

  

 1960ردني لسنة لعقوبات األبالدائنین قانون ا إضراراالغش 

 442المادة 



الشركة تستھدف للتدابیر االحترازیة كما یستھدف للعقوبات المنصوص   فان ھذهلحسابھا أو  ریمة باسم شركةإذا ارتكبت الج
  یتیحون ارتكابھ عن قصدأو  یسھلونأو  المسؤولون في الشركة الذین یساھمون في الفعل شخاصعلیھا في المادة السابقة األ

 . منھم

  

  

 الدولة واألفراد  أمالكاألضرار التي تلحق ب -الفصل السادس

 الھدم والتخریب 

 443المادة 

المعدة أو   ،دولةللالمملوكة والعقارات  اإلنشاءاتغیرھا من أو  التذكاریة والتماثیل واألنصابخرب قصدا األبنیة أو  كل من ھدم
غیر منقول لھ قیمتھ التاریخیة یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر الى ثالث  أو  ء منقولأي شيأو ،للزینة العامة أو ،ر لمنفعة الجمھو

 . سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دینار

  

  

  

  

 الھدم والتخریب  

   444المادة 

نانیر  خمسة د ة أشھر الى سنتین وبالغرامة منبعضھ ، یعاقب بالحبس من ثالثأو  ره كلھى ھدم بناء غیكل من أقدم قصدا عل -1
 .دیناراالى خمسة وعشرین 

الحیطان المبنیة بالدبش دون طین ، كانت عقوبة الحبس حتى  أو  المتینةوإذا وقع الھدم ولو جزئیا على األكواخ والجدر غیر  -2
 .دیناراعشرین  الغرامة حتىأو  ستة أشھر

  

  

  

  

 الھدم والتخریب  



   445المادة 

بغرامة  أو  ناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة ال تتجاوز سنةیره المنقول ، یعاقب ببمال غ كل من الحق باختیاره ضررا -1
 .العقوبتینبكلتا  أو  ال تتجاوز خمسین دینارا

 .العامتنازل الشاكي یسقط دعوى الحق  -2

  

  

  

  

 نزع التخوم واغتصاب العقار  

   446المادة 

أو  نزعھ أخضر كان أم یابسا ومن ھدمأو  یاجعلى قطع سأو  مواد بنين أي الھدم سور مأو  على طم حفرة  من أقدم ولو جزئیا
وز  بغرامة ال تتجاأو  یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشھر مالكعالمة تشیر الى الحدود بین مختلف األ أیةنقل أو  خرب

 . عشرین دینارا

  

  

  

  

 نزع التخوم واغتصاب العقار  

    447المادة 

، عوقب الفاعل بالحبس من شھر  شخاصالعنف الواقع على األأو  بالتھدیدأو  كور تسھیال لغصب أرضرم المذإذا ارتكب الج
 . الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسة وعشرین دینارا

  

  

  

  



 وم واغتصاب العقار نزع التخ

   448المادة 

، عوقب بالحبس  قسم من عقار بید غیره دون رضاهأو  التصرف واستولى على عقارأو  من ال یحمل سندا رسمیا بالملكیة -1
 .أشھر حتى ستة

عنف ، ومن ثالثة اشھر الى ثالث سنوات اذا ارتكبھ جماعة منھم  أو  دیدلى سنة اذا رافق الجرم تھوتكون العقوبة من شھر ا -2
 .مسلحانشخصان على األقل 

 .الثانیةیتناول العقاب الشروع في الجریمة المذكورة في الفقرة  -3

  

  

  

  

 التعدي على المزروعات والحیوانات وآالت الزراعة 

   449المادة 

غیر ذلك من أو  مغروسة ،أو  شجیرات نابتة نبت الطبیعةأو  أشجارأو  قائمةزروعات أتلف ما كان لغیره من مأو  من قطع -1
أو   أشھرواحد الى ثالثة   أسبوععوقب بالحبس من  إتالفھاأطلق علیھا الحیوانات قاصدا مجرد أو  غیر المثمرة ، األغراس

 .معابكلتا العقوبتین  أو بالغرامة من خمسة دنانیر الى خمسة وعشرین دینارا

على أیة شجرة أخرى لھا قیمتھا من الوجھة أو  فسائلھاأو  مثمرة أشجارأو  على مطاعیم اإلتالفأو  ا وقع فعل القطعوإذ -2
فسیلة أو  شجرةأو  سنتین وبغرامة عن كل مطعوم ل بالحبس من شھر الىالصناعیة ، عوقب الفاع أو  التجاریةأو  الزراعیة

 .واحدادینارا 

  

  

  

 وآالت الزراعة التعدي على المزروعات والحیوانات 

   450المادة 

التي أو  ،مزروعةأو  ، باألشجارمغروسة أو  ،مسیجةكان لغیره من أرض  فیمارعى الماشیة وسائر الحیوانات أو  من اطلق
أو  واحد الى شھرین أسبوععوقب بالحبس من  ماكناأل بدخولھا الى مثل ھذهغفلة منھ أو  إھمالتسبب عن أو  فیھا محصوالت ،

یكون لھ حق   أنویضمن صاحب الحیوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على  دینارا خمسة دنانیر الى عشرینبغرامة من 
 . الرجوع على الراعي
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 التعدي على المزروعات والحیوانات وآالت الزراعة 

   451المادة 

 . النصفقة الى علیھا في المادة السابالفسائل خفضت العقوبة المنصوص أو  األشجارأو  تقلیم المطاعیمذا اقتصر الجرم على ا

  

  

  

  

 الت الزراعة التعدي على المزروعات والحیوانات وآ

    452المادة 

قب على ألنواع تخص غیره یعامواش من مختلف اأو  ركوبأو  حملأو  من أقدم قصدا غیر مضطر على قتل حیوان جر -1
 :الصورة التالیة

 . فة كانت حبس الفاعل مدة ال تتجاوز السنتینبأیة ص في حیازتھأو  الحیوان إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب -أ

 . وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة ال تتجاوز الستة أشھر -ب

 . الفاعل مدة ال تتجاوز السنة الواحدة، حبس  ماكنسوى ذلك من األ فیماوإذا وقع الجرم  -ج

 . الحبس من شھرین الى سنتین كل حال تسمم كانت العقوبة فيوإذا وقع الجرم بال -د

بغرامة ال تتجاوز خمسین أو  داجن یعاقب بالحبس حتى ثالثة أشھرأو  غیر مضطر على قتل حیوان ألیف من أقدم قصدا -2
 .دینارا

تلحق  أو  عھ عن العملضرورة حیوانا من الحیوانات المذكورة في ھذه المادة بصورة تمن  قصد ابالجرح أو  كل من ضرب -3
 .دینارااوز عشرین بغرامة ال تتجأو  یعاقب بالحبس حتى شھر اضررا جسیمبھ 

ورة بأیة صأو  الحیوانات الضاریة علیھاأو  المجانین بأطالقكل من تسبب في ھالك حیوان من الحیوانات المذكورة آنفا  -4
 .الثالثةأخرى ، یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 



  

  

  

   

 ى المزروعات والحیوانات وآالت الزراعة التعدي عل

   453ادة الم

بغرامة ال تتجاوز  أو  تعطیلھا عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز السنةأو  كسرھاأو   أقدم قصدا على إتالف األدوات الزراعیة من
 . دینار مائة

  

  

  

  

 التعدي على المزروعات والحیوانات وآالت الزراعة 

   454المادة 

أو   اآلخرین وأشیائھم ومحصوالتھم أموالریب على تخ أشخاصحة ال ینقص عدد أفرادھا عن خمسة  صبة مسلإذا أقدمت علنا ع
 . المؤقتة شغالإتالفھا قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلین باأل

  

  

  

  م المیاهالجرائم المتعلقة بنظا في -الفصل السابع 

 التنقیب عن المیاه  

 455المادة 

 :ھاتین العقوبتین من أقدم بدون إذن إحدىبأو  یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تزید على خمسة وعشرین دینارا

ن المقصود حفر آبار غیر  ا لم یكعلى حصرھا مأو  فجرةالمتأو  الكائنة تحت األرض أعمال التنقیب عن المیاهعلى القیام ب1- 
 . خاصةال مالكمتفجرة في األ
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ومعابرھا وأقنیة الري والتجفیف والتصریف مسافة أقل من عمق  حفریات تبعد عن حد ضفاف مجاري المیاه إجراء على2- 
 . ھذه الحفریات وفي كل حال أقل من ثالثة أمتار

 المؤقتة مجاري المیاه أحواضمن أو  أعشاب من تلك الضفافأو  اتشجیرأو  أشجارأو  رملأو  ترابأو  نزع حجارة على3- 

 . قعات والبرك والغدرانوالمستنمن البحیرات أو  ئمةالداأو 

  ومجاري المیاه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحیرات والبرك والغدران ل كان على ضفاف الینابیعبأي شك التعدي على4- 

 . للمنفعة العامة شائھابإنح قساطلھا المصرأو  معابر المیاهأو  على حدود ممرات أقنیة الري والتصریفأو 

 .احرعلى منع جري المیاه العمومیة جریا  -5

 .وجریھامؤقت من شأنھ التأثیر على كمیة المیاه العمومیة أو   دائمأي عمل على القیام ب -6

  

  

  

  الجرائم المتعلقة بنظام المیاه يف  -بع الفصل السا

 الھدم والتخریب  

   456مادة ال

 قلبأو  یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن خمسین دینارا وال تزید على مائتي دینار كل من ھدم -1

غیان ھذه المیاه  اء من طفي سبیل االحتمأو  المشیدة لالنتفاع بالمیاه العمومیة ولحفظھا اإلنشاءات بعض أو  كل خربأو 
قد  أكانالمطمورة سواء أو  التصریف وقساطل المیاه الظاھرةأو  الري والتجفیف وأقنیةوخصوصا الجسور والسدود والمعابر 

 .المنح بالمیاه امتیاز ام 

مائة دینار  على خمسدینار وال تزید  مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن مائةلحبس یعاقب با -2
أو   بالحصول على المیاه بطریق غیر مشروعأو  الوصلة المنزلیة بالتخریبأو  كل من اعتدى على الشبكة الرئیسیة للمیاه

 :ھذه الفقرةایات بالعبث بعداد قیاس كمیة المیاه المستھلكة ، ولغ

 . ق لغایات إیصالھا للمشتركینع والطروزیعھا في الشواریقصد بالشبكة الرئیسیة للمیاه أنابیب نقل المیاه وت -أ

 . ویقصد بالوصلة المنزلیة األنبوب المتفرع من الشبكة الرئیسیة للمیاه وینتھي عند العداد في عقار المشترك -ب

أربعة أشھر وال ) من ھذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن 2ا في الفقرة (إلیھ في حالة تكرار الجریمة المشار -3
 .سنتین وبغرامة ال تقل عن مائتي دینار وال تزید على ألف دینار زید علىت
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  رمي مواد ضارة في المیاه العمومیة

   457المادة 

 :یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تزید على عشرین دینارا كل من

أو   امةالراحة العأو  حةمواد ضارة بالصأو  رمى فیھا سوائلأو  سكبأو  وح بھا امتیاز أم ال ،الممن سیل في المیاه العمومیة  -1
 .المیاهمانعة من حسن االنتفاع بھذه 

 .العامةوضع أقذارا في األراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددتھ السلطة لحمایة نبع تنتفع منھ أو  القى أسمدة حیوانیة -2

 .الغیرالمیاه التي یشرب منھا أو  أنھ تلویث النبعمن ش أجرى اي عمل -3

  

  

  

  ماء یشرب منھ الغیرأو  تلویث نبع

   458المادة 

أو   میاهأو  سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دینار كل من اقدم على تلویث نبع عن سبع مدة ال تقل الشغیعاقب باأل -1
 .بئر یشرب منھ الغیر

 .العقوبةوقف تنفیذ أو  نوعھا المخففة التقدیریة مھما كان سباباستعمال األ األحوالال یجوز بأي حال من  -2

التي ینظمھا موظفو الجھات المختصة المسؤولة عن المیاه فیما   لتقاریروا تالمضبوطا تأخذ بالوقائع الواردة في أنللمحكمة  -3
 .القانون) من ھذا 457) و (456) و(455یتعلق باألفعال المنصوص علیھا في ھذه المادة وفي المواد (

  

  

 في المخالفات  -رالباب الثاني عش

 تخریب الساحات والطرق العامة 

   459المادة 

 :ن تسبب فيبالغرامة حتى خمسة دنانیر مأو  أسبوعیعاقب بالحبس حتى 

 .العامةالساحات والطرق تخریب  -1

 .العامةغرس بدون تفویض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعین سنتیمترا من حافة الطریق أو  زرعأو  حرث -2
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أو   على األبنیة والعالمات الكیلومتریة والصوىأو  ي منعطفات الشوارعاللوحات واألرقام الموضوعة ف  من أقدم على نزع -3
 .ھاتخریب 

  

  

 المرور وسالمتھ  منع حریة 

   460المادة 

 :یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من

بارتكابھ أي أو  نظمةملك الغیر برفعھ مصب میاھھ عن المستوى المحدد بموجب األأو  أقدم على تطویف الطریق العامة -1
 .آخرخطأ 

  یضیقھا ،أو  لمرور وسالمتھحریة ا شيء یمنع تركھ علیھا ايأو   زحم الطریق العامة دون داع وال إذن من السلطة بوضعھ -2

 .فیھاأعاق حریة المرور فیھا بحفر حفر أو 

 .العامةالطریق  ون لھ بوضعھا في الساحات وعلىالمأذ شغالأھمل التنبیھ نھارا والتنویر لیال أمام الحفریات وغیرھا من األ -3

اطفأ ضوء وضع للتنبیھ إلى وجود أو  أزالأو  أتلفھا أو زعھانأو  مةالفوانیس المستعملة لتنویر الطریق العاأو  اطفأ القنادیل -4
 .علیھاعلى وجود شيء موضوع أو  حفرة أحدثت فیھا

 .العامةلى الطریق أي شيء آخر عأو  كناسةأو   وضع أقذاراأو  رمى -5

 .الضارةغیرھا من األشیاء أو  اسقط عن غیر انتباه على أحد الناس أقذارا أو رمى -6

 .للعبادةالتاریخیة واألبنیة العامة والمقابر واألبنیة المعدة  األنصاب نات علىإعالوضع  -7

 . المواد التي تزحم الطریق على نفقة الفاعلأو  اإلعالناتتنزع وتنقل 

  

  

 الناس أمالكفي حمایة الطرق والمحالت العامة و -األولالفصل 

 رات الناریةق العیاطالالحیوانات وا إركاض

 461المادة 

 :المأھولة ماكنیعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أقدم في األ -1

 . على إطالقھاأو  حیوانات الجر والحمل والركوب وغیرھا من الماشیة إركاضعلى  -أ



 . مواد مفرقعة أخرى بدون داع أو  اطالق العیارات الناریة على -ب

 . األشیاءأو  شخاصینشأ عنھا وقوع خطر على األ أنیخشى  أماكن في على اطالق أسھم ناریة -ج

 .المضبوطةاألسھم تصادر األسلحة و -2

 . أسبوع ى یعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حت أن)  (بویمكن في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  -3

  

  

 النزالء  أسماءبالفنادق مسك دفتر  أصحاب إھمال

 462المادة 

بالتسلسل  أن یمسك حسب األصول دفترا یدون فیھ  لإلیجارالفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة  أصحابن أھمل من م
ده وتاریخ تركھ المنزل ومن لم زولھ عننقضى اللیل في نزلھ وصنعتھ ومحل والدتھ وتاریخھا وتاریخ أو  اسم كل شخص نام

 . االختصاص یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیریبرز ھذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات 

  

  

 في تنظیف المحالت العامة إھمال

 463المادة 

ذوو الصفة المشار إلیھا في المادة السابقة ومدیرو المسارح والسینما وغیرھا من   شخاصامة حتى خمسة دنانیر األب بالغرقیعا
 . المحالت العامة اذا أھملوا تنظیف محالتھم

  

  

 األفرانواقد ومداخن اء بالمناالعت إھمال

 464المادة 

والمعامل وغیرھا من المحالت التي تستخدم فیھا  األفرانیعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أھمل االعتناء بالمواقد ومداخن 
 . وتصلیحھا  أھمل تنظیفھاأو  النار

  

  



 المزروعةأو  دخول ارض الغیر المسیجة

 465المادة 

ون لھ  یك أنالمھیأة للزراعة دون  أو  المزروعةأو  غیرالمسیجةیعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أقدم على دخول ارض 
 . المرور فیھاأو  خولحق الد

  

  

 خالفات ضد اآلداب والراحة العامة والثقة العامة ي المف  -الفصل الثاني

 االستحمام في مكان عام 

 466المادة 

ب ك الوضع یعاقمباح للعامة بمثل ذلأو  من المارة بوضع مغایر للحشمة ، ومن ظھر في محل عام مرآيمن استحم على 
 . وبالغرامة حتى خمسة دنانیر  أسبوعبالحبس مدة ال تزید على 

  

  

 الراحة إقالق

 467المادة 

 :تینھاتین العقوب بكلتا أو  بغرامة مقدارھا مائتا دینارأو  یعاقب بالحبس حتى شھر

 .األھلینلغطا على صورة تسلب راحة أو  من أحدث بال داع ضوضاء -1

أسواره والجنائن أو  باألقذار السیارات واألبنیة ومساكن الغیرأو   نحوھا من األجسام الصلبةأو  قصدا بحجارة رمى من -2
 .واألحواض

 .حراستھمن أفلت حیوانا مؤذیا كان في  -3

 .وضررامن لم یمسكھ عن ذلك ولو لم یحدث أذى أو  اللحاق بھمأو  لى مھاجمة المارةمن حث كلبھ ع -4

 .النفسیة الخطیرة وكان مكلفا برعایتھأو  من ذوي اإلعاقة العقلیة شخاصحد األأن ترك م -5

 نص المادة مكرر 

على الكراھیة بأي وسیلة كانت   حرضأو  حدث شغبایعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على سنة كل من ا -1
 .تد الیھ ھذا الشغبمآخر ا أي مكانأو  المنشآت الریاضیةأو  في المؤسسات التعلیمیة



) من ھذه 1تكون العقوبة مدة ال تقل عن ثالثة اشھر وال تزید على ثالث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص علیھ في الفقرة ( -2
أو  بالغیر إضرارنجم عن ذلك أو  أي مواد أخرى مضرةأو  سائلةأو  مواد صلبة ءاللقاأو  خطرة أداةأي أو  المادة بحمل السالح

 .الخاصةأو  العامة المواألب

  

  

 الصور والرسوم التي تنال من الكرامة 

 468المادة 

تنال من كرامتھم   أنرة غیر صحیحة من شأنھا فك األردنیینرسوما تعطي عن أو  صوراأو ،عرض نقوشا أو  ،باعأو  ،طبعمن 
 . ة دنانیر وتصادر تلك النقوش والصور والرسومى خمسحتوبالغرامة  أسبوعواعتبارھم، عوقب بالحبس حتى  

  

  

 األسعار زیادة 

 469 المادة

من قبل السلطة المختصة ،  قررة لمطلب أجرا بما یزید عن التسعیرة اأو  أیھ مادة أخرى ،أو   من أقدم على بیع أیھ بضاعة
 . بغرامة حتى خمسة دنانیر ، ھذا إذا لم یكن قد فرض القانون علیھ عقوبة أشدأو  أسبوعیعاقب بالحبس حتى 

  

  

 عدم قبول النقد االردني 

 470ة ادالم

 . بغرامة حتى عشرة دنانیرأو  من أبى قبول النقد األردني بالقیمة المحددة لھ یعاقب بالحبس حتى شھر واحد

  

  

 التنجیم أو  التنویم المغناطیسيأو  األرواحمناجاة 

 471مادة ال

أو  قراءة الكفأو  التنجیمأو  التنویم المغنطیسيأو  یعاقب بالعقوبة التكدیریة ، كل من یتعاطى بقصد الربح ، مناجاة األرواح -1
 .المستعملةیب وتصادر األلبسة والنقود واألشیاء للعب، وكل ما لھ عالقة بعلم الغقراءة ورق ا
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 .أجنبیاة حتى عشرین دینارا ، ویمكن إبعاده اذا كان غرامبالیعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشھر و -2

  

  

 معاملة الحیوانات  إساءةفي   -الفصل الثالث

 ملة الحیوانات معا إساءة

 472المادة 

 :وبالغرامة حتى خمسة دنانیر كل من أسبوعبالحبس حتى  یعاقب

 .شدیدا إھماالیھملھ أو  عامیترك حیوانا داجنا یملكھ بدون ط -1

 .یعذبھأو  یثقل حملھأو  داجناأو  یضرب بقسوة حیوانا ألیفا -2

 .عاھةأو  بجرح تھأصابأو  ي السنتقدمھ فأو  یشغل حیوانا غیر قادر على الشغل بسبب مرضھ -3

  

  

 لطة في مخالفة التدابیر الصادرة من الس  -الفصل الرابع

 اإلداریةورفض أوامر السلطة  الإھم

 473المادة 

قرار تصدره أیة محكمة بكلتا العقوبتین من امتنع عن تنفیذ أي أو  بالغرامة حتى خمسة دنانیرأو  أسبوعیعاقب بالحبس حتى  -1
در الترخیص من  یة قد صعدم القیام بأي فعل ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من یمنع منعا فعلیا إقامة أبنأو  أجل القیام نظامیة من

 .بإنشائھاالسلطات المختصة 

 .المتداعیةنیة ھدم األبأو  إصالحب اإلداریةرفض طاعة أوامر السلطة أو  یعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانیر من أھمل -2

  

  

 ن عذر عند حصول حادث دوب اإلغاثةعدم تقدیم 

 474المادة 



یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید على ثالثة اشھر وبغرامة ال تقل عن خمسین دیناراً وال تزید على مائتي دینار  -1
ملكة ،  لمأنحاء االسالمة العامة في جمیع أو  تقدیم الخدمات العامة التي من شأنھا تھدید األمن الوطني اقةإعكل من أقدم على 

 .المذكورة األحوالللخطر في  غیرهأو  وكل من یعرض نفسھ

م  المھن أم من أھل الفن أ أصحابیعاقب بالحبس حتى شھر واحد وبالغرامة حتى خمسین دینارا كل شخص سواء أكان من  -2
أو    غائلة أخرى أیةو أ حریق أو  فیضانأو  غرقأو  خدمة عند حصول حادثأو  عمل إجراءأو  اإلغاثةال یمتنع بدون عذر عن 

 .القضائیة حكامعند تنفیذ األأو  االستنجادأو  الجرم المشھودأو  السلبأو  قعند قطع الطری

  

  

 اإللغاءات

 475المادة 

 :تلغى القوانین اآلتیة

 .تعدیالتزاء العثماني مع ما أضیف إلیھ من ذیول وأدخل علیھ من قانون الج -1

 .1927أیلول سنة  1صادر بتاریخ من الجریدة الرسمیة ال 165عدد ي المنشور فقانون بیوت البغاء ال -2

 .1936/ 12/  14من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  652المنشور في العدد  1936لسنة  74قانون العقوبات رقم  -3

/  11/  25في  المؤرخ لسطینیةمن الوقائع الف 740المنشور في العدد  1937لسنة  37) رقم  (المعدلقانون العقوبات   -4

1937 . 

/  12/  28من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  973المنشور في العدد  1939لسنة  59) رقم  (المعدلنون العقوبات  قا -5

1939 . 

 / 6/  29من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1344المنشور في العدد  1944) لسنة  21) رقم (  (المعدلقانون العقوبات   -6

1944 . 

 28من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1380المنشور في العدد  1944لسنة  41) رقم  2) نمرة (  (المعدلقانون العقوبات   -7

/ 12  /1944 . 

 . 1945/  9/  4من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1436المنشور في العدد  1945لسنة  30رقم )  (المعدلقانون العقوبات   -8

/   11/  20من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1536المنشور في العدد  1946نة لس 57) رقم  (المعدلت  نون العقوباقا -9

1946 . 

/   3/  15من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1563شور في العدد المن 1947) لسنة  1) رقم ( (المعدلقانون العقوبات   -10

1947 . 

 .الفلسطینیةجموعة القوانین الثالث والعشرون من محاكم ، الباب رمة المقانون انتھاك ح -11



 1080المنشور في العدد  1951لسنة  85قانون معدل لتاریخ العمل بقانون العقوبات رقم   1951لسنة  89قانون رقم  -12

 .الرسمیةمن الجریدة  1951/  8/  1تاریخ 

شباط  1تاریخ  1169رقم  العددالمنشور ف  1951لسنة  85لعقوبات قانون اقانون معدل ل 1954) لسنة  4(قانون رقم  -13
 . من الجریدة الرسمیة 1954

/   22تاریخ  1392ور في العدد رقم المنش 1951لسنة  85قانون معدل لقانون العقوبات رقم  1958) لسنة  31(قانون رقم  -14

 . من الجریدة الرسمیة 1958/  7

ھذا   حكاممغایرة أل التشریعالمدى الذي تكون فیھ تلك ذا القانون الى ي آخر صدر قبل سن ھفلسطین  أو كل تشریع أردني -15
 .القانون

  

 القانون  أحكامالمكلفون بتنفیذ 

 476المادة 

 . ھذا القانون أحكامفان بتنفیذ رئیس الوزراء ووزیر العدلیة مكل
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