قانون العقوبات وتعديالته رقم  16لسنة 1960
المادة 1
يسمى ىذا القانكف ( قانكف العقكبات لسنة  ) 1960كيعمؿ بو بعد مركر شير عمى نشره في الجريدة
الرسمية .

تعديالت المادة :
 -تـ الغاء كممة ( الشاقة ) حيثما كردت في ىذا القانكف بمكجب المادة ( )2مف القانكف المعدؿ رقـ

 27لسنة  2017كتـ الغاء عبارة (سجكف الدكلة) ككممة (السجكف) حيثما كردتا في القانكف األصمي

كاستعيض عنيما بعبارة (مراكز اإلصالح كالتأىيؿ)  ،كالغيت كممة (السجف) ككممة (السجناء) حيثما
كردتا فيو كاستعيض عنيما بعبارة (مركز اإلصالح كالتأىيؿ) ككممة (النزالء) عمى التكالي بمكجب
القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 2
يككف لمعبارات كااللفاظ التالية الكاردة في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا ادناه اال اذا دلت
القرينة عمى خالؼ ذلؾ :

تعني لفظة
(المممكة)

وتشمل عبارة
(االجراءات
القضائية)

وتعني عبارة

(بيت السكن)

وتشمل عبارة

(الطريق العام)

:

المممكة االردنية الياشمية .
كافة االجراءات التي تتخذ اماـ اية محكمة اك مدع عاـ اك مجمس قضائي ،

:

اك لجنة تحقيؽ اك شخص يجكز اداء الشيادة اماميا اك امامو بعد حمؼ
اليميف سكاء قامت ىذه المحكمة اك المجمس القضائي اك المجنة اك ذلؾ
الشخص بسماع الشيادة بعد اليميف اك بدكف اليميف .

المحؿ المخصص لمسكنى اك ام قسـ مف بناية اتخذه المالؾ اك الساكف اذ
:

ذاؾ مسكنا لو كلعائمتو كضيكفو كخدمو اك الم منيـ كاف لـ يكف مسككنا

بالفعؿ كقت ارتكاب الجريمة  ،كتشمؿ ايضا تكابعو كممحقاتو المتصمة التي
يضميا معو سكر كاحد .

كؿ طريؽ يباح لمجميكر المركر بو في كؿ كقت كبغير قيد فيدخؿ في ىذا

:

التعريؼ الجسكر ككافة الطرؽ التي تصؿ المدف اك البالد بعضيا ببعض كال
يدخؿ فيو االسكاؽ كالمياديف كالساحات كالشكارع الكائنة داخؿ المدف اك
البمداف اك القرل كاالنيار .

وتشمل عبارة

كؿ طريؽ عاـ ككؿ مكاف اك ممر يباح لمجميكر المركر بو اك الدخكؿ اليو

محل عام)

يستعمؿ اذ ذاؾ الم اجتماع اك حفؿ عمكمي اك ديني اك كساحة مكشكفة .

(مكان عام او  :في كؿ كقت كبغير قيد اك كاف مقيدا بدفع مبمغ مف النقكد ككؿ بناء اك مكاف
ويقصد بمفظتي

(الميل) او(ليال)
ويراد بمفظة
(الجرح)

:

الفترة التي تقع بيف غركب الشمس كشركقيا.
كؿ شرط اك قطع يشرط اك يشؽ غشاء مف اغشية الجسـ الخارجية .

 :كايفاء لمغرض مف ىذا التفسير  ،يعتبر الغشاء خارجيا اذا كاف في االمكاف
لمسو بدكف شطر ام غشاء آخر اك شقو .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء عبارة ( قاضً تحقٌق ) الواردة فٌها واالستعاضة عنهابعبارة ( مدعً عام ) بموجب القانون المعدل رقم  9لسنة . 1988
الكتاب االول
االحكام العامة
الباب االول

في القانون الجزائي
الفصل االول

االحكام الجزائية من حيث الزمان

المادة 3
ال جريمة إال بنص كال يقضى بأم عقكبة أك تدبير لـ ينص القانكف عمييما حيف اقتراؼ الجريمة ،
كتعتبر الجريمة تامة اذا تمت افعاؿ تنفيذىا دكف النظر الى كقت حصكؿ النتيجة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 4
 .1كؿ قانكف يعدؿ شركط التجريـ تعديال في مصمحة المشتكى عميو يسرم حكمو عمى االفعاؿ
المقترفة قبؿ نفاذه  ،ما لـ يكف قد صدر بشاف تمؾ االفعاؿ حكـ مبرـ .

 .2كؿ قانكف يعدؿ حؽ المالحقة يطبؽ عمى الجرائـ السابقة لو اذا كاف اكثر مراعاة لممدعى عميو .

 .3اذا عيف القانكف الجديد ميمة لممارسة حؽ المالحقة فال تجرم ىذه الميمة اال مف يكـ نفاذ
القانكف  .كاذا عدؿ القانكف ميمة مكضكعة مف قبؿ فيي تجرم كفاقا لمقانكف القديـ عمى اف ال
يتجاكز مداىا المدة التي عينيا القانكف الجديد محسكبة مف يكـ نفاذه .

 .4اذا عدؿ قانكف ميعاد اؿتقادـ عمى جرـ اك عقكبة سرل ىذا الميعاد كفاقا لمقانكف القديـ  .عمى اف
ال يتجاكز مداه الميعاد الذم عينو القانكف الجديد محسكبا مف يكـ نفاذه .
المادة 5
كؿ قانكف جديد يمغي عقكبة اك يفرض عقكبة اخؼ يجب اف يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه
كاذا صدر قانكف جديد بعد حكـ مبرـ يجعؿ الفعؿ الذم حكـ عمى فاعمو مف اجمو غير معاقب
عميو يكقؼ تنفيذ الحكـ كتنتيي آثاره الجزائية .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 6
كؿ قانكف يفرض عقكبات اشد ال يطبؽ عمى الجرائـ المقترفة قبؿ نفاذه .
الفصل الثاني

االحكام الجزائية من حيث المكان

المادة 7
 .1الصالحية االقميمية :

 .1تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى كؿ مف يرتكب داخؿ المممكة جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا
فيو .
 .2تعد الجرٌمة مرتكبة فً المملكة  ،اذا تم على ارض هذه المملكة احد العناصر التً تإلؾ
الجرٌمة او اي فعل من افعال جرٌمة ؼٌر متجزئة او فعل اشتراك اصلً او فرعً:
أ .تشمل اراضً المملكة طبقة الهواء التً تؽطٌها  ،والبحر االقلٌمً الى مسافة خمسة كٌلو
مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي ٌؽطً البحر االقلٌمً والسفن والمركبات الهوائٌة
االردنٌة .
ب .واالراضً االجنبٌة التً ٌحتلها الجٌش االردنً اذا كانت الجرٌمة المقترفة تنال من سالمة
الجٌش او من مصالحه.
المادة 8
ال يسرم القانكف االردني :
 .1عمى الجرائـ المقترفة في االقميـ الجكم االردني عمى متف مركبة ىكائية اجنبية اذا لـ تتجاكز

الجريمة شفير المركبة عمى اف الجرائـ التي ال تتجاكز شفير المركبة اليكائية تخضع لمقانكف االردني
اذا كاف الفاعؿ اك المجني عميو اردنيا اك اذا حطت المركبة اليكائية في المممكة االردنية الياشمية
بعد اقتراؼ الجريمة.

ي المدى الجوي الذي ٌؽطٌه على متن
 .2على الجرائم المقترفة فً البحر االقلٌمً االردنً او ؾ
سفٌنة او مركبة هوائٌة اجنبٌة اذا لم تتجاوز الجرٌمة شفٌر السفٌنة او المركبة الهوائٌة .
المادة 9
 .2الصالحية الذاتية :
تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى كؿ اردني اك اجنبي  -فاعال كاف اك شريكا محرضا اك متدخال -

ارتكب خارج المممكة جناية اك جنحة مخمة بامف الدكلة اك قمد ختـ الدكلة اك قمد نقكدا اك زكر اكراؽ
النقد اك السندات المصرفية االردنية اك االجنبية المتداكلة قانكنا اك تعامال في المممكة .
المادة 10
 .3الصالحية الشخصية :
تسرم احكاـ ىذا القانكف :

يؾ محرضا اك متدخال  -ارتكب خارج المممكة جناية اك
 .1عمى كؿ اردني  -فاعال كاف اك شر ا
جنحة يعاقب عمييا القانكف االردني .كما تسرم االحكاـ المذككرة عمى مف ذكر كلك فقد الجنسية

االردنية اك اكتسبيا بعد ارتكاب الجناية اك الجنحة .
 .2على الجرائم التً ٌرتكبها خارج المملكة اي موظؾ اردنً اثناء ممارسته وظٌفته او
بمناسبة ممارسته اٌاها .
 .3على الجرائم التً ٌرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجً  ،والقناصل االردنٌون ما
تمتعوا بالحصانة التً ٌخولهم اٌاها القانون الدولً العام .
محرض او متدخال
ا
 .4على كل اجنبً مقٌم فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة  ،فاعال كان او شرٌكا
 ،ارتكب خارج المملكة االردنٌة الهاشمٌة جناٌة او جنحة ٌعاقب علٌها القانون االردنً  .اذا لم
ٌكن استرداده قد طلب او قبل .
المادة 11
ال تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى الجرائـ التي يرتكبيا في المممكة مكظفك السمؾ الخارجي كالقناصؿ
االجانب ما تمتعكا بالحصانة التي يخكليـ اياىا القانكف الدكلي العاـ .
المادة 12
 .4مفعول االحكام االجنبية :
فيما خال الجنايات المنصكص عمييا في المادة ( )9كالجرائـ التي ارتكبت في المممكة ال يالحؽ في
ىذه المممكة اردني اك اجنبي اذا كاف قد جرت محاكمتو نيائيا في الخارج  ،كفي حالة اؿحكـ عميو
اذا كاف الحكـ قد نفذ فيو اك سقط عنو بالتقادـ اك بالعفك .
المادة 13
 .1ال تحكؿ دكف المالحقة في المممكة :

أ  .االحكاـ الصادرة في الخارج في اية جريمة مف الجرائـ المبينة في المادة (. )9
ب .االحكاـ الصادرة في الخارج في اية جريمة اقترفت داخؿ اؿمممكة .

 .2كفي كمتا الحالتيف تمتنع المالحقة في المممكة اذا كاف حكـ القضاء االجنبي قد صدر عمى اثر
اخبار رسمي مف السمطات االردنية .

 .3إف مدة القبض كالتكقيؼ كالحكـ التي يككف قد قضاىا المحككـ عميو نتيجة إجراء ضابطة عدلية
أك إجراء قضائي أك حكـ نفذ فيو في الخارج تنزؿ مف أصؿ المدة التي حكـ عميو بيا في المممكة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصالفقرة ( )3كما يمي :

 .3اف المدة التي يككف قد قضاىا المحككـ عميو نتيجة لحكـ نفذ فيو في الخارج تنزؿ مف اصؿ
المدة التي حكـ عميو بيا في المممكة .
الباب الثاني

في االحكام الجزائية
الفصل االول
في العقوبات

المادة 14
 .1العقوبات بصورة عامة :
العقكبات الجنائية ىي :
 .1االعداـ .

 .2االشغاؿ المؤبدة .
 .3االعتقاؿ المؤبد .

 .4االشغاؿ المؤقتة .

 .5االعتقاؿ المؤقت .
المادة 15
العقوبات الجنحية ىي :
 .1الحبس .

 .2الغرامة .

تعديالت المادة :

 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء الفقرة ( )3منيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة 2011حيث كاف نص الفقرة ( )3الممغاة كما يمي :
 .3الربط بكفالة .

المادة 16
العقوبة التكديرية :
 .1الحبس التكديرم .

 .2الغرامة .
المادة 17
 .2العقوبات الجنائية :
 .1االعداـ  ،ىك شنؽ المحككـ عميو .
 .2فً حالة ثبوت كون المراة المحكوم علٌها بهذه العقوبة حامالٌ ،بدل حكم االعدام باالشؽال
المإبدة .
المادة 18
االشغال  ،ىي تشغيؿ المحككـ عميو في االشغاؿ التي تتناسب كصحتو كسنو  ،سكاء في داخؿ
مراكز االصالح كالتاىيؿ اك خارجو .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 19
االعتقال  ،ىك كضع المحككـ عميو في احد مراكز االصالح كالتاىيؿ المدة المحككـ بيا عميو مع

منحو معاممة خاصة كعدـ الزامو بارتداء زم النزالء كعدـ تشغيمو بام عمؿ داخؿ مركز االصالح
كالتاىيؿ اك خارجو اال برضاه .
المادة 20
 .1عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف آخر ،يطمؽ سراح المحككـ عميو باألشغاؿ المؤبدة أك
باالعتقاؿ المؤبد اذا أمضى مف العقكبة ثالثيف سنة.

 .2اذا لـ يرد في ىذا القانكف نص خاص  ،كاف الحد االدنى لمحكـ باالشغاؿ المؤقتة كاالعتقاؿ
المؤقت ثالث سنكات  ،كالحد االعمى عشريف سنة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 21

 .3العقوبات الجنحية :
الحبس  ،ىك كضع المحككـ عميو في احد مراكز االصالح كالتاىيؿ المدة المحككـ بيا عميو كىي
تتراكح بيف اسبكع كثالث سنكات اال اذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ .
المادة 22
الغرامة  ،ىي الزاـ المحككـ عميو باف يدفع الى خزينة الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ  ،كىي
تتراكح بيف خمسة دنانير كمايتي دينار إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ:

 .1اذا لـ يؤد المحككـ عميو بالغرامة المبمغ المحككـ بو عميو  ،يحبس في مقابؿ كؿ عشرة دنانير أك
يكما كاحدا عمى اف ال تتجاكز مدة الحبس في ىذه الحالة سنة كاحدة .
كسكرىما ن
 .2عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض ؼرامة ٌنص فً القرار المذكور نفسه على وجوب
حبس المحكوم علٌه المدة التً تقابل الؽرامة المفروضة بالنسبة المقررة فً الفقرة السابقة عند
عدم تادٌتها وفً حالة عدم النص تستبدل الؽرامة بقرار خاص تصدره النٌابة العامة .
ٌ .3حسم م ن اصل هذه الؽرامة بالنسبة التً حددها الحكم كما ورد فً الفقرة االولى من هذه
المادة  ،كل اداء جزئً قبل الحبس او فً اثنائه وكل مبلػ تم تحصٌله .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديمياباالستعاضة عف عبارة " كؿ  500فمس اك كسكرىا " بعبارة " كؿ ديناريف اك كسكرىما " بمكجب
القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة . 1988

المادة 23
 .4العقوبات التكديرية :
تتراكح مدة الحبس التكديرم بيف اربع كعشريف ساعة كاسبكع  ،كتنفذ في المحككـ عمييـ في اماكف
غير االماكف المخصصة بالمحككـ عمييـ بعقكبات جنائية اك جنحية ما امكف .
المادة 24
تتراكح الغرامة التكديرية بيف خمسة دنانير كثالثيف دينا انر.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
تتراكح الغرامة التكديرية بيف ( )100فمس كخمسة دنانير .

المادة 25
تطبؽ احكاـ المادة ( )22مف ىذا القانكف عمى الغرامة التكديرية المحككـ بيا .
 .5بدائل اصالح مجتمعية:

المادة ( 25مكررة):
 .1الخدمة المجتمعٌة :هً الزام المحكوم علٌه بالقٌام بعمل ؼٌر مدفوع االجر لخدمة المجتمع
لمدة تحددها المحكمة ال تقل عن ( )40ساعة وال تزٌد على ( )200ساعة على ان ٌتم تنفٌذ
العمل خالل مدة ال تزٌد على سنة.
 .2المراقبة المجتمعٌة :هً الزام المحكوم علٌه بالخضوع لرقابة مجتمعٌة لمدة تحددها المحكمة
ال تقل عن ستة أشهر وال تزٌد على ثالث سنوات.
 .3المراقبة المجتمعٌة المشروطة بالخضوع لبرنامج تؤهٌل أو أكثر :هً إلزام المحكوم علٌه
بالخضوع لبرنامج تؤهٌل تحدده المحكمة ٌهدؾ لتقوٌم سلوك المحكوم علٌه وتحسٌنه.
تعديالت المادة :
 اضٌفت ( المادة  25مكررة ) بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 26
احكام شاممة :
الحبس كالغرامة المنصكص عمييما في بعض مكاد ىذا القانكف اك ام قانكف آخر دكف اف يبيف

حداىما االدنى كاالقصى اك بيف الحد االقصى اكثر مف اسبكع اك اكثر مف خمسة دنانير  .يعتبر
الحد االدنى لمحبس اسبكعا كلؿغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد االقصى لمحبس ثالث سنكات
كلمغرامة مائتي دينار عندما ال يعيف حداىما االقصى .
المادة 27
 .1يجكز لممحكمة أف تأمر بمنح المحككـ عميو بالحبس معاممة خاصة كفؽ األحكاـ الكاردة في
قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ .

 .2إذا حكـ عمى شػػخص بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير يجكز لممحكمة التي أصدرت الحكـ
تحكؿ مدة الحبس إلى الغرامة عمى أساس ديناريف عف كؿ يكـ كذلؾ إذا اقتنعت باف الغرامة
أف ّ
عقكبة كافية لمجريمة التي أديف بيا ذلؾ الشخص .

 .3اذا كاف المحككـ عمييما بعقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سفتيف زكجيف قبؿ كقكع الجرـ فيجكز

بناء عمى طمبيما كلسبب مبرر أف تقضي بتنفيذ العقكبة بحقيما عمى التكالي عمى اف يككف
لممحكمة ن
ليما محؿ إقامة ثابت كمعركؼ في المممكة.

تعديالت المادة :
مكجب
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يجكز لممحكمة اف تامر بمنح المحككـ عميو بالحبس معاممة خاصة حسبما تعيف في قانكف السجكف
.

الفصل الثاني

التدابير االحترازية بصورة عامة

المادة 28
التدابير االحترازية ىي :
 .1المانعة لمحرية .

 .2المصادرة العينية .

 .3الكفالة االحتياطية .
 .4اقفاؿ المحؿ .

 .5كقؼ ىيئة معنكية عف العمؿ اك حميا .
المادة 29
 .1المانعة لمحرية :
 .1مف قضي عميو بالحجز في مأكل احترازم اكقؼ في مستشفى معتمد ليذه الغاية مف كزير
الداخمية  ،كيعنى بو العناية التي تدعك اليىا حالتو.

 .2مف حكـ عميو بعقكبة مانعة لمحرية اك بكفالة احتياطية كثبت انو في اثناء تنفيذ الحكـ قد اصيب
بالجنكف يحجز في المستشفى المشار إليو في الفقرة السابقة  ،كيعنى بو العناية التي تدعك الييا

حالتو عمى اف ال تتجاكز مدة الحجز ما بقي مف مدة الحكـ الذم عمّؽ تنفيذه ما لـ يكف المحككـ
عميو خط ار عمى السالمة العامة .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
مف قضي عميو بالحجز في ماكل احترازم اكقؼ في مستشفى خاص كيعنى بو العناية التي تدعك
الييا حالتو .

المادة 30
ممغاة
تعديالت المادة :
الغيت ىذه المادة بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي : .2المصادرة العينية :

مع مراعاة حقكؽ الغير ذم النية الحسنة  ،يجكز مصادرة جـيع االشياء التي حصمت نتيجة لجناية
اك جنحة مقصكدة اك التي استعممت في ارتكابيا اك كانت معدة القترافيا اما في الجنحة غير

المقصكدة اك في المخالفة فال يجكز مصادرة ىذه االشياء اال اذا كرد في القانكف نص عمى ذلؾ .

المادة 31
يصادر مف االشياء ما كاف صنعو اك اقتناؤه اك بيعو اك استعمالو غير مشركع كاف لـ يكف ممكا
لممتيـ اك لـ تفض المالحقة الى حكـ.
المادة 32
الكفالة االحتياطية :

 .1الكفالة االحتياطية  ،ىي ايداع مبمغ مف الماؿ اك سندات عمكمية اك تقديـ كفيؿ مميء اك عقد
تاميف ضمانا لحسف سمكؾ المحككـ عميو اك تالفيا الية جريمة .
ٌ .2جوز ان تفرض الكفالة لسنة على االقل ولثالث سنوات على االكثر ما لم ٌتضمن القانون
نصا خاصا .
 .3تعٌن المحكمة فً الحكم مقدار المبلػ الواجب اٌداعه او مقدار المبلػ الذي ٌجب ان ٌضمنه
عقد التامٌن او الكفٌل على ان ال ٌنقص عن خمسة دنانٌر او ٌزٌد على م ئتً دٌنار.
المادة 33
يجكز فرض الكفالة االحتياطية :

 .1في حالة الحكـ مف اجؿ تيديد اك تيكيؿ .
 .2فً حالة الحكم من اجل تحرٌض على جناٌة لم تفض الى نتٌجة .
 .3اذا كان ثمة مجال للخوؾ من ان ٌعود المحكوم علٌه الى اٌذاء المجنً علٌه او احد افراد
اسرته او االضرار باموالهم.
المادة 34
 .1تمغى الكفالة كيرد التاميف كيب ار الكفيؿ اذا لـ يرتكب خالؿ مدة التجربة الفعؿ الذم اريد تالفيو .
 .2كفي حالة العكس تحصؿ الكفالة كتخصص عمى التكالي بالتعكيضات الشخصية فبالرسكـ ،
فبالغرامات  ،كيصادر ما يفيض لمصمحة الحككمة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 35
 .4اقفال المحل :
 .1يجكز الحكـ باقفاؿ المحؿ الذم ارتكبت فيو جريمة بفعؿ صاحبو اك برضاه لمدة ال تقؿ عف

شير كال تزيد عمى سنة اذا اجاز القانكف ذلؾ بنص صريح .
 .2ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمٌة او مخلة باآلداب ٌستلزم منع المحكوم علٌه
او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو ٌعلم امره من ان ٌزاول فٌه

العمل نفسه .
 .3ان هذا المنع ال ٌتناول مالك العقار  ،وجمٌع من لهم على المحل حق امتًاز او دٌن اذا ظلوا
بمعزل عن الجرٌمة .
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تصحيحيا بمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة  505مفعدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ 1960 /5 /16

المادة 36
 .5وقف ىيئة معنوية عن العمل او حميا :
يمكف كقؼ كؿ نقابة ككؿ شركة اك جمعية ككؿ ىيئة اعتبارية ما خال االدارات العامة اذا اقترؼ

مديركىا اك اعضاء ادارتيا اك ممثمكىا اك عماليا باسميا اك باحدل كسائميا جناية اك جنحة مقصكدة
يعاقب عمييا بسنتي حبس عمى االقؿ .
المادة 37
يمكف حؿ الييئات المذككرة في الحاالت التي اشارت اليىا المادة السابقة :

أ  .اذا لـ تتقيد بمكجبات التاسيس القانكنية .
ب .اذا كانت الؽاٌة من تاسٌسها مخالفة للقوانٌن او كانت تستهدؾ فً الواقع مثل هذه الؽاٌات .
ج .اذا خالفت االحكام القانونٌة المنصوص علٌها تحت طائلة الحل.
د  .اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر علٌه خمس سنوات .
المادة 38
 .1يقضى بالكقؼ شي ار عمى االقؿ كسنتيف عمى االكثر كىك يكجب كقؼ اعماؿ الييئة كافة كاف
تبدؿ االسـ كاختمؼ المديركف اك اعضاء االدارة كيحكؿ دكف التنازؿ عف المحؿ بشرط االحتفاظ
بحقكؽ الغير ذم النية الحسنة .
 .2وٌوجب الحل تصفٌة اموال الهٌئة االعتبارٌة  ،وٌفقد المدٌرون او اعضاء االدارة وكل
مسإول شخصٌا عن الجرٌمة االهلٌة لتاسٌس هٌئة مماثلة او ادارتها .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 39
يعاقب عمى كؿ مخالفة لالحكاـ السابقة بالحبس مف شير الى ستة اشير كبغرامة تتراكح بيف خمسة
دنانير كمائة دينار .
احكام عامة

في حساب العقوبات والتدابير االحترازية

المادة 40
ٌ .1وم العقوبة اربع وعشرون ساعة  ،والشهر ثالثون ٌوما  ،وما جاوز الشهر حسب من ٌوم
الى مثله وفاقا للتقوٌم الؽرٌؽوري.
 .2فٌما خال الحالة التً ٌحكم بها على الموقوؾ لمدة اربع وعشرٌن ساعة ٌطلق سراحه قبل
ظهر الٌوم االخٌر .
المادة 41
تحسب دائما مدة القبض كالتكقيؼ التي يككف قد أمضاىا نتيجة إجراء ضابطة عدلية أك إجراء
قضائي مف مدد العقكبات المحككـ بيا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011الفصل الثالث

في االلزامات المدنية

المادة 42
 .1انواع االلزامات المدنية :
االلزامات التً ٌمكن للمحكمة ان تحكم بها ه ي :
 .1الرد .
 .2العطل والضرر .
 .3المصادرة .
 .4النفقات .
المادة 43
 .1الرد  ،عبارة عف اعادة الحاؿ الى ما كانت عميو قبؿ الجريمة ،كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء
نفسيا كمما كاف الرد في االمكاف.

 .2تجرم االحكاـ المدنية عمى رد ما كاف في حيازة الغير .

 .3تسرم االحكاـ المدنية عمى العطؿ كالضرر كيحكـ بو بناء عمى طمب االدعاء الشخصي كفي

حالة البراءة أك عدـ المسؤكلية لككف الفعؿ ال يشكؿ جرمنا يمكف اف يحكـ بو عمى المدعي الشخصي
بناء عمى طمب المشتكى عميو .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 44
 .1اذا كصؿ الى حكزة النيابة ام ماؿ مف االمكاؿ فيما يتعمؽ باية تيمة جزائية فيجكز لمنيابة اثناء
كجكد الدعكل لدييا اك الية محكمة نظرت في تمؾ التيمة اف تصدر اما مف تمقاء نفسيا اك بناء

عمى طمب المدعي بالماؿ ق ار ار بتسميـ ذلؾ الماؿ الى الشخص الذم يمكح ليا انو صاحبو  ،كاذا لـ
يكف في االستطاعة معرفة صاحب الماؿ فيجكز اصدار القرار المناسب بشانو .

 .2مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية  ،يجكز مصادرة جميع األشياء المتحصمة نتيجة لجناية أك
لجنحة مقصكدة أك التي استعمؿت في ارتكابيا أك كانت معدة القترافيا  ،أما في الجنحة غير

المقصكدة أك في المخالفة فال يجكز مصادرة ىذه األشياء إال إذا كرد نص في القانكف يجيز ذلؾ .
 .3إف األشياء التي يتقرر مصادرتيا بمكجب الفقرة ( )2مف ىذه المادة يجكز الحكـ بيا لممدعي
بناء عمى طمبق كذلؾ في حدكد ما يستحقو مف تعكيض.
الشخصي ن

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 45
النفقات التي تتكبدىا الخزينة تعكد عمى عاتؽ الفريؽ الخاسر :

 .1اذا تعدد المحككـ عمييـ كجبت النفقات عمييـ اقساما متساكية اال اف يقرر القاضي خالؼ ذلؾ .
 .2تبقى جمٌع النفقات التً ال تفٌد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم ٌكن خاسرا
.
 .3على ان ما تقدم ال ٌمس احكام قانون التجارة الخاصة بدعوى االفالس .
ٌ .4حكم باعفاء الشاكً او المدعً من النفقات اذا كانت الجرٌمة التً سببت التحقٌق قد وقعت
فعال ولكن التحقٌق لم ٌتمكن من معرفة فاعلها.
 .5في حالة كفاة المحككـ عميو اك غيبتو اك قصره تحصؿ النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ كفاقا الحكاـ
قانكف التنفيذ .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف اؿمعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 46
 .2احكام عامة :
 .1تحصؿ االلزامات المدنية بالتكافؿ كالتضامف مف جميع االشخاص الذيف حكـ عمييـ مف اجؿ
جريمة كاحدة .

 .2ال يشمؿ التضامف الجرائـ المتالزمة اال اذا ارتكبت لغرض مشترؾ .

 .3ال يشمؿ التضامف االلزامات المدنية ما لـ يكف المحككـ عمييـ مف اجؿ جريمة كاحدة قد حككمكا
في الدعكل نفسيا.

 .4يدعى المسؤكلكف مدنيا الى المحاكمة كيمزمكف متضامنيف مع فاعؿ الجريمة بالردكد كالنفقات
المتكجبة لمدكلة  ،كيحكـ عمييـ بسائر االلزامات المدنية اذا طمب المدعي الشخصي ذلؾ.

الفصل الرابع
في سقوط االحكام الجزائية
احكام عامة

المادة 47
االسباب التي تسقط االحكاـ الجزائية اك تمنع تنفيذىا اك تؤجؿ صدكرىا ىي :
 .1كفاة المحككـ عميو .
 .2العفك العاـ .

 .3العفك الخاص .

 .4صفح الفريؽ المتضرر .
 .5التقادـ .

 .6كقؼ التنفيذ .

 .7اعادة االعتبار  ،كيترتب عمييا سقكط الحكـ القاضي باالدانة في ام جريمة جنائية اك جنحية ،
كمحك جميع آثاره بالنسبة لممستقبؿ بما في ذلؾ الحرماف مف الحقكؽ كام آثار جرمية اخرل .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة ( )7بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدلرقم  15لسنة  1991وكان قد تم اضافة الفقرة ( )6بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل
رقم  9لسنة . 1988
المادة 48
اف االسباب التي تسقط االحكاـ الجزائية اك تمنع تنفيذىا اك تعمقيا ال تاثير ليا عمى االلزامات
المدنية التي يجب اف تظؿ خاضعة لالحكاـ الحقكقية .
المادة 49
 .1وفاة المحكوم عميو :

 .1تزكؿ جميع النتائج الجزائية لمحكـ بكفاة المحككـ عميو .
 .2تحول الوفاة دون استٌفاء الؽرامات المحكوم بها والرسوم .
 .3ال تاثٌر للوفاة على المصادرة العٌنٌة وعلى اقفال المحل .
المادة 50
 .2العفو العام :
 .1يصدر العفك العاـ عف السمطة التشريعية .
ٌ .2زٌل العفو العام حالة االجرام من اساسها  ،وٌصدر بالدعوى العمومٌة قبل اقترانها بحكم
وبعد الحكم بها بحٌث ٌسقط كل عقوبة اصلٌة كانت ام فرعٌة ولكنه ال ٌمنع من الحكم للمدعً
الشخصً بااللزامات المدنٌة وال من انفاذ الحكم الصادر بها .

 .3ال ترد الؽرامات والرسوم المستوفاة واالشٌاء المصادرة .
المادة 51
 .3العفو الخاص :
 .1يمنح جاللة الممؾ العفك الخاص بناء عمى تنسيب مجمس الكزراء مشفكعا ببياف رايو .
 .2ال ٌصدر العفو الخاص عمن لم ٌكن قد حكم علٌه حكما مبرما.
 .3العفو الخاص شخصً وٌمكن ان ٌكون باسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفٌفها كلٌا او جزئٌا .
المادة 52
 .4صفح الفريق المتضرر :
إف صفح المجني عميو يسقط دعكل الحؽ العاـ كالعقكبات المحككـ بيا التي لـ تكتسب الدرجة
القطعية في أم مف الحاالت التالية:

 .1اذا كانت إقامة الدعكل تتكقؼ عمى اتخاذ صفة االدعاء بالحؽ الشخصي أك تقديـ شككل.

 .2إذا كاف مكضكع الدعكل ىك إحدل الجنح المنصكص عمييا في المكاد ( )221ك ( )227ك

( )333ك ( )349ك ( )350ك ( )374ك ( )382ك ( )408ك( ) 409ك( )1/410ك (، 1/412
 ) 2ك ( )444ك( )446ك( )447ك( )448ك( )449ك( )450ك( )451ك( )452ك()453
ك( )465مف ىذا القانكف ما لـ تتحقؽ إحدل حاالت التكرار.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

اف صفح الفريؽ المجفم عميو يكقؼ الدعكل كتنفيذ العقكبات المحككـ بيا كالتي لـ تكتسب الدرجة
القطعية اذا كانت اقامة الدعكل تتكقؼ عمى اتخاذ صفة االدعاء الشخصي .

المادة 53
 .1الصفح ال ينقض  ،كال يعمؽ عمى شرط .

 .2الصفح عف احد المحككـ عمييـ يشمؿ اآلخريف .

 .3ال يعتبر الصفح اذا تعدد المدعكف بالحقكؽ الشخصية اك المشتككف ما لـ يصدر عنيـ جميعيـ
.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 54
 .5التقادم :

اف احكاـ التقادـ المنصكص عمييا في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية تحكؿ دكف تنفيذ العقكبات .
المادة  54مكررة :
 .6وقف التنفيذ :
 .1يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية اك جنحة بالسجف اك الحبس مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة اف
تامر في قرار الحكـ بايقاؼ تنفيذ العقكبة كفقا لالحكاـ كالشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف

سنو اك الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة ما يبعث
اذا رات مف اخالؽ المحككـ عميو اك ماضيو اك ّ
عمى االعتقاد بانو لف يعكد الى مخالفة القانكف  ،كيجب اف تبيف في الحكـ اسباب ايقاؼ التنفيذ ،
كيجكز اف تجعؿ االيقاؼ شامال الية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار الجنائية االخرل المترتبة عمى
الحؾـ .

 .2يصدر االمر بايقاؼ تنفيذ العقكبة لمدة ثالث سنكات تبدا مف اليكـ الذم يصبح فيو الحكـ قطعيا
كيجكز الغاؤه في ام مف الحالتيف التاليتيف :

أ  .اذا صدر عمى المحككـ عميو خالؿ ىذه المدة حكـ بالحبس لمدة تزيد عمى شير كاحد عف فعؿ
ارتكبو قبؿ صدكر امر ايقاؼ التنفيذ اك بعد صدكره .

ب .اذا ظير خالؿ ىذه المدة اف المحككـ عميو كاف قد صدر ضده قبؿ االمر بايقاؼ التنفيذ حكـ
كالمنصكص عميو في البند (أ) مف ىذه الفقرة كلـ تكف المحكمة قد عممت بو .

 .3يصدر الحكـ بالغاء كقؼ التنفيذ مف المحكمة التي كانت قد قررتو بناء عمى طمب النيابة العامة
بعد تبميغ المحككـ عميو بالحضكر كاذا كانت العقكبة التي بني عمييا االلغاء قد حكـ بيا بعد ايقاؼ

التنفيذ جاز اف يصدر الحكـ بااللغاء مف المحكمة التي قضت بيذه العقكبة سكاء مف تمقاء نفسيا اك
بناء عمى طمب النيابة .

 .4يترتب عمى االلغاء تنفيذ العقكبة المحككـ بيا كجميع العقكبات التبعية كاآلثار الجنائية االخرل
التي كاف قد اكقؼ تنفيذىا .

 .5اذا انقضت مدة ايقاؼ التنفيذ كلـ يصدر خالليا حكـ بالغائو فتسقط العقكبة المحككـ بيا كيعتبر
الحكـ بيا كاف لـ يكف .
المادة ( 54مكررة ثانيا ) :

 .1للمحكمة بناء على تقرٌر الحالة االجتماعٌة وبموافقة المحكوم علٌه فٌما خال حالة التكرار ان
تقضً باحدى بدائل االصالح المجتمعٌة او جمٌعها عند الحكم بوقؾ تنفٌذ العقوبة األصلٌة
المحكوم بها وفقا ألحكام المادة ( 54مكررة) من هذا القانون .
 .2للمحكمة بناء على تقرٌر الحالة االجتماعٌة إلؽاء بدائل االصالح المجتمعٌة المحكوم بها
وتنفٌذ العقوبة األصلٌة المحكوم بها فً أي من الحالتٌن التالٌتٌن :

أ .عند إلؽاء وقؾ التنفٌذ وفقا ألحكام المادة ( 54مكررة) من هذا القانون .
ب .إذا تعمد المحكوم علٌه بعد اخطاره عدم تنفٌذ بدائل االصالح المجتمعٌة أو قصر فً تنفٌذها
دون عذر تقبله المحكمة.
تعديالت المادة :
 اضٌفت ( المادة  54مكررة ثانٌا ) بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة 2017وتم اضافة ( المادة  54مكررة ) بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  9لسنة
. 1988
الباب الثالث
في الجريمة

الفصل االول

في عنصر الجريمة القانوني

المادة 55
 .1الوصف القانوني :
 .1تكون الجرٌمة جناٌة او جنحة او مخالفة حسبما ٌعاقب علٌها بعقوبة جنائٌة او جنحٌة او
مخالفة .
ٌ .2عتبر فً الوصؾ القانونً الحد االعلى للعقوبة االشد المنصوص علٌها قانونا .
المادة 56
ال يتغير الكصؼ القانكني اذا ابدلت العقكبة المنصكص عمييا بعقكبة اخؼ عند االخذ باالسباب
المخففة .
المادة 57
 .2اجتماع الجرائم المعنوي :

 .1اذا كاف لمفعؿ عدة اكصاؼ ذكرت جميعيا في الحكـ  ،فعمى المحكمة اف تحكـ بالعقكبة االشد .
 .2عمى انو اذا انطبؽ عمى الفعؿ كصؼ عاـ ككصؼ خاص اخذ بالكصؼ الخاص .
المادة 58
 .1ال يالحؽ الفعؿ الكاحد اال مرة كاحدة .

 .2غير انو اذا تفاقمت نتائج الفعؿ الجرمية بعد المالحقة االكلى فاصبح قابال لكصؼ اشد لكحؽ
بيذا الكصؼ  ،كاكقعت العقكبة االشد دكف سكاىا فاذا كانت العقكبة المقضي بيا سابقا قد نفذت
اسقطت مف اؿعقكبة الجديدة .
المادة 59
 .3اسباب التبرير:

الفعؿ المرتكب في ممارسة حؽ دكف اساءة استعمالو ال يعد جريمة .

المادة 60
 .1يعد ممارسة لمحق :كؿ فعؿ قضت بو ضركرة حالية لدفع تعرض غير محؽ كال مثار عف النفس
اك الماؿ اك نفس الغير اك مالو.
ٌ .2ستوي فً الحماٌة الشخص الطبٌعً والشخص المعنوي .
 .3إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نٌة بؤن استعمل لدفع االعتداء قوة تزٌد على القدر الالزم
دون أن ٌكون قاصدا إحداث أذى أشد مما ٌستلزمه الدفاع جاز للقاضً إعفاء الجانً من العقوبة
أو تخفٌفها وفق شروط العذر المخفؾ المنصوص علٌه فً المادة ( )98من هذا القانون.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة  2017حٌث كانص الفقرة ( )3السابق كما ٌلً :
 .3اذا وقع تجاوز فً الدفاع امكن اعفاء فاعل الجرٌمة من العقوبة فً الشروط المذكورة فً
المادة (. )89
المادة 61
ال يعد جريمة الفعؿ المرتكب في أم مف األحكاؿ التالية:
 .1تنفيذا لمقانكف .

 .2اطاعة المر صدر اليو مف مرجع ذم اختصاص يكجب عميو القانكف اطاعتو اال اذا كاف االمر
غير مشركع .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف اؿمعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كافمطمعيا السابؽ كما يمي :

ال يعتبر االنساف مسؤكال جزائيا عف ام فعؿ اذا كاف قد اتى ذلؾ الفعؿ في ام مف االحكاؿ التالية :

المادة 62
 .1ال يعد الفعؿ الذم يجيزه القانكف جريمة .
 .2يجيز القانكف :

أ .أنكاع التأديب التي يكقعيا الكالداف بأكالدىـ عمى نحك ال يسبب إيذاء أك ضر نار ليـ ككفؽ ما يبيحو
العرؼ العاـ .

ب .اعماؿ العنؼ التي تقع اثناء االلعاب الرياضية اذا ركعيت قكاعد المعب .

ج .العمميات الجراحية كالعالجات الطبية المنطبقة عمى اصكؿ الفف شرط اف تجرم برضا العميؿ اك
رضا احد كالديو أك ممثؿق الشرعي اك في حاالت الضركرة الماسة .

تعديالت المادة :

 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الغاء نصالفقرة (أ) منيا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث
كاف نصيا السابؽ كما يمي :

أ  .ضركب التاديب التي ينزليا باالكالد آباؤىـ عمى نحك ما يبيحو العرؼ العاـ .

المادة 63
الفصل الثاني

في عنصر الجريمة المعنوي

 .1النية :
النٌة  :هً ارادة ارتكاب الجرٌمة على ما عرفها القانون .
المادة 64
تعد الجريمة مقصكدة كاف تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ اذا كاف قد تكقع

حصكليا فقبؿ بالمخاطرة  ،كيككف الخطا اذا نجـ الفعؿ الضار عف االىماؿ اك قمة االحتراز اك عدـ
مراعاة القكانيف كاالنظمة .
المادة 65
ال عبرة لمنتيجة اذا كاف القصد اف يؤدم الييا ارتكاب فعؿ  ،اال اذا كرد نص صريح عمى اف نية

الكصكؿ الى تمؾ النتيجة تؤلؼ عنص ار مف عناصر الجرـ الذم يتككف كمو اك بعضو مف ذلؾ الفعؿ
.
المادة 66
اذا كقعت الجريمة عمى غير الشخص المقصكد بيا  ،عكقب الفاعؿ كما لك كاف اقترؼ الفعؿ بحؽ
مف كاف يقصد .
المادة 67
 .2الدافع :

 .1الدافع  :ىك العمة التي تحمؿ الفاعؿ على الفعؿ  ،اك الغاية القصكل التي يتكخاىا .
 .2ال ٌكون الدافع عنصرا من عناصر التجرٌم اال فً االحوال التً عٌنها القانون .
الفصل الثالث

في عنصر الجريمة المادي

المادة 68
 .1الشروع :
الشروع  :هو البدء فً تنفٌذ فعل من االفعال الظاهرة المإدٌة الى ارتكاب جناٌة او جنحة  ،فاذا
لم ٌتمكن الفاعل من اتمام االفعال الالزمة لحصول تلك الجناٌة او الجنحة لحٌلولة اسباب ال دخل
الرادته فٌها عوقب على الوجه اآلتً اال اذا نص القانون على خالؾ ذلك :

 .1االشؽال المإبدة او المإقتة من سبع سنوات الى عشرٌن سنة اذا كانت عقوبة الجناٌة التً
شرع فٌها تستلزم االعدام  ،وخمس سنوات من ذات العقوبة على االقل اذا كانت العقوبة
االشؽال المإبدة او االعتقال المإبد .
 .2ان ٌحط من اٌة عقوبة اخرى مإقتة من النصؾ الى الثلثٌن.
المادة 69
التحضرية ككؿ مف شرع في فعؿ
ي
ال يعتبر شركعا في جريمة مجرد العزـ عمى ارتكابيا كال االعماؿ
كرجع باختياره عف افعاؿ الجرـ االجرائية ال يعاقب اال عمى الفعؿ اك االفعاؿ التي اقترفيا اذا كانت
تشكؿ في حد ذاتيا جريمة .
المادة 70
اذا كانت االفعاؿ الالزمة التماـ الجريمة قد تمت كلكف لحيمكلة اسباب مانعة ال دخؿ الرادة فاعميا
فييا لـ تتـ الجريمة المقصكدة  ،عكقب عمى الكجو التالي :

 .1األشغاؿ المؤبدة أك األشغاؿ عشريف سنة إذا كانت عقكبة الجناية التي شرع فييا تستمزـ اإلعداـ،
كخمس عشرة إلى عشريف سنة مف العقكبة نفسيا إذا كانت العقكبة األشغاؿ المؤبدة أك االعتقاؿ
المؤبد ،كاثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة مف العقكبة نفسيا إذا كانت العقكبة األشغاؿ أك
االعتقاؿ المؤبد مدة عشريف سنة.

 .2اف ينزؿ مف اية عقكبة اخرل مف الثمث الى النصؼ .

 .3تخفض العقكبات المذككرة في ىذه المادة حتى الثمثيف اذا عدؿ الفاعؿ بمحض ارادتو دكف اتماـ
الجريمة التي اعتزميا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كافنص الفقرة ( )1السابؽ كما يمي :

 .1االشغاؿ المؤبدة اك المؤقتة مف عشر سنكات الى عشريف سنة اذا كانت عقكبة الجناية التي شرع
فييا تستمزـ االعداـ  ،كسبع سنكات الى عشريف سنة مف ذات العقكبة اذا كانت العقكبة االشغاؿ
المؤبدة اك االعتقاؿ المؤبد.

المادة 71
 .1ال يعاقب عمى الشركع في الجنحة اال في الحاالت التي ينص القانكف عمييا صراحة .

 .2إذا نص القانكف عمى عقكبة الشركع في الجنحة  ،تككف العقكبة بما ال يزيد عمى نصؼ الحد
األعمى لمعقكبة المقررة ليا فيما لك تمت فعال ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكفالمعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

ال يعاقب عمى الشركع في الجنحة اال في الحاالت التي ينص عمييا القانكف صراحة .

المادة 72
 .2اجتماع العقوبات :
 .1اذا ثبتت عدة جنايات اك جنح قضي بعقكبة لكؿ جريمة كنفذت العقكبة االشد دكف سكاىا .

 .2عمى انو يمكف الجمع بيف العقكبات المحككـ بيا بحيث ال يزيد مجمكع العقكبات المؤقتة عمى

الحد األعمى لمعقكبة المقررة قانكننا لمجريمة االشد اال بمقدار نصفيا في حالة الجنايات كبمقدار مثميا
في حالة الجنح .

 .3اذا لـ يكف قد قضي بادغاـ العقكبات المحككـ بيا اك بجمعيا احيؿ االمر عمى المحكمة لتفصمو
.

 .4تجمع العقكبات التكديرية حتما .

تعديالت الم ادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2منيا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصو السابؽ كما يمي :

 .2عمى انو يمكف الجمع بيف العقكبات المحككـ بيا بحيث ال يزيد مجمكع العقكبات المؤقتة عمى
اقصى العقكبة اؿمعينة لمجريمة االشد اال بمقدار نصفيا .

المادة 73
 .3العمنية :
تعد كسائؿ لمعمنية :
 .1االعماؿ كالحركات اذا حصمت في محؿ عاـ اك مكاف مباح لمجميكر اك معرض لالنظار اك

حصمت في مكاف ليس مف المحاؿ المذككرة غير انيا جرت عمى صكرة يستطيع معيا اف يشاىدىا
ام شخص مكج كد في المحاؿ المذككرة .

 .2الكالـ اك الصراخ سكاء جير بيما اك نقال بالكسائؿ اآللية بحيث يسمعيا في كال الحاليف مف ال
دخؿ لو في الفعؿ .

 .3الكتابة كالرسكـ كالصكر اليدكية كالشمسية كاالفالـ كالشارات كالتصاكير عمى اختالفيا اذا

عرضت في محؿ عاـ اك مكاف مباح لؿجميكر  ،اك معرض لالنظار اك بيعت اك عرضت لمبيع اك

كزعت عمى اكثر مف شخص أك نشرت بكسائؿ الكتركنية تمكف العمكـ مف قراءتيا أك مشاىدتيا دكف
قيد .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة . 2017الباب الرابع
في المسؤولية
القسم االول

في االشخاص المسؤولين
الفصل االول

في فاعل الجريمة

المادة 74
 .1ال يحكـ عمى احد بعقكبة ما لـ يكف قد اقدـ عمى الفعؿ عف كعي كارادة.

ال جزائينا
 .2يعتبر الشخص المعنكم باستثناء الدائرة الحككمية أك المؤسسة الرسمية أك العامة مسؤك ن

عف أعماؿ رئيسو أك أم مف أعضاء إدارتو أك مديريو أك أم مف ممثميو أك عمالو عندما يأتكف ىذه
األعماؿ باسمو أك بإحدل كسائمو بصفتو شخصان معنكيان .

 .3ال يحكـ عمى األشخاص المعنكييف إال بالغرامة كالمصادرة كاذا كاف القانكف ينص عمى عقكبة

أصمية غير الغرامة استعيض بالغرامة عف العقكبة المذككرة كأنزلت باألشخاص المعنكييف في الحدكد
المعينة في المكاد مف ( )22إلى ( )24مف ىذا القانكف .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصو السابؽ كما يمي :

 .1ال يحكـ عمى احد بعقكبة ما لـ يكف قد اقدـ عمى الفعؿ عف كعي كارادة.

 .2اف الييئات المعنكية مسؤكلة جزائيا عف اعماؿ مديرييا كاعضاء ادارتيا كممثمييا كعماليا عندما
ياتكف ىذه االعماؿ باسـ الييئات المذككرة اك باحدل كسائميا بصفتيا شخصا معنكيا .
 .3ال يحكـ عمى االشخاص المعنكييف اال بالغرامة كالمصادرة.

كاذا كاف القانكف ينص عمى عقكبة اصمية غير الغرامة استعيض بالغرامة عف العقكبة المذككرة
كانزلت باالشخاص المعنكييف في الحدكد المعينة في المكاد مف ( )22الى (. )24

الفصل الثاني

في االشتراك الجرمي

المادة 75
 .1الفاعل :

فاعؿ الجريمة ىك مف ابرز الى حيز الكجكد العناصر التي تؤلؼ الجريمة اك ساىـ مباشرة في

تنفيذىا .
المادة 76
اذا ارتكب عدة اشخاص متحديف جناية اك جنحة  ،اك كانت الجناية اك الجنحة تتككف مف عدة افعاؿ
فاتى كؿ كاحد منيـ فعال اك اكثر مف االفعاؿ المككنة ليا كذلؾ بقصد حصكؿ تمؾ الجناية اك

الجنحة اعتبركا جميعيـ شركاء فييا كعكقب كؿ كاحد منيـ بالعقكبة المعينة ليا في القانكف  ،كما لك

كاف فاعال مستقال ليا .
المادة 77
الشريكاف في الجريمة المقترفة بالكالـ المنقكؿ بالكسائؿ اآللية عمى ما كرد في الفقرة الثانية مف المادة
( )73اك في الجريمة المقترفة باحدل الكسائؿ المذككرة في الفقرة الثالثة مف المادة نفسيا ىما

صاحب الكالـ اك الكتابة كالناشر اال اف يثبت االكؿ اف النشر تـ دكف رضاه .
المادة 78
مدم ،
عندما تقترؼ الجريمة بكاسطة الصحؼ يعد ناش ار مدير الصحيفة المسؤكؿ  ،فاذا لـ يكف مف ر
فالمحرر اك رئيس تحرير الصحيفة .
المادة 79
 .1مفاعيؿ االسباب المادية التي مف شانيا تشديد العقكبة اك تخفيضيا اك االعفاء منيا تسرم عمى
كؿ مف الشركاء في الجريمة كالمتدخميف فييا كالمحرضيف عمى ارتكابيا .
 .2وتسري علٌهم اٌضا مفاعٌل الظروؾ المشددة الشخصٌة او المزدوجة التً سببت اقتراؾ
الجرٌمة .
 .3إذا توافرت أعذار شخصٌة معفٌة من العقاب أو مخففة له فً حق أحد الفاعلٌن فً الجرٌمة
أو المتدخلٌن أو المحرضٌن فال ٌتعدى أثرها إلى ؼٌر من تعلقت به.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القافكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الؽاءنص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنها بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  40لسنة
 1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1مفاعٌل االسباب المادٌة التً من شانها تشدٌد العقوبة او تخفٌفها او االعفاء منها تسري على
كل من الشركاء فً الجرٌمة والمتدخلٌن فٌها .
المادة 80
 .2المحرض والمتدخل :

 .1أ  .يعد محرضا مف حمؿ اك حاكؿ اف يحمؿ شخصا آخر عمى ارتكاب جريمة باعطائو نقكدا اك

بتقديـ ىدية لو اك بالتاثير عميو بالتيديد اك بالحيمة كالخديعة اك باستغالؿ النفكذ اك باساءة االستعماؿ
في حكـ الكظيفة .

ب .اف تبعة المحرض مستقمة عف تبعة المحرض عمى ارتكاب الجريمة.
 .2يعد متدخال في جناية اك جنحة :

أ  .مف ساعد عمى كقكع جريمة بارشاداتو الخادمة لكقكعيا.

ب .مف اعطى الفاعؿ سالحا اك ادكات اك ام شيء آخر مما يساعد عمى ايقاع الجريمة .

ج .مف كاف مكجكدا في الـ كاف الذم ارتكب فيو الجرـ بقصد ارىاب المقاكميف اك تقكية تصميـ
الفاعؿ االصمي اك ضماف ارتكاب الجرـ المقصكد .

د  .مف ساعد الفاعؿ عمى االفعاؿ التي ىيات الجريمة اك سيمتيا اك اتمت ارتكابيا .

ىػ .مف كاف متفقا مع الفاعؿ اك المتدخميف قبؿ ارتكاب الجريمة كساىـ في اخفاء معالميا اك تخبئة
اك تصريؼ االشياء الحاصمة بارتكابيا جميعيا اك بعضيا اك اخفاء شخص اك اكثر مف الذيف
اشترككا فييا عف كجو العدالة.

ك .مف كاف عالما بسيرة االشرار الجنائية الذيف دابيـ قطع الطرؽ كارتكاب اعماؿ العنؼ ضد امف

الدكلة اك السالمة العامة  ،اك ضد االشخاص اك الممتمكات كقدـ ليـ طعاما اك ماكل اك مختبا اك
مكانا لالجتماع .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميابمكجب القانكف المعدؿ رقـ  15لسنة  1971حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

محرض مف حمؿ غيره عمى ارتكاب جريمة باعطائو نقكدا اك بتقديـ ىدية لو اك بالتاثير عميو
ا
 .1يعد
بالتيديد اك بالحيمة كالدسيسة اك بصرؼ النقكد اك باساءة االستعماؿ في حكـ الكظيفة .

المادة 81
يعاقب المحرض اك المتدخؿ :

 .1أ .باألشغاؿ المؤبدة أك باألشغاؿ مف عشريف سنة إلى خمس كعشريف سنة إذا كانت عقكبة
الفاعؿ اإلعداـ.

ب .بالعقكبة ذاتيا إذا كانت عقكبة الفاعؿ األشغاؿ المؤبدة أك االعتقاؿ المؤبد.

 .2في الحاالت االخرل  ،يعاقب المحرض كالمتدخؿ بعقكبة الفاعؿ بعد اف تخفض العقكبة مف
السدس الى الثمث .

 .3اذا لـ يفض التحريض عمى ارتكاب جناية اك جنحة الى نتيجة خفضت العقكبة المبينة في

الفقرتيف السابقتيف مف ىذه المادة الى ثمثيا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ اضافةالفقرة ( )3بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  15لسفة . 1971
حيث كاف نص الفقرة ( )1كما يمي :

 .1أ  .باالشغاؿ المؤقتة مف خمس عشرة سنة الى عشريف سنة اذا كانت عقكبة الفاعؿ االعداـ .

ب .باالشغاؿ المؤقتة مف سبع سنكات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقكبة الفاعؿ االشغاؿ المؤبدة
اك االعتقاؿ المؤبد .

المادة 82
التحريض على ارتكاب مخالفة كالتدخؿ فييا ال يستمزـ العقاب .
المادة 83
فيما خال الحالة المنصكص عمييا في الفقرة (ىػ) مف المادة ( )80مف ىذا القانكف مف اقدـ كىك عالـ
باالمر عمى اخفاء االشياء الداخمة في ممكية الغير التي نزعت اك اختمست اك حصؿ عمييا بارتكاب

جناية اك جنحة  ،عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف كبغرامة ال تتجاكز الخمسيف دينا ار.
المادة 84
 .1فيما خال الحاالت المنصكص عمييا في الفقرتيف (ىػ) ك(ك) مف المادة ( )80مف اقدـ عمى اخفاء
شخص يعرؼ انو اقترؼ جناية اك ساعده عمى التكارم عف كجو العدالة عكقب بالحبس مدة ال تزيد

عؿل سنتيف .
ٌ .2عفى من العقوبة اصول الجناة المخبئٌن وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاإهم وشقٌقاتهم
.
القسم الثاني
في موانع العقاب
الفصل االول

الجيل بالقانون والوقائع

المادة 85
ال يعتبر جيؿ القانكف عذ ار لمف يرتكب ام جرـ .
المادة 86
 .1ال يعاقب كفاعؿ اك محرض اك متدخؿ كؿ مف اقدـ عمى الفعؿ في جريمة مقصكدة بعامؿ غمط
مادم كاقع عمى احد العناصر المككنة لمجريمة .

 .2اذا وقع الؽلط على احد الظروؾ المشددة ال ٌكون المجرم مسإوال عن هذا الظرؾ .
المادة 87
يككف الغمط الكاقع عمى فعؿ مؤلؼ لجريمة غير مقصكدة مانعا لمعقاب اذا لـ ينتج عف خطا الفاعؿ
.

الفصل الثاني

في القوة القاىرة

المادة 88
 .1القوة الغالبة واالكراه المعنوي :
ال عقاب عمى مف اقدـ عمى ارتكاب جرـ مكرىا تحت طائمة التيديد ككاف يتكقع حيف ارتكابو ذلؾ

شكيو اك تعطيؿ ام عضك
الجرـ ضمف دائرة المعقكؿ المكت العاجؿ  ،اك ام ضرر بميغ يؤدم الى ت
مف اعضائو بصكرة مستديمة فيما لك امتنع عف ارتكاب الجرـ المكره عمى اقترافو كتستثنى مف ذلؾ

جرائـ القتؿ  ،كما يشترط اف ال يككف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسو ليذا االكراه بمحض ارادتو اك لـ
يستطع الى دفعو سبيال .
المادة 89
 .2حالة الضرورة :

ال يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ الجاتو الضركرة الى اف يدفع بو في الحاؿ عف نفسو اك غيره اك عف
ممكو اك ممؾ غيره  ،خط ار جسيما محدقا لـ يتسبب ىك فيو قصدا شرط اف يككف الفعؿ متناسبا
كالخطر .
المادة 90
ال يعتبر في حالة الضركرة مف كجب عميو قانكنا اف يتعرض لمخطر .
الفصل الثالث

في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91
 .1الجنون :

يفترض في كؿ انساف بانو سميـ العقؿ اك بانو كاف سميـ العقؿ حيف ارتكاب الجريمة حتى يثبت

العكس .
المادة 92
 .1يعفى مف العقاب كؿ مف ارتكب فعال اك تركا اذا كاف حيف ارتكابو اياه عاج از عف اد ارؾ كنو

افعالو اك عاج از عف العمـ بانو محظكر عميو ارتكاب ذلؾ الفعؿ اك الترؾ بسبب اختالؿ في عقمو.

 .2كؿ مف اعفي مف العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى االمراض العقمية الى اف
يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه كانو لـ يعد خط ار عمى السالمة العامة .
المادة 93
 .2السكر والتسمم بالمخدرات :

ال عقاب عمى مف يككف فاقد الشعكر اك االختيار في عممو كقت ارتكاب الفعؿ لغيبكبة ناشئة عف
الكحكؿ اك عقاقير مخدرة ايا كاف نكعيا اذا اخذىا مف دكف رضاه اك عمى غير عمـ منو بيا.
المادة 94
ممغـــــــــاة بموجب قانون االحداث رقم  24لسنة 1968

تعديالت المادة :
 الغيت ىذه المادة بمكجب نص المادة  2 /38مف قانكف االحداث رقـ  24لسنة  1968حيث كافنصيا السابؽ كما يمي :
الفصؿ الرابع
في السف

مع مراعاة ما جاء في قانكف اصالح االحداث :

 .1ال يالحؽ جزائيا كؿ مف لـ يتـ السابعة مف عمره .

 .2كيعفى مف المسؤكلية الجزائية كؿ مف لـ يتـ الثانية عشرة مف عمره اال اذا ثبت انو كاف في
مقدكره عند ارتكابو الفعؿ اف يعمـ انو ال يجكز لو اف يتي ذلؾ الفعؿ .
الفصل الثالث

االعفاء من العقوبة واالسباب المخففة والمشددة ليا
الفصل االول
في االعذار

المادة 95
 .1االعذار المحلة :
ال عذر على جرٌمة اال فً الحاالت التً عٌنها القانون.
المادة 96
اف العذر ِ
المحؿ يعفي المجرـ مف كؿ عقاب عمى انو يجكز اف تنزؿ بو عند االقتضاء تدابير

االحتراز كالكفالة االحتياطية مثال.
المادة 97
 .2االعذار المخففة :
ؼ:
عندما ينص القانكف عمى عذر مخؼ

 .1اذا كاف الفعؿ جناية تكجب االعداـ اك االشغاؿ المؤبدة اك االعتقاؿ المؤبد حكلت العقكبة الى
الحبس سنة عمى االقؿ.
 .2واذا كان الفعل ٌإلؾ احدى الجناٌات االخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتٌن
 .3واذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الؽرامة خمسة وعشرٌن
دٌنارا .
المادة 98
 .1يستفيد مف العذر المخفؼ فاعؿ الجريمة الذم اقدـ عمييا بسكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ

غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة اتاه المجني عميو.
 .2ال ٌستفٌد فاعل الجرٌمة من العذر المخفؾ المنصوص علٌه فً الفقرة ( )1من هذه المادة إذا
وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة ( )340من هذا القانون.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017الفصل الثاني

في االسباب المخففة

المادة 99
إذا كجدت في قضية أسباب مخففة فيجكز لممحكمة أف تقضي :
 .1بدال مف االعداـ باالشغاؿ المؤبدة اك باالشغاؿ مف خمس عشرة سنة إلى خمس كعشريف سنة.
.2أ .بدال من األشؽال المإبدة أو االعتقال المإبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى
عشرٌن سنة.
ب .بدال من األشؽال أو االعتقال عشرٌن سنة بالعقوبة نفسها من اثنتً عشرة سنة الى خمس
عشرة سنة.
 .3ولها أن تحط من أي عقوبة جنائٌة أخرى بما ال ٌزٌد عن ثلثها.
 .4كليا ايضا ما خال حالة التكرار  ،اف تخفض اية عقكبة ال يتجاكز حدىا االدنى ثالث سنكات
الى الحبس سنة عمى االقؿ.
 .5إذا أخذت المحكمة باألسباب المخففة فال تلزم بالنزول الى الحد األدنى للعقوبة.

تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ ت

عديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  40لسنة  1971ك بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  40لسنة
. 1963

حيث كاف مطمعيا كنص الفقرتيف ( 2ك )3السابؽ كما يمي :
اذا كجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة :

 .2بدال مف االشغاؿ المؤبدة باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف ثماني سنكات كبدال مف االعتقاؿ
المؤبد باالعتقاؿ المؤقت مدة ال تقؿ عف ثماني سنكات .

 .3كليا اف تخفض كؿ عقكبة جنائية اخرل الى النصؼ .

المادة 100
 .1اذا اخذت المحكمة باالسباب المخففة لمصمحة مف ارتكب جنحة  ،فميا اف تخفض العقكبة الى
حدىا االدنى المبيف في المادتيف (21ك )22عمى االقؿ .

 .2كليا اف تحكؿ الحبس الى غرامة اك اف تحكؿ  -فيما خال حالة التكرار -العقكبة الجنحية الى
عقكبة المخالفة .

 .3يجب اف يككف القرار المانح لالسباب المخففة معمال تعميال كافيا سكاء في الجنايات اك الجنح .
المادة 101
الفصل الثالث
في التكرار

مف حكـ عميو باحدل العقكبات الجنائية حكما مبرما ثـ ارتكب في اثناء مدة عقكبتو اك في خالؿ
عشر سنكات بعد اف قضاىا اك بعد سقكطيا عنو باحد االسباب القانكنية:

 .1جناية تستمزـ قانكننا عقكبة االشغاؿ المؤقتة اك االعتقاؿ المؤقت ،حكـ عميو مدة ال تتجاكز

ضعؼ العقكبة التي تستمزميا جريمتو الثانية عمى اف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس كعشريف سنة.
 .2جنحة تستمزـ قانكننا عقكبة الحبس حكـ عميو مدة ال تتجاكز ضعؼ العقكبة التي تستمزميا
جريمتو الثانية عمى اف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الغاء

لسف  2011حيث
نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8ة
كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف حكـ عميو باحدل العقكبات الجنائية حكما مبرما ثـ ارتكب في اثناء مدة عقكبتو اك في خالؿ

عشر سنكات بعد اف قضاىا اك بعد سقكطيا عنو باحدل االسباب القانكنية  -جريمة تستمزـ عقكبة
االشغاؿ الشاقة المؤقتة اك االعتقاؿ المؤقت  -حؾـ عميو مدة ال تتجاكز ضعفي العقكبة التي
تستمزميا جريمتو الثانية عمى اف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ عشريف سنة .

المادة 102
مف حكـ عميو بالحبس حكما مبرما ثـ ارتكب قبؿ انفاذ ىذه العقكبة فيو اك في اثناء مدة عقكبتو اك

في خالؿ ثالث سنكات بعد اف قضاىا اك بعد سقكطيا عفق باحد االسباب القانكنية  -جنحة مماثمة

لمجنحة االكلى  -حكـ عميو بمدة ال تتجاكز ضعؼ العقكبة التي تستمزميا جريمتو الثانية  ،عمى اف
ال يتجاكز ىذا التضعيؼ خمس سنكات .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 103
تعتبر الجرائـ االتية جنحنا مماثمة لغايات التكرار المنصكص عميو في المادة السابقة :
 .1الجنح المقصكدة المنصكص عمييا في الفصؿ الكاحد مف ىذا القانكف .

 .2الجنح المخمة باألخالؽ كاآلداب العامة كما كردت في الباب السابع مف ىذا القانكف .

 .3الجفح المقصكدة الكاقعة عمى االنساف كما كردت جميعيا في الباب الثامف مف ىذا القانكف .
 .4الجنح المقصكدة الكاقعة عمى األمكاؿ كما كردت في الباب الحادم عشر مف ىذا القانكف.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

تعتبر السرقة كاالحتياؿ كخيانة االمانة كالتزكير جنحا مماثمة في التكرار  ،ككذلؾ يعتبر السب كالقدح
كالذـ جرائـ مماثمة .

المادة 104
ال يعتبر الحكـ السابؽ اساسا لمتكرار ما لـ يكف صاد ار مف محاكـ مختصة.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة 2017

المادة 105
احكاـ تشمؿ الفصكؿ السابقة :

تسرم احكاـ االسباب المشددة اك المخففة لمعقكبة عمى الترتيب التالي :
 .1االسباب المشددة المادية .
 .2االعذار .

 .3االسباب المشددة الشخصٌة .
 .4االسباب المخففة .
المادة 106
تعيف المحكمة في الحكـ مفعكؿ كؿ مف االسباب المشددة اك المخفضة عمى العقكبة المقضي بيا .
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب االول

في الجرائم التي تقع عمى امن الدولة

المادة 107
المؤامرة هً كل اتفاق تم بٌن شخصٌن او اكثر على ارتكاب جرٌمة من الجرائم المنصوص
علٌها فً هذا الباب بوسائل معٌنة .
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة 2017

المادة 108
عؿ المؤلؼ لمجريمة تاما اك ناقصا اك مشركعا فيو
يعتبر االعتداء عمى امف الدكلة تاما سكاء اكاف الؼ
.
المادة 109
 .1يعفى مف العقكبة مف اشترؾ في مؤامرة عمى امف الدكلة كاخبر السمطة بيا قبؿ البدء بام فعؿ
مييء لمتنفيذ .
 .2اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به ال ٌكون العذر اال مخففا .
ٌ .3ستفٌد من العذر المخفؾ  ،الم تهم الذي اخبر السلطة بمإامرة او بجرٌمة اخرى على امن
الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض  -ولو بعد مباشرة المالحقات  -على المتهمٌن اآلخرٌن او
على الذٌن ٌعرؾ مختباهم .
 .4ال تطبق احكام هذه المادة على المحرض .
الفصل االول

في الجرائم التي تقع عمى امن الدولة الخارجي

المادة 110
 .1الخيانة :
 .1كل اردنً حمل السالح ضد الدولة فً صفوؾ العدو عوقب باالعدام .
 .2كل اردنً  -وان لم ٌنتم الى جٌش معاد  -اقدم فً زمن الحرب على عمل عدوانً ضد
الدولة عوقب باالشؽال المإبدة .

ول ٌنفصل عنه قبل اي عمل عدوانً ضد
 .3كل اردنً تجند باٌة صفة كانت فً جٌش معاد  ،م
الدولة عوقب باالشؽال المإقتة وان ٌكن قد اكتسب بتجنده الجنسٌة االجنبٌة .
المادة 111
كؿ اردني دس الدسائس لدل دكلة اجنبية اك اتصؿ بيا ليدفعيا الى العدكاف ضد الدكلة اك ليكفر
الكسائؿ الى ذلؾ عكقب باالشغاؿ المؤبدة كاذا افضى عممو الى نتيجة عكقب باالعداـ .
المادة 112
كؿ اردني دس الدسائس لدل العدك اك اتصؿ بو ليعاكنو بام كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الدكلة
عكقب باالعداـ .
المادة 113
 .1يعاقب باالشغاؿ المؤبدة كؿ اردني اقدـ باية كسيمة كانت بقصد شؿ الدفاع الكطني عمى
االضرار بالمنشآت كالـ صانع كالبكاخر كالمركبات اليكائية كاالدكات كالذخائر كاالرزاؽ كسبؿ

المكاصالت كبصكرة عامة بام شيء ذم طابع عسكرم اك معد الستعماؿ الجيش اك القكات التابعة
لو.
ٌ .2حكم باالعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلؾ نفس .
المادة 114
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة خمس سنكات عمى االقؿ كؿ اردني حاكؿ باعماؿ اك خطب اك كتابات اك

بغير ذلؾ اف يقتطع جزءا مف االراضي االردنية ليضميا الى دكلة اجنبية اك اف يممكيا حقا اك امتيا از
خاصا بالدكلة االردنية .
المادة 115
 .1كؿ اردني قدـ سكنا اك طعاما اك لباسا لجندم مف جنكد االعداء اك لجاسكس لالستكشاؼ كىك

عمى بينة مف امره اك ساعده عمى اليرب عكقب باالشغاؿ المؤقتة .
 .2كل اردنً سهل الفرار السٌر حرب او احد رعاٌا العدو المعتقلٌن عوقب باالشؽال المإقتة .
المادة 116
تفرض العقكبات المنصكص عمييا في المكاد السابقة اذا كقع الفعؿ عمى دكلة تربطيا بالمممكة
معاىدة تحالؼ ضد عدك مشترؾ.
المادة 117
ينزؿ منزلة االردنييف بالمعنى المقصكد في المكاد ( )116-111االجانب الذيف ليـ في المممكة
محؿ اقامة اك سكف فعمي.
المادة 118
 .2الجرائم الماسة بالقانون الدولي :

يعاقب باالعتقاؿ المؤقت مدة ال تؽؿ عف خمس سنكات :

 .1مف خرؽ التدابير التي اتخذتيا الدكلة لممحافظة عمى حيادىا في الحرب.

 .2مف أقدـ عمى أعماؿ أك كتابات أك خطب لـ تجزىا الحككمة مف شأنيا أف تعرض المممكة لخطر

اعماؿ عدائية اك تعكر صالتيا بدكلة اجنبية اك تعرض االردنييف العماؿ ثأرية تقع عمييـ اك عمى
امكاليـ .

درب
 .3مف غادر المممكة بقصد االلتحاؽ بجماعات مسمحة أك تنظيمات ارىابية أك مف ّ
جند أك ّ
شخصنا أك أكثر داخؿ المممكة أك خارجيا بقصد االلتحاؽ بأم مف تمؾ الجماعات أك التنظيمات.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب الؽانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تصحيحيابمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة  505مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ
1960 /5 /16

حيث كاف نص الفقرة ( )2السابؽ كما يمي :

 .2مف اقدـ عمى اعماؿ اك كتابات اك خطب لـ تجزىا الحككمة فعرض المممكة لخطر اعماؿ

عدائية اك عكر صالتيا بدكلة اجنبية اك عرض االردنييف العماؿ ثارية تقع عمييـ اك عمى امكاليـ .

المادة 119
كؿ مف نظـ اك ىيا اك ساعد في المممكة اية محاكلة لقمب دستكر دكلة اجنبية مكالية اك تغيير النظاـ
القائـ فييا بالقكة يعاقب باالعتقاؿ المؤقت .
المادة 120
مف جند في المممكة دكف مكافقة الحككمة جنكدا لمقتاؿ لمصمحة دكلة اجنبية عكقب باالعتقاؿ
المؤقت كاذا كانت الدكلة االجنبية عدكة فتككف العقكبة االعداـ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( واذا كانت الدولة االجنبٌة عدوة فتكون العقوبةباالعدام ) الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم  29لسنة . 1965
المادة 121
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز السنتيف كبغرامة ال تتجاكز العشريف دينا ار عمى كؿ تحريض يقع في

المممكة اك يقكـ بو اردني باحدل الكسائؿ المذككرة في المادة ( )118لحمؿ جنكد دكلة اجنبية مكالية

مف جنكد البر اك البحر اك الجك عمى الفرار اك العصياف .
المادة 122
يعاقب بالعقكبات نفسيا المبينة في المادة السابقة بناء عمى شككل الفريؽ المتضرر مف اجؿ الجرائـ
التالية  ،اذا ارتكبت دكف مبرر كاؼ .

 .1تحقير دكلة اجنبية اك جيشيا اك عمميا اك شعارىا الكطني عالنية .
 .2القدح او الذم او التحقٌر الواقع عالنٌة على رئٌس دولة اجنبٌة او وزرائها او ممثلٌها
السٌاسٌٌن فً المملكة  .ال ٌجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .
المادة 123

ال تطبؽ احكاـ المكاد ( )122-119اال اذا كاف في قكانيف الدكلة ذات الشاف اك في االتفاؽ المعقكد
معيا احكاـ مماثمة .
المادة 124
ممغـــــــــــاة

تعديالت المادة :
 الؽٌت هذه المادة بموجب المادة  17من قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة رقم  50لسنة 1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .3التجسس :
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اشٌاء او وثائق او معلومات
ٌجب ان تبقى مكتومة حرصا على سالمة الدولة عوقب باالشؽال الشاقة المإقتة  ،واذا حصلت
هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبٌة  ،عوقب باالشؽال الشاقة المإبدة .
المادة 125
ممغـــــــــــاة
تعديالت المادة :
 الؽٌت هذه المادة بموجب المادة  17من قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة رقم  50لسنة 1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1من سرق اشٌاء او وثائق او معلومات كالتً ذكرت فً المادة السابقة او استحصل علٌها
عوقب باالشؽال الشاقة المإقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات .
 .2اذا اقترنت الجناٌة لمنفعة دولة اجنبٌة كانت العقوبة االشؽال الشاقة المإقتة .
المادة 126
ممغـــــــــــاة
تعديالت المادة :
 الؽٌت هذه المادة بموجب المادة  17من قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة رقم  50لسنة 1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1من كان فً حٌازته بعض الوثائق او المعلومات كالتً ذكرت فً المادة ( )124فابلؽها او
افشاها دون سبب مشروع عوقب باالشؽال الشاقة المإقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات .
 .2وٌعاقب باالشؽال الشاقة المإبدة اذا ابلػ ذلك لمنفعة دولة اجنبٌة .
المادة 127
 .4االتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة :
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سفتيف كبغرامة ال تنقص عف ماية دينار كؿ اردني ككؿ شخص

ساكف في المممكة اقدـ اك حاكؿ اف يقدـ مباشرة اك بكاسطة شخص مستعار عمى صفقة تجارية اك
اية صفقة شراء اك بيع اك مقايضة مع احد رعايا العدك  ،اك مع شخص ساكف بالد العدك.
المادة 128

يستحؽ العقاب الكارد في المادة السابقة مف ذكر فييا مف االشخاص اذا ساىمكا في قرض اك اكتتاب
لمنفعة دكلة معادية اك سيؿ اعماليا المالية بكسيمة مف الكسائؿ .
المادة 129
مف اخفى اك اختمس امكاؿ دكلو معادية اك امكاؿ احد رعاياىا المعيكد بيا الى حارس عكقب
بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف اك بغرامة ال تزيد عمى مائة دينار اك بكمتا العقكبتيف .
المادة 130
 .5النيل من ىيبة الدولة ومن الشعور القومي :

مف قاـ في المممكة زمف الحرب اك عند تكقع نشكبيا بدعاية ترمي الى اضعاؼ الشعكر القكمي اك
ايقاظ النعرات العنصرية اك المذىبية عكقب باالشغاؿ المؤقتة .
المادة 131
 .1يستحؽ العقكبة المبينة في المادة السابقة مف اذاع في المممكة في االحكاؿ عينيا انباء يعرؼ

انيا كاذبة اك مبالغ فييا مف شانيا اف تكىف نفسية االمة .
 .2اذا كان الفاعل قد اذاع هذه االنباء وهو ٌعتقد صحتها  ،عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة
اشهر .
المادة 132
 .1كؿ اردني يذيع في الخارج كىك عمى بينة مف االمر انباء كاذبة اك مبالغ فييا مف شانيا اف تناؿ
مف ىيبة الدكلة اك مكانتيا  ،يعاقب بالحبس مدة ال تنقص عف ستة اشير كبغرامة ال تزيد عمى

خمسيف دينا ار.
ٌ .2عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جاللة الملك او ولً
العهد او احد اوصٌاء العرش.
المادة 133
 .6جرائم المتعيدين :
 .1مف لـ ينفذ في زمف الحرب اك عند تكقع نشكبيا جميع المكجبات التي يفرضيا عميو عقد تعيد اك
استصناع اك تقديـ خدمات تتعمؽ بالدفاع الكطني كمصالح الدكلة العامة اك تمكيف اآلىميف فييا ،

يعاقب باالعتقاؿ المؤقت كبغرامة تتراكح مف خمسيف دينا ار الى مائتي دينار .
 .2اذا كان عدم التنفٌذ ناجما عن خطا ؼٌر مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضال عن الؽرامة
المعٌنة فً الفقرة السابقة.
ٌ .3خفض نصؾ العقوبات المنصوص علٌها فً هذه المادة اذا كان التنفٌذ قد تاخر فقط .
 .4وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا فً عدم تنفٌذ العقد او
فً تاخٌر تنفٌذه .
المادة 134
كؿ غش يقترؼ في االحكاؿ نفسيا بشاف العقكد المشار الييا في المادة السابقة يعاقب عميو باالشغاؿ
المؤقتة كبغرامة تتراكح مف ماية دينار حتى مائتي دينار اردني .

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة عمى امن الدولة الداخمي

المادة 135
 .1الجنايات الواقعة على الدستور :
 .1كل من اعتدى على حٌاة جاللة الملك او حرٌته ٌ ،عاقب باالعدام .
 .2كل من اعتدى على جاللة الملك اعتداء ال ٌهدد حٌاته  ،يعاقب باالشؽال المإبدة .
ٌ .3عاقب بالعقوبات نفسها اذا كان االعتداء على جاللة الملكة او ولً العهد او احد اوصٌاء
العرش .
المادة 136
يعاقب باالعداـ كؿ مف يعمؿ عمى تغيير دستكر الدكلة بطرؽ غير مشركعة .
المادة 137
 .1كؿ فعؿ يقترؼ بقصد اثارة عصياف مسمح ضد اؿسمطات القائمة بمكجب الدستكر يعاقب عميو
باالشغاؿ المؤبدة.
 .2اذا نشب العصٌان  ،عوقب المحرض وسائر العصاة باالعدام.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 138
االعتداء الذم يقصد منو منع السؿطات القائمة مف ممارسة كظائفيا المستمدة مف الدستكر  ،يعاقب
عميو باالشغاؿ المؤبدة .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بالغاء عبارة (باالعداـ ) الكاردة في اخرىا كاالستعاضة عنيارؽ  41لسنة . 2006
بعبارة ( باالشغاؿ الشاقة المؤبدة ) بمكجب القانكف المعدؿ ـ

المادة 139
يعاقب عمى المؤامرة التي تستيدؼ ارتكاب ام جرـ مف الجرائـ المذككرة في مكاد ىذا الفصؿ
بالعقكبة ذاتيا المفركضة بمكجبيا عمى ارتكاب الجرـ نفسو .
المادة 140
 .2اغتصاب سمطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية :
ع سنكات عمى االقؿ :
يعاقب باالعتقاؿ المؤقت سب

 .1مف اغتصب سمطة سياسية اك مدنية اك قيادة عسكرية .
 .2من احتفظ خالفا المر الحكومة بسلطة مدنٌة او قٌادة عسكرٌة.
 .3كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر االمر بتسرٌحه او بتفرٌقه .

المادة 141
يعاقب باالعتقاؿ المؤقت مدة ال تقؿ عف خمس سنكات  ،مف اقدـ دكف رضى السمطة عمى تاليؼ
فصائؿ مسمحة مف الجند اك عمى قيد العساكر اك تجنيدىـ اك عمى تجييزىـ اك مدىـ باالسمحة
كالذخائر .
المادة 142
 .3الفتنة :

يعاقب باالشغاؿ مؤبدا عمى االعتداء الذم يستيدؼ اما اثارة الحرب االىمية اك االقتتاؿ الطائفي
بتسميح االردنييف اك بحمميـ عمى التسمح بعضيـ ضد البعض اآلخر  ،كاما بالحض عمى التقتيؿ

كالنيب في محمة اك محالت كيقضى باالعداـ اذا تـ االعتداء .
المادة 143
يعاقب باالشغاؿ مؤبدا مف راس عصابات مسمحة اك تكلى فييا كظيفة اك قيادة ايا كاف نكعيا  ،اما
بقصد اجتياح ـ دينة اك محمة اك بعض امالؾ الدكلة اك امالؾ جماعة مف اآلىميف  ،كاما بقصد

مياجمة اك مقاكمة القكة العامة العاممة ضد مرتكبي ىذه الجنايات .
المادة 144
 .1يعاقب باالشغاؿ المؤبدة المشترككف في عصابات مسمحة الفت بقصد ارتكاب احدل الجنايات

المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف .
 .2ؼٌر انه ٌعفى من العقوبة من لم ٌتول منهم فً العصابة وظٌفة او خدمة ولم ٌوقؾ فً اماكن
الفتنة واستسلم بسالحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم .
المادة 145
مف اقدـ بقصد اقتراؼ اك تسييؿ احدل جنايات الفتنة المذككرة اك اية جناية اخرل ضد الدكلة عمى
صنع اك اقتناء اك حيازة المكاد المتفجرة اك الممتيبة كالمنتجات السامة اك المحرقة اك االجزاء التي

تستعمؿ في تركيبيا اك صنعيا  ،يعاقب باالشغاؿ المؤقتة فضال عف العقكبات االشد التي يستحقيا
المتدخمكف في تمؾ الجنايات اذا اقترفت اك شرع فييا اك بقيت ناقصة .
المادة 146
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة عمى المؤامرة بقصد ارتكاب احدل الجنايات المذككرة في المكاد السابقة .
المادة 147
 .4االرىاب :

 .1يقصد باإلرىاب  :كؿ عمؿ مقصكد أك التيديد بو أك االمتناع عنو أيان كانت بكاعثو كأغراضو أك
كسائمو يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي مف شأنو تعريض سالمة المجتمع كأمنو لمخطر
أك إحداث فتنة إذا كاف مف شأف ذلؾ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك إلقاء الرعب بيف الناس أك تركيعيـ

أك تعريض حياتيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك المرافؽ كاألمالؾ العامة أك األمالؾ الخاصة

أك المرافؽ الدكلية أك البعثات الدبمكـ اسية أك احتالؿ أم منيا أك االستيالء عمييا أك تعريض المكارد

الكطنية أك االقتصادية لمخطر أك ارغاـ سمطة شرعية أك منظمة دكلية أك إقميمية عمى القياـ بأم
عمؿ أك االمتناع عنو أك تعطيؿ تطبيؽ الدستكر أك القكانيف أك األنظمة .

ية المشبكىة المتعمقة بايداع االمكاؿ اك بتحكيميا الى ام
 .2يعد مف جرائـ االرىاب االعماؿ المصرؼ
جية ليا عالقة بنشاط ارىابي كفي ىذه الحالة تطبؽ االجراءات التالية :

أ  .منع التصرؼ بيذه االمكاؿ كذلؾ بقرار مف المدعي العاـ الى حيف استكماؿ اجراءات التحقيؽ
بشانيا.

ب .قياـ المدعي العاـ بالتنسيؽ كالتعاكف مع البنؾ المرؾزم كام جية ذات عالقة  ،محمية كانت اك

دكلية  ،بالتحقيؽ في القضية كاذا ثبت لو اف لتمؾ العممية المصرفية عالقة بنشاط ارىابي فيتـ احالة
القضية الى المحكمة المختصة.

ج .يعاقب مف يرتكب ىذه الجريمة باالشغاؿ المؤقتة كيعاقب االدارم المسؤكؿ في البنؾ اك المؤسسة
المالية الذم اجرل العممية كىك عالـ بذلؾ بالحبس  ،كتتـ مصادرة االمكاؿ التي تـ التحفظ عمييا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الؽاءنصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  16لسنة 2007
حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌقصد باالعمال االرهابٌة  ،جمٌع االفعال التً ترمً الى اٌجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل
كاالدوات المتفجرة  ،والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة  ،والعوامل الوبائٌة  ،او
الجرثومٌة ،التً من شانها ان تحدث خطرا عاما .
المادة 148
 .1المؤامرة التي يقصد منيا ارتكاب عمؿ اك اعماؿ ارىابية  ،يعاقب عمييا باالشغاؿ المؤقتة .
ٌ .2عاقب باألشؽال مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من ارتکب عمال ارهابٌا.
 .3كيقضى باالشغاؿ المؤبدة اذا نتج عف الفعؿ ما يمي :

ئي  ،في بناية عامة اك خاصة اك مؤسسة صناعية اك سفينة اك طائرة
أ  .الحاؽ الضرر  ،كلك جز ا
اك أم كسيمة نقؿ اك أم منشات اخرل .

ب .تعطيؿ سبؿ االتصاالت كانظمة الحاسكب اك اختراؽ شبكاتيا اك التشكيش عمييا اك تعطيؿ
كسائط النقؿ اك الحاؽ الضرر بيا كميا اك جزئيا .

 .4كيقضى بعقكبة االعداـ في أم مف الحاالت التالية :
أ  .اذا افضى الفعؿ الى مكت انساف .

ب .اذا افضى الفعؿ الى ىدـ بناء بصكرة كمية اك جزئية ككاف فيو شخص اك اكثر .

ج .اذا تـ ارتكاب الفعؿ باستخداـ المكاد المتفجرة اك الممتيبة اك المنتجات السامة اك المحرقة اك
الكبائية اك الجرثكمية اك الكيميائية اك االشعاعية .

 .5يعاقب بمدة ال تقؿ عف عشر سنكات كؿ مف صنع اك احرز اك نقؿ اك باع اك سمـ  ،عف عمـ

منو  ،أم مادة مفرقعة اك أم مادة مف المكاد المذككرة في البند (ج) مف الفقرة ( )4مف ىذه المادة اك
أم مف مككنات ىذه المكاد بقصد استعماليا في تنفيذ اعماؿ ارىابية اك لتمكيف شخص اخر مف
استعماليا لتمؾ الغاية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة  2017وتم الؽاءنص الفقرات ( 3و 4و ) 5منها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل
رقم  16لسنة  2007حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .2كؿ عمؿ ارىابي يستكجب االشغاؿ لخمس سنكات عمى االقؿ .
 .3وهو ٌستوجب االشؽال الشاقة المإبدة اذا نتج عنه التخرٌب ولو جزئٌا فً بناٌة عامة او
مإسسة صناعٌة او سفٌنة او منشآت اخرى او التعطٌل فً سبل المخابرات والمواصالت والنقل
.
 .4وٌقضً بعقوبة االعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم بنٌان بعضه او كله وفٌه
شخص او عدة اشخاص .
 .5وٌقضً بعقوبة االشؽال الشاقة المإقتة على كل من صنع او احرز عن علم منه اٌة مواد
مفرقعة بقصد استعمالها فً ارتكاب احدى الجرائم او الجل تمكٌن شخص آخر من استعمالها
لتلك الؽاٌة .
المادة 149
 .1يعاقب باالشغاؿ المؤقتة كؿ مف اقدـ عمى أم عمؿ مف شانو تقكيض نظاـ الحكـ السياسي في
المممكة اك التحريض عمى مناىضتو ككؿ مف اقدـ عمى أم عمؿ فردم اك جماعي بقصد تغيير

كياف الدكلة االقتصادم اك االجتماعي اك اكضاع المجتمع االساسية .
ٌ .2عاقب بالعقوبة المنصوص علٌها فً الفقرة ( )1من هذه المادة كل من احتجز شخصا او
احتفظ به رهٌنة بقصد ابتزاز أي جهة رسمٌة او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القٌام
باي عمل معٌن او االمتناع عنه  ،وتكون العقوبة االشؽال المإبدة اذا ادى هذا العمل الى اٌذاء
احد وباالعدام اذا ادى الى موت احد .
ٌ .3عاقب باالشؽال المإقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضً المملكة او ساعد
على ذلك  ،وكان ٌحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائٌة او جرثومٌة او
كٌمٌائٌة او اشعاعٌة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  16لسنة  2007حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1كل جمعٌة انشئت بقصد تؽٌٌر كٌان الدولة االقتصادي او االجتماعً او اوضاع المجتمع
االساسٌة باحدى الوسائل المذكورة فً المادة ( )147تحل وٌقضى على المنتمٌن الٌها باالشؽال
الشاقة المإقتة .
 .2وال تنقص عقوبة المإسسٌن والمدٌرٌن عن سبع سنوات .

 .3ان العذر المحل او المخفؾ الممنوح للمتآمرٌن بموجب المادة (ٌ )109شمل مرتكبً الجناٌة
المحددة اعاله .
المادة 150
 .5الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر االمة :
كؿ كتابة ككؿ خطاب اك عمؿ يقصد منو اك ينتج عنو اثارة النعرات المذىبية اك العنصرية اك

الحض عمى النزاع بيف الطكائؼ كمختمؼ عناصر االمة يعاقب عميو بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة
كال تزيد عمى ثالث سنكات كبغرامة ال تزيد عمى مئتي دينار.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة .2017المادة 151
 .1يتعرض لمعقكبات نفسيا كؿ شخص ينتمي الى جمعية انشئت لمغاية المشار الييا في المادة
السابقة .
 .2وال ٌنقص الحبس عن سنة واحدة والؽرامة عن عشرة دنانٌر اذا كان الشخص المذكور
ٌتولى وظٌفة عملٌة فً الجمعٌة .
 .3وفً كل االحوال ٌحكم بحل الجمعٌة ومصادرة امالكها .
المادة 152
 .6النيل من مكانة الدولة المالية:

مف اذاع باحدل الكسائؿ المذككرة في الفقرتيف الثانية كالثالثة مف المادة ( )73كقائع مؿفقة اك مزاعـ
كاذبة الحداث التدني في اكراؽ النقد الكطنية اك لزعزعة الثقة في متانة نقد الدكلة كسنداتيا كجميع

االسناد ذات العالقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات كبغرامة ال
تزيد عمى مائة دينار.
المادة 153
 .7دخول المممكة والخروج منيا بطرق غير مشروعة:

يستحؽ العقكبات المبينة في المادة السابقة ،كؿ شخص تذرع بالكسائؿ عينيا لحض الجميكر:
أ  .اما عمى سحب االمكاؿ المكدعة في المصارؼ كالصناديؽ العامة.

ب .اك عمى بيع سندات الدكلة كغيرىا مف السندات العامة اك عمى االمساؾ عف شرائيا.
المادة ( )153مكررة :

عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف آخر:

 .1يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كؿ مف دخؿ المممكة أك خرج منيا بطريقة غير
مشركعة ،كيعاقب بالعقكبة ذاتيا كؿ مف ساعده عمى ذلؾ.

 .2كال تقؿ عقكبة الشخص عف الحبس لمدة سنتيف عمى األقؿ إذا كاف مف الناقميف أك العامميف في

اء كانكا مف القطاع العاـ أك الخاص.
المراكز الحدكدية سك ه

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا كاضافة المادة  153مكررة بالنص الحالي الييا بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 154
 .1التعاريف :

 .1تعد العصابات كالتجمورات كاالجتماعات غير المشركعة مسمحة بالمعنى المقصكد في ىذا
القانكف اذا كاف شخص اك اكثر مف االشخاص الذيف تتالؼ منيـ حامميف اسمحة ظاىرة اك مخفية .

 .2عمى انو اذا كاف بعضيـ يحمؿ اسمحة غير ظاىرة فال يؤخذ ىذا االمر عمى سائر االشخاص اذا
كانكا عمى جيؿ بو .
الم ادة 155
 .1يعد سالحا الجؿ تطبيؽ المادة السابقة االسمحة النارية ككؿ اداة اك آلة قاطعة اك ثاقبة اك راضة
ككؿ اداة خطرة عمى السالمة العامة.

 .2اف سكاكيف الجيب العادية التي يزيد نصميا عف عشرة سنتيمترات تعتبر سالحا بحسب المعنى
المحدد ليا في ىذا الفصؿ اال اذا كانت في االصؿ مخصصة الستعماليا في مينة اك صناعة اك
حرفة يمارسيا اك يتعاطاىا حامميا اك لالستعماؿ البيتي  ،ككاف يحمميا بغية استعماليا في تمؾ
الحرفة اك المينة اك الصناعة اك لالستعماؿ البيتي .

كتشمؿ لفظة (السكين) كؿ آلة غير المدية ذات نصؿ سكاء اكانت منتيية براس حاد اـ لـ تكف .
المادة 156
 .2حمل االسمحة والذخائر وحيازتيا دون اجازة :

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير كبغرامة اقصاىا عشرة دنانير كؿ مف حمؿ خارج منزلو
سالحا ممنكعا مف االسمحة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني

في جمعيات االشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157
 .1جمعيات االشرار :

 .1اذا اقدـ شخصاف اك اكثر عمى تاليؼ جمعية اك عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات عمى الناس
اك االمكاؿ يعاقبكف باالشغاؿ المؤقتة كال تنقص ىذه العقكبة عف سبع سنكات اذا كانت غاية
المجرميف االعتداء عمى حياة الغير .

 .2غير انو يعفى مف العقكبة مف باح بقصد الجمعية اك االتفاؽ كافضى بما لديو مف المعمكمات

عف سائر المجرميف .
المادة 158
 .1كؿ جماعة مف ثالثة اشخاص اك اكثر يجكبكف الطرؽ العامة كاالرياؼ عمى شكؿ عصابات

مسمحة بقصد سمب المارة كالتعدم عمى االشخاص اك االمكاؿ اك ارتؾاب ام عمؿ آخر مف اعماؿ

المصكصية  ،يعاقبكف باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات .
 .2وٌقضى علٌهم باالشؽال المإبدة اذا اقترفوا احد االفعال السابق ذكرها .
 .3وٌحكم باالعدام على من اقدم منهم تنفٌذا للجناٌة على القتل او انزل بالمجنً علٌهم التعذٌب
واالعم ال البربرٌة .
المادة 159
 .2الجمعيات غير المشروعة :
تعد جمعية غير مشركعة :

 .1كؿ جماعة مف الناس مسجمة كانت اك غير مسجمة  ،تحرض اك تشجع بنظاميا اك بما تقكـ بو
مف الدعاية عمى ارتكاب ام فعؿ مف االفعاؿ غير المشركعة التالية :
بالثرة اك التخريب .
أ  .قمب دستكر المممكة ك

ب .قمب الحككمة القائمة في المممكة بمكجب الدستكر باستعماؿ القكة كالعنؼ .
ج .تخريب اك اتالؼ امكاؿ الحككمة االردنية في المممكة .

 .2كؿ جماعة مف الناس يقضي عمييا القانكف تبميغ نظاميا الى الحككمة كتخمفت عف ذلؾ اك

استمرت عمى عقد اجتماعاتيا بعد انحالليا بمقتضى القانكف المذككر كتشمؿ ىذه الفقرة ايضا كؿ

فرع اك مركز اك لجنة اك ىيئة اك شعبة لجمعية غير مشركعة ككؿ مؤسسة اك مدرسة تديرىا جمعية
غير مشركعة اك تدار تحت سمطتيا .
المادة 160
ؼ مثؿ ىذه الجمعية اك
كؿ مف انتسب لعضكية جمعية غير مشركعة اك اشغؿ كظيفة اك منصبا م

قاـ بميمة معتمد اك مندكب ليا  ،يعاقب باالشغاؿ المؤقتة في الحاالت المذككرة في الفقرة ( )1مف
المادة السابقة كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف في الحاالت المذككرة في الفقرة ( )2مف

المادة ذاتيا .
المادة 161
كؿ مف شجع غيره بالخطابة اك اؿكتابة  ،اك باية كسيمة اخرل عمى القياـ بام فعؿ مف االفعاؿ التي

تعتبر غير مشركعة بمقتضى المادة ( )159مف ىذا القانكف يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف

.
المادة 162
كؿ مف دفع تبرعات اك اشتراكات اك اعانات لجمعية غير مشركعة اك جمع تبرعات اك اشتراكات اك
اعانات لحساب مثؿ ىذه الجمعية  ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير .

المادة 163
كؿ مف طبع اك نشر اك باع اك عرض لمبيع اك ارسؿ بالبريد كتابا اك نشرة اك كراسا اك اعالنا اك

بيانا اك منشك ار اك جريدة لجمعية غير مشركعة اك لمنفعتيا  ،اك صادرة منيا يعاقب بالحبس مدة ال
تزيد عمى ستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار .
الفصل الثالث

في التجمير غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخمة باالمن العام

المادة 164
 .1اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم  ،او كانوا مجتمعٌن بقصد تحقٌق ؼاٌة
مشتركة فٌما بٌنهم  ،وتصرفوا تصرفا من شانه ان ٌحمل من فً ذلك الجوار على ان ٌتوقعوا -
ضمن دائرة المعقول  -انهم سٌخلون باالمن العام او انهم بتجمهرهم هذا سٌستفزون بدون
ضرورة او سبب معقول اشخاصا آخرٌن لالخالل باالمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا ؼٌر
مشروع .
 .2اذا شرع المتجمهرون تجمهرا ؼًر مشروع فً تحقٌق الؽاٌة التً اجتمعوا من اجلها
لالخالل باالمن العام بصورة مرعبةلالهالً اطلق على هذا التجمهر (شؽب) .
المادة 165
 .1كؿ مف اشترؾ في تجمير غير مشركع  ،عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك بغرامة ال تزيد
عمى خمسة كعشريف دينا ار اك بكمتا العقكبتيف ـعا .

 .2مف اشترؾ في شغب عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار
اك بكمتا العقكبتيف معا.

خرب أك ألحؽ الضرر عمدان خالؿ تجمير غير مشركع أك شغب بأمكاؿ منقكلة أك
.3أ .كؿ مف ّ
جارية أك المركبات أك نجـ عف فعمو ايذاء
غير منقكلة عائدة لمغير كالمباني أك األمالؾ أك المحاؿ الت
كالذم نصت عميو المادة ( )334مف ىذا القانكف عكقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة.

ب .كال تقؿ عقكبة الحبس عف سنتيف إذا كانت تمؾ األمكاؿ مممككة لمدكلة أك مخصصة لممرافؽ

العامة أك الستعماالت النفع العاـ أك إذا نجـ عف الفعؿ ايذاء كالذم نصت عميو المادة ( )333مف
ىذا القانكف .

 .4إذا نجـ عف التجمير غير المشركع أك الشغب ضرب أك اعتداء عمى أم مف األشخاص

المذككريف في البند (أ) مف الفقرة ( )1أك في الفقرة ( )2مف المادة ( )187مف ىذا القانكف تككف
العقكبة الحبس لمدة ثالث سنكات  ،كذلؾ مع مراعاة أحكاـ الفقرة ( )4مف تمؾ المادة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 166
يعفى مف العقكبة المفركضة في المادة ( )165الذيف ينصرفكف قبؿ انذار ممثمي السمطة اك

الضابطة العدلية اك يمتثمكف في الحاؿ النذارىا دكف اف يستعممكا سالحا اك يرتكبكا اية جناية اك
جنحة .
المادة 167
 .1اذا تجمير الناس عمى الصكرة المبينة في المادة ( )164انذرىـ بالتفرؽ احد ممثمي السمطة

االدارية  ،اك قائد الشرطة  ،اك قائد المنطقة اك ام ضابط مف ضباط الشرطة كالدرؾ نفخا بالبكؽ اك
الصفارة اك باية كسيمة اخرل مف ىذا النكع اك باطالؽ مسدس تنبعث منو اشارة ضكئية .
 .2اذا استمر المجتمعون فً التجمهر بقصد احداث الشؽب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة فً
الفقرة السابقة او بعد صدور االمر الٌهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون
تفرقهم جاز الي من المذكورٌن فً الفقرة السابقة  ،وللشرطة او اي اشخاص ٌقومون بمساعدة
اي منهما ان ٌتخذ كل ما ٌلزم من التدابٌر لتفرٌق الذٌن ظلوا متجمهرٌن على النحو المذكور او
للقبض على اي منهم وان ابدى احد منهم مقاومة جاز الي شخص ممن تقدم ذكرهم ان
ٌستعمل القوة الضرورٌة ضمن الحد المعقول للتؽلب على مقاومته .
المادة 168
 .1اذا لـ يتفرؽ المجتمعكف بغير القكة كانت العقكبة الحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف .
 .2من استعمل السالح منهم ٌعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثالث سنوات فضال عن اٌة
عقوبة اشد قد ٌستحقها .
الباب الثالث

في الجرائم التي تقع عمى االدارة العامة
احكام عامة

المادة 169
يعد مكظفا بالمعنى المقصكد في ىذا الباب كؿ مكظؼ عمكمي في السمؾ االدارم اك القضائي ،

ككؿ ضابط مف ضباط السمطة المدنية اك العسكرية اك فرد مف افرادىا  ،ككؿ عامؿ اك مستخدـ في
الدكلة اك في ادارة عاـ ة .
الفصل االول

في الجرائم المخمة بواجبات الوظيفة

المادة 170
 .1الرشوة :

كؿ مكظؼ ككؿ شخص ندب الى خدمة عامة سكاء باالنتخاب اك بالتعييف ككؿ شخص كمؼ بميمة
رسمية كالمحكـ كالخبير كالسنديؾ طمب اك قبؿ لنفسو اك لغيره ىدية اك كعدا اك اية منفعة اخرل

ليقكـ بعمؿ حؽ بحكـ كظيفتو عكقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبغرامة تعادؿ قيمة ما طمب اك
قبؿ مف نقد اكعيف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  40لسنة  1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
كل موظؾ عمومً وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء باالنتخاب او بالتعٌٌن وكل امرىء
كلؾ بمهمة رسمٌة كالمحكم والخبٌر والسندٌك طلب او قبل لنفسه او لؽٌره هدٌة او وعدا او اٌة
منفعة اخرى لٌقوم بعمل حق بحكم وظٌفته عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتٌن وبؽرامة من
عشرة دنانٌر الى مائتً دٌنار .
المادة 171
 .1كؿ شخص مف االشخاص المذككريف في المادة السابقة طمب اك قبؿ لنفسو اك لغيره ىدية اك
كعدا اك اية منفعة اخرل ليعمؿ عمال غير حؽ اك ليمتنع عف عمؿ كاف يجب اف يقكـ بو بحكـ
كظيفتو  ،عكقب باالشغاؿ المؤقتة كبغرامة تعادؿ قيمة ما طمب اك قبؿ مف نقد اك عيف .
 .2يعاقب بالعقكبة نفسيا المحامي اذا ارتكب ىذه االفعاؿ .

تعديالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنها بالنص الحالً بموجب
القانون المعدل رقم  40لسنة  1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1كل شخص من االشخاص السابق ذكرهم طلب او قبل لنفسه او لؽٌره هدٌة او وعدا او اٌة
منفعة اخرى لٌعمل عمال ؼٌر حق او لٌمتنع عن عمل كان ٌجب ان ٌقوم به بحكم وظٌفته عوقب
بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وبؽرامة من عشرٌن دٌنارا الى مائتً دٌنار .
المادة 172
 .1يعاقب الراشي ايضا بالعقكبات المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف.
 .2يعفى الراشي كالمتدخؿ مف العقكبة اذا باحا باالمر لمسمطات المختصة اك اعترفا بو قبؿ احالة
القضية الى المحكمة .
المادة 173
مف عرض عمى شخص مف االشخاص الكارد ذكرىـ في المادة ( )170ىدية اك منفعة اخرل اك
كعدق بيا ليعمؿ عمال غير حؽ اك ليمتنع عف عمؿ كاف يجب اف يقكـ بو عكقب -اذا لـ يالؽ

العرض اك الكعد قبكال  -بالحبس ال اقؿ مف ثالثة اشير كبغرامة مف عشرة دنانير الى مائتي دينار
.
المادة 174
 .2االختالس واستثمار الوظيفة :

 .1كؿ مكظؼ عمكمي ادخؿ في ذمتو ما ككؿ اليو بحكـ الكظيفة أك بمكجب تكميؼ مف رئيسو امر
ادارتو اك جبايتو اك حفظو مف نقكد كاشياء اخرل لمدكلة اك الحد الناس عكقب باالشغاؿ المؤقتة
كبغرامة تعادؿ قيمة ما اختمس.

 .2كؿ مف اختمس امكاال تعكد لخزائف اك صناديؽ البنكؾ اك مؤسسات االقراض المتخصصة اك

الشركات المساىـ ة العامة ككاف مف االشخاص العامميف فييا ( كؿ منيـ في المؤسسة التي يعمؿ

بيا ) عكقب بالعقكبة المقررة في الفقرة السابقة.

 .3اذا كقع الفعؿ المبيف في الفقرتيف السابقتيف بتزكير الشيكات اك السندات اك بدس كتابات غير
صحيحة في القيكد اك الدفاتر اك السجالت اك بتحريؼ اك حذؼ اك اتالؼ الحسابات اك االكراؽ
كغيرىا مف الصككؾ كبصكرة عامة باية حيمة ترمي الى منع اكتشاؼ االختالس عكقب الفاعؿ
باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كبغرامة تعادؿ قيمة ما اختمس.

 .4يعاقب المتدخؿ كالمحرض بعقكبة الفاعؿ ذاتيا كيحكـ برد النقكد أك األشياء أك بتضميف الفاعؿ
كالمتدخؿ اك المحرض قيمتيا كما اصابيا مف ضرر.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي
بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  40لسنة  1971حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1كؿ مكظفي عمكمي ادخؿ في ذمتو ما ككؿ اليو بحكـ الكظيفة امر ادارتو اك جبايتو اك حفظو
مف نقكد كاشياء اخرل لمدكلة اك الحد الناس عكقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات
كبغرامة مف عشرة دنانير الى مائة دينار .

 .2اذا كقع الفعؿ المبيف في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيكد اك الدفاتر اك

بتحريؼ اك حذؼ اك اتالؼ الحسابات كاالكراؽ اك غيرىا مف الصككؾ كعمى صكرة عامة باية حيمة
ترمي الى منع اكتشاؼ االختالس عكقب باالشغاؿ المؤقتة اك االعتقاؿ المؤقت .

المادة 175
مف ككؿ اليو بيع اك شراء اك ادارة امكاؿ منقكلة اك غير منقكلة لحساب الدكلة اك لحساب ادارة عامة
 ،فاقترؼ غشا في احد ىذه االعماؿ اك خالؼ االحكاـ التي تسرم عمييا اما لجر مغنـ ذاتي اك

مراعاة لفريؽ اك اض ار ار بالفريؽ اآلخر اك اض ار ار باالدارة العامة عكقب باالشغاؿ المؤقتة كبغرامة
تعادؿ قيمة الضرر الناجـ .

تعديالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب
القانون المعدل رقم  40لسنة  1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
من وكل الٌه بٌع او شراء او ادارة اموال منقولة او ؼٌر منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة
عامة  ،فاقترؾ ؼشا فً احد هذه االعمال او خالؾ االحكام التً تسري علٌها اما لجر مؽنم
ذاتً او مراعاة لفرٌق او اضرارا بالفرٌق االخر او اضرارا باالدارة العامة عوقب بالحبس من
ستة اشهر الى ثالث سنوات وبؼرامة ال تنقص عن قٌمة الضرر الناجم .
المادة 176
يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى سنتيف كبغرامة اقميا عشرة دنانير :

 .1كؿ مكظؼ حصؿ عمى منفعة شخصية مف احدل معامالت االدارة التي ينتمي الييا سكاء افعؿ
ذلؾ مباشرة اك عمى يد شخص مستعار اك بالمجكء الى صككؾ صكرية .

 .2ممثمك االدارة كضباط الشرطة كالدرؾ كسائر متكلي الشرطة العامة اذا اقدمكا جيا انر اك بالمجكء

الى صككؾ صكرية مباشرة اك عمى يد شخص مستعار عمى االتجار في المنطقة التي يمارسكف فييا
السمطة بالحبكب كسائر الحاجات ذات الضركرة االكلية غير ما انتجتو امالكيـ.
المادة 177
 .1يخفض نصؼ العقكبات المنصكص عمييا في المادة ( )174اذا كاف الضرر الحاصؿ كالنفع

الذم تكخاه الفاعؿ زىيديف اك اذا عكض عف الضرر تعكيضا تاما قبؿ احالة القضية عمى المحكمة
.

 .2كاذا حصؿ الرد كالتعكيض اثناء المحاكمة كقبؿ ام حكـ في االساس كلك غير مبرـ خفض مف
العقكبة ربعيا .

 .3في جميع الجرائـ السابقة كالكاردة في ىذا الفصؿ اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيؼ التقديرية
فال يجكز ليا تخفيض العقكبة الى اقؿ مف النصؼ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة ( )3بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدلرقم  40لسنة .1971
المادة 178
 .3التعدي عمى الحرية :

كؿ مكظؼ اكقؼ اك حبس شخصا في غير الحاالت التي ينص عمييا القانكف يعاقب بالحبس مف
ثالثة اشير الى سنة .
المادة 179
اذا قبؿ  -مديرك كحراس مراكز االصالح كالتاىيؿ اك المعاىد التاديبية اك االصالحيات ككؿ مف

اضطمع بصالحيتيـ مف المكظفيف  -شخصا دكف مذكرة قضائية اك قرار قضائي اك استبقكه الى
ابعد مف االجؿ المحدد يعاقبكف بالحبس مف شير الى سنة .
المادة 180
اف المكظفيف السابؽ ذكرىـ كضباط الشرطة كالدرؾ كافرادىما كام مف المكظفيف االدارييف الذيف

يرفضكف اك يؤخركف احضار شخص مكقكؼ اك سجيف اماـ المحكمة اك القاضي ذم الصالحية
الذم يطمب الييـ ذلؾ  ،يعاقبكف بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى

خمسيف دينا ار .
المادة 181
 .1كؿ مكظؼ يدخؿ بصفة ككنو مكظفا مسكف احد الناس اك ممحقات مسكنو في غير االحكاؿ التي
يجيزىا القانكف  ،يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنيف كبغرامة مف عشريف دينا ار الى مائة

دينار .

 .2كاذا انضـ الى فعمو ىذا تحرم المكاف اك ام عمؿ تعسفي آخر فال تنقص العقكبة عف ستة

اشير .
 .3واذا ارتكب الموظؾ الفعل السابق ذكره دون ان ٌراعً االصول التً ٌفرضها القانون ،
ٌعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبؽرامة من خمسة دنانٌر الى عشرٌن دٌنارا .
 .4وكل موظؾ ٌدخل بصفة كونه موظفا محال من المحال الخصوصٌة كبٌوت التجارة
المختصة باحاد الناس ومحال ادارتهم فً ؼٌر الحاالت التً ٌجٌزها القانون او دون ان ٌراعً
االصول التً ٌفرضها القانون ٌ ،عاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن
دٌنارا .
المادة 182
 .4اساءة استعمال السمطة واالخالل بواجبات الوظيفة :
 .1كؿ مكظؼ يستعمؿ سمطة كظيفتو مباشرة اك بطريؽ غير مباشر ليعكؽ اك يؤخر تنفيذ احكاـ

القكانيف  ،اك االنظمة المعمكؿ بوا اك جباية الرسكـ كالضرائب المقررة قانكنا اك تنفيذ قرار قضائي اك
ام امر صادر عف سمطة ذات صالحية يعاقب بالحبس مف شير الى سنتيف .
 .2اذا لم ٌكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ٌ ،عاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .
المادة 183
 .1كؿ مكظؼ تياكف بال سبب مشركع في القياـ بكاجبات كظيفتو  ،كتنفيذ اكامر آمره المستند فييا
الى االحكاـ القانكنية  ،يعاقب بالغرامة مف عشرة دنانير الى خمسيف دينا ار اك بالحبس مف اسبكع
كاحد الى ثالثة اشير .

 .2اذا لحؽ ضرر بمصالح الدكلة مف جراء ىذا االىماؿ عكقب ذلؾ المكظؼ بالحبس مف شير
كض ِمف قيمة ىذا الضرر .
كاحد الى سنة ى
المادة 184
كؿ ضابط اك فرد مف افراد الشرطة اك الدرؾ امتنع عف تمبية طمب قانكني صادر مف السمطة

القضائية اك االدارية  ،يعاقب بالحبس مف اسبكع الى سنة اك بالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف
دينا ار اك بكمتا العقكبتيف معا.
الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة عمى السمطة العامة

المادة 185
 .1مقاومة الموظفين :
 .1مف قاكـ مكظفا أك عاممو بالعنؼ كالشدة كىك يعمؿ عمى تنفيذ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا
أك جباية الرسكـ أك الضرائب المقررة قانكنا أك تنفيذ حكـ أك أمر قضائي أك أم أمر صادر مف

سمطة ذات صالحية يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة إذا كاف مسمحا كبالحبس مدة ال تقؿ عف
ستة اشير إذا كاف اعزال مف السالح.

 .2كتضاعؼ العقكبة اذا تعدد الفاعمكف.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميا بمكجب القانكف المؤقت المعدؿ رقـ  49لسنة
. 2007
حث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1مف ىاجـ اك قاكـ بالعنؼ مكظفا يعمؿ عمى تنفيذ القكانيف اك االنظمة المعمكؿ بيا اك جباية

الرسكـ اك الضرائب المقررة قانكنا اك تنفيذ حكـ اك امر قضائي اك ام امر صادر مف سمطة ذات

صالحية يعاقب بالحبس ال اقؿ مف سنة اذا كاف مسمحا كبالحبس مف ستة اشير الى سنتيف اذا كاف
اعزؿ مف السالح .

المادة 186
كؿ مقاكمة فعمية كانت اـ سمبية تكقؼ عمال مشركعا يقكـ بو احد االشخاص الذيف كصفتيـ المادة
السابقة  ،يعاقب عمييا بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف اك بالغرامة مف مائة دينار الى ثالثمائة
دينار .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  7لسنة  2018وتم تعدٌلهابموجب القانون المإقت المعدل رقم  49لسنة . 2007
المادة 187
 .2اعمال الشدة :
.1أ .مف ضرب مكظفا أك اعتدل عميو بفعؿ مؤثر آخر أك شير السالح عميو أثناء ممارستو كظيفتو
أك مف اجؿ ما أجراه بحكـ الكظيفة  ،يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة اشير .

ب .لغايات ىذه الفقرة تشمؿ كممة (المكظؼ) عضك ىيئة التدريس في جامعة خاصة أك المعمـ في
كمية أك مدرسة خاصة أك الطبيب اك الممرض في مستشفى خاص .

 .2كاذا كقع الفعؿ عمى احد أفراد القكات المسمحة أك المخابرات العامة أك األمف العاـ أك قكات

الدرؾ أك الدفاع المدني أثناء ممارستو كظيفتو أك مف أجؿ ما أجراه بحكميا ،كانت العقكبة الحبس
مدة ال تقؿ عف سنة.

 .3كاذا كقع الفعؿ عمى رئيس الكزراء أك عمى كزير اك عمى احد اعضاء مجمس االمة اك عمى

قاض  ،كانت العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف.

 .4اذا كانت اعماؿ العنؼ اك الجرح اك المرض تستكجب لخطكرتيا عقكبة اشد مف العقكبات

المنصكص عنيا بالفقرات السابقة ضـ الى العقكبة التي يستحقيا الفاعؿ بمقتضى احكاـ ىذا القانكف
مف الثمث الى النصؼ .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميابمكجب المؤقت المعدؿ رقـ  49لسنة  . 2007حيث كاف نص الفقرة ( )2منيا كـ ا يمي :
 .1مف ضرب مكظفا اك اعتدل عميو بفعؿ مؤثر آخر اك عاممو بالعنؼ كالشدة اك ىدده اك شير

السالح عميو اثناء ممارستو كظيفتو اك مف اجؿ ما اجراه بحكـ الكظيفة  ،يعاقب بالحبس مف سنة
الى سنتيف .

 .2كاذا كقع الفعؿ عمى قاض  ،كانت العقكبة مف سنة الى ثالث سنكات .

 .3تشدد العقكبة المفركضة في الفقرتيف السابقتيف باف يضـ عمييما مف الثمث الى النصؼ اذا
اقترفت اعماؿ العنؼ عمدا اك اقترفيا اكثر مف كاحد اك نجـ عنيا جرح اك مرض .

المادة 188
 .3في الذم والقدح والتحقير :
 .1الـذم  :ىك اسناد مادة معينة الى شخص  -كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ  -مف شانيا اف

تناؿ مف شرفو ككرامتو اك تعرضو الى بغض الناس كاحتقارىـ سكاء اكانت تمؾ المادة جريمة تستمزـ
العقاب اـ ال .

 .2القدح  :ىك االعتداء عمى كرامة الغير اك شرفو اك اعتباره  -كلك في معرض الشؾ كاالستفياـ
 -مف دكف بياف مادة معينة .

 .3كاذا لـ يذكر عند ارتكاب جرائـ الذـ كالقدح اسـ المعتدل عميو صريحا اك كانت االسنادات

الكاقعة مبيمة  ،كلكنو كانت ىنالؾ قرائف ال يبقى معيا تردد في نسبة تمؾ االسنادات الى المعتدل
عميو كفي تعييف ماىيتيا  ،كجب عندئذ اف ينظر الى مرتكب فعؿ الذـ اك القدح كانو ذكر اسـ
اؿمعتدل عميو ككاف الذـ اك القدح كاف صريحا مف حيث الماىية .
المادة 189
لكي يستمزـ الذـ اك القدح العقاب  ،يشترط فيو اف يقع عمى صكرة مف الصكر اآلتية :
 .1الذـ اك القدح الكجاىي  ،كيشترط اف يقع :
أ  .في مجمس بمكاجية المعتدل عميو .

ب .في مكاف يمكف الشخاص آخريف اف يسمعكه  ،قؿ عددىـ اك كثر.

 .2الذم او القدح الؽٌابً  ،وشرطه ان ٌقع اثناء االجتماع باشخاص كثٌرٌن مجتمعٌن او
منفردٌن .
 .3الذم او القدح الخطً  ،وشرطه ان ٌقع :
أ  .بما ٌنشر وٌذاع بٌن الناس او بما ٌوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور
االستهزائٌة او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزٌن وتصنع ) .
ب .بما ٌرسل الى المعتدى علٌه من المكاتٌب المفتوحة (ؼٌر المؽلقة) وبطاقات البرٌد .
 .4الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان ٌقع :
أ  .بواسطة الجرائد والصحؾ الٌومٌة او الموقوتة .
ب .باي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .
المادة 190
التحقير  :ىك كؿ تحقير اك سباب  -غير الذـ كالقدح  -يكجو الى المعتدل عميو كجيا لكجو بالكالـ
اك الحركات اك بكتابة اك رسـ لـ يجعال عمنييف اك بمخابرة برقية اك ىاتفية اك بمعاممة غميظة .
المادة 191
يعاقب عمى الذـ بالحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف اذا كاف مكجيا الى مجمس االمة اك احد

اعضائو اثناء عممو اك بسبب ما اجراه بحكـ عممو اك الى احدل الييئات الرسمية اك المحاكـ اك
االدارات العامة اك الجيش اك الى ام مكظؼ اثناء قيامو بكظيفتو اك بسبب ما اجراه بحكميا .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 192
 .1اذا طمب الذاـ اف يسمح لو باثبات صحة ما عزاه الى المكظؼ المعتدل عميو  ،فال يجاب الى

طمبو اال اف يككف ما عزاه متعمقا بكاجبات كظيفة ذلؾ المكظؼ اك يككف جريمة تستمزـ العقاب قانكنا
.
 .2فاذا كان الذم ٌتعلق بواجبات الوظٌفة فقط وثبتت صحته فٌبرا الذام  ،واال فٌحكم علٌه
بالعقوبة المقررة للذم .
 .3واذا كان موضوع الذم جرٌمة وجرت مالحقة ذلك الموظؾ بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك
وهو ٌعلم براءة الموظؾ المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونٌة
المختصة باالفتراء .
المادة 193
يعاقب عمى القدح بالحبس مف شير الى ستة اشير اك بغرامة مف عشرة دنانير الى خمسيف دينا ار

اذا كاف مكجيا الى مف ذكركا في المادة (. )191
المادة 194
اذا طمب القادح اف يسمح لو باثبات صحة ما عزاه الى المكظؼ المعتدل عميو فال يجاب الى طمبو
اال اف يككف ما عزاه متعمقا بكاجبات ذلؾ المكظؼ كيقؼ مكقؼ الذاـ كذلؾ بتحكيؿ عبارات القدح
الى شكؿ مادة مخصكصة كعندئذ يعامؿ معاممة الذاـ .
المادة 195
 .1يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات كؿ مف :

أ  .ثبتت جراتو باطالة المساف عمى جاللة الممؾ .

ب .ارسؿ رسالة خطية اك شفكية اك الكتركنية اك أم صكرة اك رسـ ىزلي الى جاللة الممؾ اك قاـ

بكضع تمؾ الرسالة اك الصكرة اك الرسـ بشكؿ يؤدم الى المس بكرامة جاللتو اك يفيد بذلؾ كتطبؽ
العقكبة ذاتيا اذا حمؿ غيره عمى القياـ بام مف تمؾ االفعاؿ .

ج .اذاع بام كسيمة كانت ما تـ ذكره في البند (ب) مف الفقرة ( )1مف ىذه المادة كنشره بيف الناس .
د .تقكؿ اك افترل عمى جاللة الممؾ بقكؿ اك فعؿ لـ يصدر عنو اك عمؿ عمى اذاعتو كنشره بيف
الناس .

 .2يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في الفقرة ( )1مف قذه المادة اذا كاف ما كرد فييا مكجيا ضد
جاللة الممكة اك كلي العيد اك احد اكصياء العرش اك احد اعضاء ىيئة النيابة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  16لسنة  2007حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌعاقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات كل من :
 .1ثبتت جراته باطالة اللسان على جاللة الملك .
 .2ارسل او حمل ؼٌره ان ٌرسل او ٌوجه الى جاللته اٌة رسالة خطٌة او شفوٌة او اٌة صورة
او رسم هزلً من شانه المس بكرامة جاللته او ان ٌضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم
بشكل ٌفٌد المس بكرامة جاللته وكل من ٌذٌع ما ذكر او ٌعمل على اذاعته بٌن الناس .
ٌ .3عاقب بالعقوبة نفسها اذا كان ما ذكر موجها ضد جاللة الملكة او ولً العهد او احد اوصٌاء
العرش او احد اعضاء هٌئة النٌابة .
المادة 196
يعاقب عمى التحقير :
 .1بالحبس مف شير الى ستة اشير اك بغرامة مف خمسيف دينا ار الى مائة دينار اك بكمتا ىاتيف

العقكبتيف معا اذا كاف مكجيا الى مكظؼ اثناء قيامو بكظيفتو اك مف اجؿ ما اجراه بحكـ الكظيفة .

 .2كاذا كاف المكظؼ المعتدل عميو بالتحقير اثناء قيامو بكظيفتو اك مف اجؿ ما اجراه بحكـ الكظيفة
ممف يمارسكف السمطة العامة كانت العقكبة مف ثالثة أشير الى سنة .

 .3كاذا كقع التحقير بالكالـ اك الحركات التيديدية عمى قاض في منصة القضاء كانت العقكبة
مف ستة اشير الى سنتيف.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  7لسنة . 2018

المادة 197
يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات  ،كؿ مف مزؽ اك حقر العمـ اك الشعار الكطني اك

عمـ الجامعة العربية عالنية.
المادة 198
ايفاء لمغاية المقصكدة مف ىذا القسـ  ،اف نشر اية مادة تككف ذما اك قدحا يعتبر نش ار غير مشركع
اال :

 .1اذا كاف مكضكع الذـ اك القدح صحيحا كيعكد نشره بالفائدة عمى المصمحة العامة .
 .2اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المإاخذة بناء على احد االسباب اآلتٌة :
أ  .اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس االمة او فً مستند او
محضر رسمً  ،او
ب .اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع لالنضباط العسكري او النضباط
الشرطة او الدرك وكان ٌتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك االنضباط ووقع النشر من شخص ذي
سلطة علٌه فٌما ٌتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له علٌه تلك السلطة نفسها  ،او
ج .اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر اثناء اجراءات قضائٌة من قبل شخص اشترك فً
تلك االجراءات كقاض او محام او شاهد او فرٌق فً الدعوى  ،او
د  .اذا كان موضوع الذم او القدح هو فً الواقع بٌان صحٌح الي امر قٌل او جرى او اذٌع فً
مجلس االمة  ،او
ي الواقع بٌان صحٌح عن اي شًء او امر قٌل او جرى
هـ.اذا كان موضوع الذم او القدح هو ؾ
او ابرز اثناء اجراءات قضائٌة متخذة امام اٌة محكمة بشرط ان ال تكون المحكمة قد حظرت
نشر ما ذكر  ،او المحاكمة التً تمت فٌها تلك االجراءات  ،تمت بصورة سرٌة  ،او
و  .اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخة او صورة او خالصة صحٌحة عن مادة سبق
نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المإاخذة بمقتضى احكام هذه المادة.
 .3اذا كان النشر مستثنى من المإاخذة فسٌان فً ذلك  -اٌفاء للؽاٌة المقصودة من هذا القسم -
نً ام خالؾ
اكان االمر الذي وقع نشره صحٌحا او ؼٌر صحٌح او كان النشر قد جرى بسالمة ة
ذلك .
وٌشترط فً ذلك ان ال تعفً احكام هذه المادة اي شخص من العقوبة التً ٌكون معرضا لها
بموجب احكام اي فصل آخر من هذا القانون او احكام اي تشرٌع آخر .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 199
يككف نشر المكضكع المككف لمذـ  ،كالقدح مستثنى مف المؤاخذة بشرط كقكعو بسالمة نية اذا كانت
العالقة المكجكدة بيف الناشر كصاحب المصمحة بالنشر مف شانيا اف تجعؿ الناشر ازاء كاجب

قانكني يقضي عميو بنشر ذلؾ المكضكع لصاحب المصمحة بالنشر اك اذا كاف لمناشر مصمحة

شخصية مشركعة في نشره ذلؾ المكضكع عمى ىذا الكجو  ،بشرط اف ال يتجاكز حد النشر ككيفيتو
 ،القدر المعقكؿ الذم تتطمبو المناسبة .
المادة 200
 .4تمزيق االعالنات الرسمية :

 .1كؿ مف مزؽ اك شكه اك اتمؼ قصدا اعالنا اك مستندا الصؽ اك عمى كشؾ االلصاؽ عمى بناية

اك مكاف عاـ تنفيذا الحكاـ ام تشريع اك بامر شخص مكظؼ في الخدمة العامة  ،يعاقب بغرامة ال

تزيد عمى عشرة دنانير .
 .2اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع
الى شهر واحد .
المادة 201
 .5انتحال الصفات او الوظائف:
 .1مف اقدـ عالنية كدكف حؽ عمى ارتداء كسكة رسمية اك ارتدل ما ىك مخصص لرتبة فكؽ رتبتو

 ،عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة.
 .2كل من تقلد عالنٌة ودون حق وساما او شارة او زٌا من ازٌاء او اوسمة او شارات الدولة ،
ٌعاقب بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌنارا .
 .3كل اردنً تقلد عالنٌة دون حق او بؽٌر اذن جاللة الملك وساما اجنبٌا ٌ ،عاقب كذلك بؽرامة
ال تتجاوز عشرة دنانٌر.
المادة 202
 .1يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كؿ مف :
أ  .انتحؿ شخصية مكظؼ في الخدمة العامة مدنية كانت اك عسكرية في مناسبة كاف فييا ذلؾ
المكظؼ مكمفا بالقياـ بفعؿ اك بالحضكر الى مكاف بحكـ كظيفتو  ،اك

ب .تظاىر دكف حؽ بانو مكظؼ في الخدمة العامة مدنية كانت اك عسكرية كادعى باف مف حقو اف
يقكـ بام فعؿ مف االفعاؿ اك اف يحضر الى مكاف مف االمكنة الجؿ اؿقياـ بام فعؿ بحكـ كظيفتو .
 .2وٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتٌن اذا اقترؾ اٌا من االفعال المذكورة فً الفقرتٌن
السابقتٌن وهو مرتد فً اثناء العمل زٌا او شارة خاصٌن بالموظفٌن .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 203
 .6فك االختام ونزع االوراق والوثائق :
 .1مف اقدـ قصدا عمى فض ختـ كضع بامر السمطة العامة اك مف الـحكمة اك احدل دكائرىا لحفظ
صيره عديـ الجدكل  ،عكقب
محؿ اك نقكد اك اشياء اك اكراؽ تتعمؽ باية مصمحة كانت اك ازالو اك ّ
بالحبس مف اسبكع الى سنة.
 .2كاذا كقع الفعؿ مقترنا باعماؿ العنؼ فال يككف الحبس اقؿ مف ثالثة شيكر.

 .3كيعاقب المتجاسر عمى السرقة بفض الختـ كازالتو بالجزاء المعيف لمف يجسر عمى السرقة بكسر

اقفاؿ باب المحؿ المحفكظ كالمقفؿ  ،كاذا كاف السارؽ المكظؼ المسؤكؿ عكقب بنفس العقكبة .
المادة 204
 .1مف اخذ اك نزع اك اتمؼ اتالفا تاما اك جزئيا اكراقا اك كثائؽ اكدعت خزائف المحفكظات اك

دكاكيف المحاكـ اك المستكدعات العامة اك سممت الى كديع عاـ بصفتو ىذه ،عكقب بالحبس مف
ستة اشير الى ثالث سنكات .

 .2كاذا اقترؼ الفعؿ بكاسطة فؾ االختاـ اك الخمع اك التسمؽ اك بكاسطة اعماؿ العنؼ عمى

االشخاص  ،كانت العقكبة االشغاؿ المؤقتة .
المادة 205
يستحؽ العقكبات المبينة في المادة السابقة بما اشتممت عميو مف فكارؽ  ،مف احرؽ اك اتمؼ كاف
جزئيا سجالت اك مسكدات اك اصكؿ الصككؾ الخاصة بالسمطة العامة .
الباب الرابع
في الجرائم المخمة باالدارة القضائية
الفصل االول

في الجرائم المخمة بسير العدالة

المادة 206
 .1كتم الجنايات والجنح :
 .1يعاقب بالحبس مف شير الى سنة كؿ مف عمـ باتفاؽ جنائي الرتكاب جريمة مف الجرائـ

المنصكص عمييا في المكاد ( 135ك 136ك 137ك 138ك 142ك143ك 145ك  )148مف ىذا
القانكف كلـ يخبر السمطة العامة بكجو السرعة المعقكلة .

 .2ال يسرم حكـ ىذه المادة عمى زكج ام شخص لو يد في تمؾ اؿمؤامرة كال عمى ام مف اصكلو اك
فركعو .
المادة 207
 .1كؿ مكظؼ مكمؼ بالبحث عف الجرائـ اك مالحقتيا  ،اىمؿ اك ارجا االخبار عف جريمة اتصمت

بعممو  ،عكقب بالحبس مف اسبكع الى سنة اك بالغرامة مف خمسة دنانير الى عشريف دينا ار .
 .2كل موظؾ اهمل او ارجا اعالم السلطة ذات الصالحٌة عن جناٌة او جنحة عرؾ بها اثناء
قٌامه بالوظٌفة او فً معرض قٌامه بها عوقب بالحبس من اسبوع الى ثالثة اشهر او بالؽرامة
من خمسة دنانٌر الى عشرٌن دٌنارا .
 .3كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحٌة باسعاؾ شخص ٌبدو انه وقعت علٌه جناٌة او
جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصالحٌة عوقب بالعقوبة المنصوص علٌها بالفقرة الثانٌة .
 .4تستثنى من كل ذلك الجرائم التً تتوقؾ مالحقتها على الشكوى .
المادة 208

 .2انتزاع االقرار والمعلومات :
 .1من سام شخصا اي نوع من انواع التعذٌب بقصد الحصول على اقرار بجرٌمة او على
معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات .
 .2لؽاٌات هذه المادة ٌقصد بالتعذٌب اي عمل ٌنتج عنه الم او عذاب جسدي او معنوي ٌلحق
عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخض اخر على معلومات او على اعتراؾ او
معاقبته على عمل ارتكبه او ٌشتبه فً انه ارتكبه هو او ؼٌره او تخوٌؾ هذا الشخص او
ارؼامه هو او ؼٌره او عندما ٌلحق بالشخص مثل هذا االلم او العذاب الي سبب ٌقوم على
التمٌٌز اٌا كان نوعه  ،او ٌحرض علٌه او ٌوافق علٌه او ٌسكت عنه موظؾ رسمً او اي
شخص ٌتصرؾ بصفته الرسمٌة .
 .3واذا افضى هذا التعذٌب الى مرض او جرح بلٌػ كانت العقوبة االشؽال المإقتة.
 .4على الرؼم مما ورد فً المادتٌن ( )54مكرر و( )100من هذا القانون ال ٌجوز للمحكمة
وقؾ تنفٌذ العقوبة المحكوم بها فً الجرائم الواردة فً هذه المادة كما ال ٌجوز لها االخذ
باالسباب المخففة .
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المإقت المعدل رقم  7لسنة  2018حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1من سام شخصا اي نوع من انواع العنؾ والشدة التً ال ٌجٌزها القانون بقصد الحصول
على اقرار بجرٌمة او على معلومات بشانها  ،عوقب بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات
.
 .2واذا افضت اعمال العنؾ والشدة هذه الى مرض او جرح كانت العقوبة من ستة اشهر الى
ثالث سنوات ما لم تستلزم تلك االعمال عقوبة اشد.
المادة 209
 .3اختالق الجرائم واالفتراء :
مف اخبر السمطة القضائية اك اية سمطة مجب عمييا ابالغ السمطة القضائية عف جريمة يعرؼ انيا
لـ ترتكب  ،كمف كاف سببا في مباشرة تحقيؽ تمييدم اك قضائي باختالقو ادلة مادية عمى جريمة

كيذه  ،عكقب بالحبس مده ال تتجاكز ستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى عشرة دنانير اك بكمتا ىاتيف
العقكبتيف .
المادة 210
 .1مف قدـ شكاية اك اخبا ار كتابيا الى السمطة القضائية اك اية سمطة يجب عمييا ابالغ السمطة

القضائية  ،فع از الى احد الناس جنحة اك مخالفة كىك يعرؼ براءتو منيا اك اختمؽ عميو ادلة مادية
تدؿ عمى كقكع مثؿ ىذا الجرـ عكقب بحسب اىمية ذلؾ االسناد بالحبس مف اسبكع الى ثالث
سفكات .

 .2كاذا كاف الفعؿ المعزك يؤلؼ جناية  ،عكقب المفترم باالشغاؿ المؤقتة .

المادة 211
اذا رجع المخبر عف اخباره اك المفترم عف افترائو قبؿ اية مالحقة  ،يحكـ عميو بسدس العقكبات
المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف  ،كاف كاف رجكعو عما عزاه اك اعترافو باختالؽ االدلة

المادية بعد المالحقات القانكنية  ،حط عنو ثمثا العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف السابقتيف.
المادة 212
 .4اليوية الكاذبة :
مف استسماه قاض اك ضابط مف الشرطة اك الدرؾ اك ام مكظؼ مف الضابطة العدلية فذكر اسما
اك صفة ليست لو  ،اك ادل افادة كاذبة عف ىكيتو اك محؿ اقامتو اك سكنو اك عف ىكية كمحؿ

اقامة كسكف غيره عكقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة اشير أك بغرامة ال تزيد عمى مائتي دينار.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة 2017المادة 213
مف انتحؿ اسـ غيره في تحقيؽ قضائي اك محاكمة قضائية عكقب بالحبس مف شير الى سنة .
المادة 214
 .5شيادة الزور :
 .1مف شيد زك ار اماـ سمطة قضائية اك مامكر لو اك ىيئة ليا صالحية استماع الشيكد محمفيف اك

انكر الحقيقة اك كتـ بعض اك كؿ ما يعرفو مف كقائع القضية التي يساؿ عنيا  ،سكاء اكاف الشخص

الذم ادل الشيادة شاىدا مقبكؿ الشيادة اـ لـ يكف  ،اك كانت شيادتو قد قبمت في تمؾ االجراءات اـ
لـ تقبؿ يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنكات .

 .2كاذا كقع منو ىذا الفعؿ في اثناء تحقيؽ جناية اك محاكمتيا ،حكـ عميو باالشغاؿ المؤقتة كاذا

نجـ عف الشيادة الكاذبة حكـ باالعداـ اك بعقكبة مؤبدة فال تنقص عقكبة االشغاؿ عف عشر سنكات
.

 .3كاف كقعت الشيادة مف دكف اف يحمؼ الشاىد اليميف  ،خفض نصؼ العقكبة .
المادة 215
يعفى مف العقكبة :

 .1الشاىد الذم ادل الشيادة اثناء تحقيؽ جزائي اذا رجع عف االفادة الكاذبة قبؿ اف يختـ التحقيؽ
كيقدـ في حقو اخبار .

 .2الشاىد الذم شيد في اية محاكمة اذا رجع عف شيادتو الكاذبة قبؿ ام حكـ في اساس الدعكل

كلك غير مبرـ .
المادة 216
 .1يعفى مف العقكبة:

أ  .الشاىد الذم يحتمؿ اف يتعرض  -اذا قاؿ الحقيقة  -لضرر فاحش لو مساس بحرمتو اك شرفو

اك يعرض ليذا الضرر الفاحش زكجو كلك طالقا ،اك احد اصكلو اك فركعو اك اخكتو اك اخكانو اك
اصياره مف الدرجات ذاتيا.

ب .الشخص الذم افضى اماـ المحكمة باسمو ككنيتو كشيرتو كلـ يكف مف الكاجب استماعو كشاىد
اك كاف مف الكاجب اف ينبو الى اف لو اف يمتنع عف اداء الشيادة اذا شاء.
 .2وفً الحالتٌن السابقتٌن اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لمالحقة قانونٌة او لحكم
خفضت العقوبة من النصؾ الى الثلثٌن.
المادة 217
يخفض نصؼ العقكبة عف الشخص الذم اديت شيادة الزكر بتحريض منو اذا كاف الشاىد يعرضو

حتما  ،لك قاؿ الحقيقة اك يعرض احد اقاربو لضرر كالذم اكضحتو الفقرة االكلى مف المادة السابقة
.
المادة 218
 .6التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة :

كيجزـ بامر مناؼ لمحقيقة
 .1اف الخبير الذم تعينو السمطة القضائية في دعكل حقكقية اك جزائية ى
اك يؤكلو تاكيال غير صحيح عمى عممو بحقيقتو يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنكات ،
كيمنع مف اف يككف خبي ار فيما بعد .

 .2كيحكـ باالشغاؿ المؤقتة اذا كانت ميمة الخبير تتعمؽ بقضية جنائية .
المادة 219
يتعرض لعقكبات المادة السابقة بما اشتممت عميو مف فكارؽ  ،المترجـ الذم يترجـ قصدا ترجمة غير
صحيحة في قضية حقكقية اك جزائية .
المادة 220
تطبؽ عمى الخبير كالترجماف احكاـ المادة (. )216
المادة 221
 .7اليمين الكاذبة :
 .1مف حمؼ  -بصفة ككنو مدعيا اـ مدعى عميو  -اليميف الكاذبة في دعكل حقكقية عكقب

بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات كبالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف دينا ار .
 .2وٌعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقٌقة قبل ان ٌبت فً الدعوى التً كانت موضوع الٌمٌن
بحكم ولو لم ٌكن مبرما.
المادة 222

 .8االعمال التي تعرقل سير العدالة :
 .1كؿ مف اخفى اك اتمؼ قصدا كثيقة اك مستندا اك ام شئ آخر ميما كاف نكعو اك شكىو لدرجة
تجعمو غير مقركء اك تجعؿ معرفة حقيقتو غير ممكنة  ،كىك يعمـ انو ضركرم في اية اجراءات

قضائية قاصدا بعممو ىذا اف يحكؿ دكف استعمالو في معرض البينة  ،يعاقب بالحبس حتى سنة
كاحدة اك بالغرامة حتى خمسيف دينا ار اك بكمتا العقكبتيف .

 .2كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كالغرامة مف ثالثيف دينا انر إلى مائتي دينار إذا
كانت الكثيقة أك المستند أك الشيء في حكزة النيابة العامة أك المحكمة أك أم دائرة حككمية أك
مؤسسة رسمية أك عامة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 223
كؿ مف كجو التماسا الى قاض كتابة اـ مشافية محاكال بذلؾ اف يؤثر بكجو غير مشركع في نتيجة

اجراءات قضائية عكقب بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بؽرامة ال تزٌد على
مائتً دٌنار أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة 2017المادة 224
كؿ مف نشر اخبا ار اك معمكمات اك انتقادات مف شانيا اف تؤثر عمى ام قاض اك شاىد اك تمنع ام
شخص مف االفضاء بما لديو مف المعمكمات الكلي االمر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أك
بغرامة ال تتجاكز مائتي دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة 2017المادة 225
 .9ما يحظر نشره :
يعاقب بالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسة كعشريف دينا ار مف ينشر :

 .1كثيقة مف كثائؽ التحقيؽ الجنائي اك الجنحي قبؿ تالكتيا في جمسة عمنية.
 .2محاكمات الجلسات السرٌة .
 .3المحاكمات فً دعوى السب .
 .4كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

المادة 226
يعاقب بالحبس حتى ثالثة اشير اك بغرامة حتى عشرة دنانير اك بكمتا ىاتيف العقكبتيف مف يقدـ

عالنية عمى فتح اكتتابات اك االعالف عنيا باية كسيمة مف كسائؿ النشر لمتعكيض عما قضت بو
محكمة جزائية مف غرامات اك رسكـ اك عطؿ كضرر .
الفصل الثاني

فيما يعترض نفاذ الق اررات القضائية

المادة 227
 .1الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية :
ٌ .1عاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالؽرامة من عشرة دنانٌر الى خمسٌن دٌنارا :
أ  .من وضع ٌده على عقار اخرج منه بصورة قانونٌة .
ب .من خالؾ التدابٌر التً اتخذتها المحكمة صٌانة للملكٌة او وضع الٌد.
 .2واذا اقترن الفعل بالعنؾ كان الحبس من ثالثة اشهر الى سنتٌن .
المادة 228
فار النزالء :
 .2ر
 .1كؿ مف كاف مكقكفا بصكرة قانكنية مف اجؿ جريمة كىرب  ،يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى

ثالث سنكات اذا كاف مكقكفا بجناية  ،كلمدة ال تزيد عمى سنة كاحدة اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف
دينا ار اذا كاف مكقكفا بجنحة.

 .2ككؿ محككـ عميو بعقكبة مؤقتة مف اجؿ جناية اك جنحة فيرب  ،يضاؼ الى عقكبتو االصمية
مدة ال تزيد عمى نصفيا ،اال اذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 229
 .1مف اتاح الفرار اك سيمو لشخص اكقؼ اك سجف كفاقا لمقانكف عف جنحة عكقب بالحبس حتى

ستة اشير .
 .2واذا كان الفار قد اوقؾ او سجن من اجل جناٌة ٌعاقب علٌها بعقوبة جنائٌة ؼٌر االعدام
واالشؽال المإبدة  ،حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثالث سنوات .
 .3واذا كانت عقوبة الجناٌة االعدام او االشؽال المإبدة تعرض المجرم لعقوبة االشؽال مدة ال
تزٌد على سبع سنوات .
المادة 230
 .1كؿ مف كاف مكمفا بحراسة شخص اكقؼ اك سجف كفاقا لمقانكف  ،فاتاح لو الفرار اك سيمو يعاقب
بالحبس مف ثالثة اشير الى سنة في الحالة االكلى اؿمذككرة في المادة السابقة كباالشغاؿ مف ثالث

سنكات الى خمس في الحالة الثانية  ،كباالشغاؿ مف خمس سنكات الى عشر في الحالة الثالثة .
 .2اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة فً الحالة
ٌن فً الحالة الثانٌة والحبس من سنة الى
االولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنت
ثالث سنوات فً الحالة الثالثة .
المادة 231
 .1مف ككؿ اليو حراسة مكقكؼ اك سجيف كامده تسييال لف ارره باسمحة اك بغيرىا مف آالت تسيؿ لو
الفرار عنكة يعاقب عف ىذا الفعؿ كحده باالشغاؿ المؤقتة .
 .2واذا كان الفاعل من ؼٌر الموكول الٌهم بالحراسة ٌ ،عاقب بالحبس ال اقل من سنتٌن .
المادة 232
تخفض نصؼ العقكبة اذا امف الفاعؿ القبض عمى الفار اك حممو عمى تسميـ نفسو خالؿ ثالثة
اشير مف ف ارره دكف اف يككف قد ارتكب جريمة اخرل تكصؼ بالجناية اك الجنحة .
الفصل الثالث

في استيفاء الحق بالذات

المادة 233
مف استكفى حقو بنفسو كىك قادر عمى اف يراجع في الحاؿ السمطة ذات الصالحية عكقب بالحبس
مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى ستة أشير أك بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينا نار أك بكمتا ىاتيف
العقكبتيف.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 234
اذا اقترف الفعؿ المذككر في المادة السابقة بالعنؼ  ،عكقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة
أشير كال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تقؿ عف مائة دينار.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب اؿقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 235
تتكقؼ المالحقة عمى شككل الفريؽ المتضرر اذا لـ تقترف الجنحة المذككرة بجريمة اخرل تجكز
مالحقتيا بال شككل .
الباب الخامس
في الجرائم المخمة بالثقة العامة

الفصل االول

في تقميد ختم الدولة والعالمات الرسمية والبنكنوت والطوابع

المادة 236
 .1من قلد ختم الدولة او امضاء جاللة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بٌنة من
االمر  ،عوقب باالشؽال سبع سنوات على االقل .
 .2من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمؽة ختمها  ،عوقب باالشؽال المإقتة .
المادة 237
 .1مف قمد ختما اك ميسما اك عالمة اك مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية اك قمد دمغة تمؾ االدكات
اك ختـ اك امضاء اك عالمة احد مكظفي الحككمة .
 .2ومن استعمل لؽرض ؼٌر مشروع اٌة عالمة من العالمات الرسمٌة المذكورة فً الفقرة
السابقة صحٌحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وبؽرامة من عشرة
دنانٌر الى خمسٌن دٌنارا.
المادة 238
مف اقترؼ التقميد المعاقب عميو في المادتيف السابقتيف يعفى مف العقاب اذا اتمؼ المادة الجرمية قبؿ
ام استعماؿ اك مالحقة .
المادة 239
 .2تزوير البنكنوت :

تشمؿ كممة البنكنكت الكاردة في ىذا القسـ :

 .1اكراؽ النقد االردني الصادرة بمقتضى قانكنو الخاص .
 .2المستندات المالٌة واذونات الخزٌنة وسندات الدٌن التً تصدرها الدولة والمإسسات العامة
سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرٌن .
 .3كل بولٌصة بنك اصدرها مصرؾ فً المملكة او اصدرتها اٌة شركة مسجلة تتعاطى اعمال
الصٌرفة فً المملكة او فً اٌة جهة من جهات العالم .
 .4كل ورقة مالٌة ( مهما كان االسم الذي ٌطلق علٌها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانونً فً البالد
الصادرة فٌها .

تعديالت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب
القانون المعدل رقم  40لسنة  1971حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
تشمل لفظة البنكنوت الواردة فً هذا القسم كل بولٌصة اصدرها مصرؾ فً المملكة او اٌة
شركة مسجلة تتعاطى اشؽال الصرافة فً اٌة جهة من جهات العالم وكل بولٌصة بنك صادرة
من مصرؾ  ،واوراق النقد االردنً الصادرة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالٌة ( مهما
كان االسم الذي ٌطلق علٌها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانونً فً البالد الصادرة فٌها .
المادة 240
 .1يعاقب باالشغاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات :

غير فييا اك تداكؿ كرقة بنكنكت يدؿ ظاىرىا عمى
أ .كؿ مف زكر كرقة بنكنكت بقصد االحتياؿ اك ّ

انيا مزكرة مع عممو بذلؾ .

ب .كؿ مف ادخؿ الى البالد االردنية كرقة مالية مزكرة اك مغيرة يدؿ ظاىرىا عمى انيا كرقة بنكنكت
كىك عالـ بانيا مزكرة اك مغيرة .

مغيرة كىك عالـ بامرىا  ،يعاقب
 .2كؿ مف حاز ام كرقة بنكنكت يدؿ ظاىرىا بانيا مزكرة اك ّ
بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنكات .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011حيث كاف نص الفقرة ( )3الممغي كما يمي :

 .3كؿ مف حاز اية كرقة بنكنكت يدؿ ظاىرىا بانيا مزكرة اك مغيرة كىك عالـ بامرىا يعاقب بالحبس
مف شير كاحد الى ثالث سنكات .

المادة 241
ٌ .1عاقب باألشؽال المإقتة وبؽرامة ال تقل عن خمسمائة دٌنار وال تزٌد على الؾ دٌنار كل من
قلد ورقة بنكنوت ٌدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل
البنكنوت بؤي صورة او وسٌلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها
منها مع علمه بتقلٌدها.
 .2كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بؤنها مقلدة بقصد تداولها ٌعاقب بالحبس مدة ال
تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على الؾ دٌنار.
 .3اذا ترتب على الجرائم المنصوص علٌها فً المادة ( )240من هذا القانون هبوط فً سعر
العملة االردنٌة او سندات الدولة أو زعزعة االئتمان فً االسواق الداخلٌة أو الخارجٌة او االمن
االقتصادي فً الدولة فتكون العقوبة االشؽال المإقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات وؼرامة ال
تقل عن عشرٌن الؾ دٌنار .
 .4تسري العقوبة ذاتها على کل من شرع بارتکاب احدي الجرائم المنصوص علٌها فً المادة
( )240من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحاؿم بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف قمد اك تسبب في تقميد كرقة يدؿ ظاىرىا عمى انيا كرقة بنكنكت اك قسـ مف كرقة بنكنكت اك
كرقة تماثؿ البنكنكت عمى ام كجو مف الكجكه لدرجة تحمؿ الناس عمى االنخداع اك تداكليا مع
عممو بتقميدىا معاقب باالشغاؿ المؤقتة .

المادة 242
كؿ مف ارتكب فعال مف االفعاؿ التالية بدكف تفكيض مف السمطات المختصة يعاقب باالشغاؿ
المؤقتة مدة ال تزيد عمى خمس سنكات :

 .1صنع اك استعمؿ اك باع اك عرض لمبيع اك حاز عف عمـ منو كرقا يشبو الكرؽ المخصص

كالمستعمؿ في صنع ام نكع ـف اكراؽ البنكنكت اك كرقا يمكف اف يظف بانو مف ذلؾ الكرؽ الخاص
 ،اك

 .2صنع اك استعمؿ اك كجد في عيدتو اك احرز عف عمـ منو اطا ار اك قالبا اك اداة تستعمؿ لصنع

مثؿ ذلؾ الكرؽ اك تستعمؿ في اف يدخؿ عميو اية كممة اك رقـ اك رسـ اك عالمة فارقة خاصة بذلؾ
الكرؽ كظاىرة في مادتو  ،اك

 .3تسبب في استعماؿ االساليب الفنية اك االحتيالية في اثبات مثؿ ىذه الكممات اك الرسكـ اك

العالمات الفارقة في مادة اية كرقة اك في اثبات اية كممات اك رسكـ اك عالمات فارقة اخرل يقصد
منيا اف تككف مشابية ليا كاف تسمؾ بدال منيا  ،اك

 .4حفر اك نقش باية صكرة عمى اية لكحة اك مادة نصا يدؿ ظاىره عمى انو نص كرقة بنكنكت اك
قسـ مف كرقة البنكنكت  ،اك ام اسـ اك كممة اك رقـ اك رسـ اك حرؼ اك نقش يشبو ام تكقيع مف
التكاقيع المكجكدة عمى كرقة البنكنكت  ،اك

 .5استعمؿ اك كجد في عيدتو اك احرز عف عمـ منو مثؿ تمؾ اؿلكحة اك المادة اك االداة اك الكسيمة

لصنع اك طبع كرقة بنكنكت .
المادة 243
كؿ مف اصدر كرقة مف اكراؽ البنكنكت مف دكف تفكيض مشركعا اك كاف شريكا في اصدارىا يعاقب
باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تزيد عمى خمس سنكات .
المادة 244
تضبط الحككمة كؿ كرقة بنكنكت يثبت انيا مزكرة اك مقمدة بدكف دفع تعكيض لحامميا كتقرر

مصادرتيا  ،كيجكز اتالفيا كالتصرؼ بيا بالصكرة التي يكعز بيا كزير المالية بمكافقة رئيس الكزراء
 ،كما تتمؼ بالصكرة نفسيا االداة اك المادة المعدة لصنع اك تقميد الكرؽ المستعمؿ لمبنكنكت .
المادة 245
 .3الجرائم المتصمة بالمسكوكات :
في ىذا الفصؿ :

تشمؿ لفظة (المسكوكات ) المسكككات عمى اختالؼ انكاعيا كفئاتيا المصنكعة مف ام صنؼ مف
المعادف اك المعادف المخمكطة  ،كالرائجة بصكرة مشركعة في المممكة اك في اية بالد اخرل.
كتشمؿ لفظة (معدن ) ام مزيج اك خميط مف المعادف .

كيراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكككات غير االصمية التي تحاكي المسكككات االصمية اك

التي يمكح انو قصد منيا اف تحاكييا اك اف يتداكليا الناس باعتبارىا مسكككات اصمية  ،كتشمؿ ىذه
العبارة المسكككات االصمية التي عكلجت بالطمي اك بتغيير الشكؿ حتى اصبحت تحاكي مسكككات
اكبر مفىا قيمة اك التي يمكح انيا عكلجت عمى تمؾ الصكرة بقصد اف تصبح محاكية لمسكككات

اكبر منيا قيمة اك اف يخاليا الناس كذلؾ  ،كتشمؿ ايضا المسكككات االصمية التي قرضت اك

سحمت اك انقص حجميا اك كزنيا عمى ام كجو آخر اك عكلجت بالطمي اك بتغيير الشكؿ بصكرة
تؤدم الى اخفاء آثار القرض اك السحؿ اك االنقاص كتشمؿ ايضا المسكككات اآلنفة الذكر سكاء

اكانت في حالة صالحة لمتداكؿ اـ لـ تكف كسكاء اكانت عممية طالئيا اك تغييرىا تامة اـ لـ تكف
كذلؾ .

كتشمؿ عبارة (الطمي بالذىب او الفضة) بالنسبة لممسكككات طمييا بطالء يعطييا مظير الذىب اك
الفضة ميما كانت الكسيمة المستعممة في ذلؾ .
المادة 246
كؿ مف صنع مسكككات ذىبية اك فضية زائفة  ،اك شرع في صنعيا يعاقب باالشغاؿ مدة ال تنقص
عف خمس سنكات.
المادة 247
يعاقب باالشغاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات كؿ مف:

 .1طمى بالذىب اك الفضة اية قطعة معدنية ذات حجـ اك شكؿ يناسب لصنع المسكككات منيا

بقصد سؾ مسكككات ذىبية اك فضية زائفة مف تمؾ القطعة  ،اك
 .2وضع اٌة قطعة معدنٌة فً حجم او شكل ٌناسب لتسهٌل سكها كسكة ذهبٌة او فضٌة زائفة
بقصد صنع تلك السكة الذهبٌة او الفضٌة الزائفة منها  ،او
 .3ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبٌة او فضٌة زائفة مع علمه بانها زائفة  ،او
 .4صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا لالستعمال فً صنع نقش ٌحاكً النقش الموجود على
وجهً سكة ذهبٌة او فضٌة او على احد وجهٌها او على اي جزء من احد وجهٌها  ،او
 .5صنع او صلح عدة او اداه او آلة معٌنة او مخصصة لالستعمال فً رسم دائرة اٌة سكة
بعالمات او نقوش تشبه فً ظاهرها العالمات والنقوش المرسومة على دائرة اٌة سكة ذهبٌة او
فضٌة  ،او
 .6صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من
اي معدن آخر لكبسها .
المادة 248
 .1كؿ مف سحؿ اك قرض اية سكة ذىبية اك فضية بصكرة تنقص مف كزنيا بقصد اف تظؿ بعد
سحميا اك قرضيا قابمة لمصرؼ كسكة ذىبية اك فضية يعاقب باالشغاؿ مدة ال تنقص عف خمس

سنكات .
 .2كل من احرز او تصرؾ بوجه ؼٌر مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك
ذهبٌة او فضٌة او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة
استحصل علٌه بواسطة سحل مسكوكات ذهبٌة او فضٌة او قرضها بصورة انقصت من وزنها
مع علمه بحقٌقة امر تلك االشٌاء ٌعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات .
المادة 249
كؿ مف تداكؿ سكة ذىبية اك فضية زائفة مع عممو بانيا زائفة  ،يعاؽب بالحبس مدة ال تزيد عمى
سنتيف .
المادة 250

كؿ مف :

 .1تداكؿ سكة ذىبية اك فضية زائفة كىك يعمـ انيا كذلؾ ككاف يحرز عند تداكليا مسكككات اخرل
ذىبية اك فضية زائفة ،اك
 .2تداول سكة ذهبٌة او فضٌة زائفة وهو ٌعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبٌة او
فضٌة زائفة مع علمه بانها زائفة  ،اما فً الٌوم ذاته او خالل االٌام العشرة التالٌة  ،او
 .3احرز ثالث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبٌة او الفضٌة الزائفة مع علمه بانها زائفة
وبنٌة تداول اٌة قطعة منها .
ٌعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات .
المادة 251
كؿ مف ارتكب احدل الجرائـ المبينة في المادتيف السابقتيف االخيرتيف ككاف قد اديف فيما مضى
بارتكاب ام جرـ مف تمؾ الجرائـ يعاقب باالشغاؿ مدة ال تزيد عمى خمس سنكات.
المادة 252
كؿ مف :

 .1صنع اية سكة معدنية غير الذىبية كالفضية  ،زائفة  ،اك
 .2صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهٌاة او مخصصة الن تستعمل فً صنع اٌة سكة معدنٌة
ؼٌر الذهبٌة او الفضٌة الزائفة  ،او احرزها او تصرؾ فٌها بدون تفوٌض او عذر مشروع وهو
عالم بحقٌقة امرها  ،او
 .3اشترى او باع او قبض او دفع او تصرؾ باٌة سكة معدنٌة زائفة باقل من القٌمة المعٌنة
علٌها او باقل من القٌمة التً ٌلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقٌام باي فعل من
هذه االفعال .
ٌعاقب باالشؽال مدة ال تزٌد على سبع سنوات .
المادة 253
كؿ مف :

 .1تداكؿ سكة معدنية غير الذىبية كالفضية زائفة مع عممو بانيا زائفة  ،اك
 .2احرز ثالث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنٌة المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع
علمه بانها زائفة .
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة .
المادة 254
يعاقب بغرامة ال تتجاكز خمسة كعشريف دينا ار كؿ مف :
 .1قبض عف نية حسنة اية مسكككات زائفة اك مقمدة اك كرقة بنكنكت زائفة كمقمدة كصرفيا بعد اف

تحقؽ عيبيا .
 .2تعامل وهو عالم باالمر باٌة مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها .
المادة 255
كؿ مف رفض قبكؿ اية سكة اك كرقة نقد مف المسكككات اك اكراؽ النقد التي تعتبر نقدا قانكنيا في
عشر دنانير .
ة
المممكة حسب قيمتيا االسمية  ،يعاقب بغرامة ال تزيد عمى
المادة 256
 .4تزوير الطوابع :

يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تتجاكز عشر سنكات كؿ مف:

 .1قمد اك زكر اية دمغة اك طكابع الكاردات اك طكابع البريد المختصة بالدكلة اك اية طكابع اقرت
الدكلة استعماليا .
 .2صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة ٌمكن استعمالها لطبع الدمؽة او الطوابع .
المادة 257
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تتجاكز عشر سنكات كؿ مف:

 .1صنع اك صمح قالبا اك لكحة اك آلة يمكف استعماليا في اخراج رسـ يحاكي الرسـ الذم يخرجو

م اية بالد اجنبية ،
ام قالب اك لكحة اك آلة تستعمؿ في صنع اية دمغة اك طابع مف المممكة اك ؼ

اك صنع اك صمح قالبا اك لكحة اك آلة يمكف استعماليا في طبع اية كممات اك خطكط اك حركؼ اك

عالمات تشبو الكممات اك الحركؼ اك الخطكط اك العالمات المستعممة في ام كرؽ اعدتو السمطات

ذات الشاف لمثؿ الغايات السالفة الذكر  ،اك
 .2احرز او تصرؾ باٌة ورقة او مادة اخرى مطبوع علٌها رسم اي قالب او لوحة او آلة او
اٌة ورقة مرسوم علٌها مثل هذه الكلمات او االرقام او الحروؾ او العالمات او الخطوط المشار
الٌها فٌما تقدم وهو عالم بذلك .
المادة 258
 .1يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار اك بكمتا العقكبتيف مف
استعمؿ كىك عالـ باالمر احد الطكابع المقمدة اك المزكرة .
 .2وٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا او بكلتا
العقوبتٌن من استعمل وهو عالم باالمر طابعا مستعمال .
المادة 259
احكام شاممة :

 .1يعفى مف العقكبة مف اشترؾ باحدل الجنايات المنصكص عمييا في المكاد ( )257- 236كاخبر
الحككمة بيا قبؿ اتماميا.
 .2اما المشتكى علٌه الذي ٌتٌح القبض  -ولو بعد بدء المالحقات  -على سائر المجرمٌن
فتخفض عقوبته على نحو ما نصت علٌه المادة ( )97من هذا القانون .
الفصل الثاني
في التزوير

المادة 260
التزوير  ،ىك تحريؼ مفتعؿ لمحقيقة في الكقائع كالبيانات التي يراد اثباتيا بصؾ اك مخطكط يحتج
بيما نجـ اك يمكف اف ينجـ عنو ضرر مادم اك معنكم اك اجتماعي .
المادة 261

يعاقب بعقكبة مرتكب التزكير نفسيا مف استعمؿ المزكر كىك عالـ بامره اال اذا نص القانكف عمى
عقكبة خاصة .
المادة 262
 .1في التزوير الجنائي :

 .1يعاقب باالشغاؿ المؤقتة خمس سنكات عمى االقؿ المكظؼ الذم يرتكب تزكي ار ماديا في اثناء

قيامو بالكظيفة اما باساءة استعماؿ امضاء اك ختـ اك بصمة اصبع اك اجماال بتكقيعو امضاء مزك ار
 ،كاما بصفع صؾ اك مخطكط كاما بما يرتكبو مف حذؼ اك اضافة تغيير في مضمكف صؾ اك
مخطكط .

 .2ال تنقص العقكبة عف سبع سنكات اذا كاف السند المزكر مف السندات التي يعمؿ بيا الى اف
يدعى تزكيرىا .

 .3تطبؽ احكاـ ىذه المادة في حاؿ اتالؼ السند اتالفا كميا اك جزئيا .
المادة 263
يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة السابقة :

 .1المكظؼ الذم ينظـ سندا مف اختصاصو فيحدث تشكيشا في مكضكعو اك ظركفو اما باساءتو
استعماؿ امضاء عمى بياض اؤتمف عميو  ،اك بتدكينو عقكدا اك اقكاال غير التي صدرت عف

المتعاقديف اك التي اممكىا  .اك باثباتو كقائع كاذبة عمى انيا صحيحة اك كقائع غير معترؼ بيا عمى
انيا معترؼ بيا اك بتحريفو اية كاقعة اخرل باغفالو ام ار اك ايراده عمى كجو غير صحيح .

 .2المكظؼ الذم يككف في عيدتو الفعمية سجؿ اك ضبط محفكظ بتفكيض قانكني كيسمح عف عمـ

منو بادخاؿ قيد فيو يتعمؽ بمسالة جكىرية مع عممو بعدـ صحة ذلؾ القيد .
المادة 264
ينزؿ منزلة المكظفيف العاميف لتطبيؽ المكاد السابقة كؿ مف فكض اليو المصادقة عمى صحة سند اك
امضاء اك ختـ .
المادة 265
يعاقب سائر االشخاص الذيف يرتكبكف تزكي ار في االكراؽ الرسمية باحدل الكسائؿ المذككرة في المكاد
السابقة باالشغاؿ المؤقتة اك االعتقاؿ في الحاالت التي ال ينص فييا القانكف عمى خالؼ ذلؾ .
المادة 266
 .2المصدقات الكاذبة :

 .1مف اقدـ حاؿ ممارستو كظيفة عامة اك خدمة عامة اك مينة طبية اك صحية اك اية جية اخرل

عمى اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدـ الى السمطات العامة اك مف شانيا اف تجر لنفسو اك الى
غيره منفعة غير مشركعة اك تمحؽ الضرر بمصالح احد الناس  ،كمف اختمؽ بانتحالو اسـ احد

االشخاص المذككريف آنفا اك زكر تمؾ المصدقة اك استعمميا  ،يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى
سنتيف.

 .2كاذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أماـ اؿقضاء  ،فال ينقص الحبس عف سنة.

 .3كاذا ارتكب ىذه الجريمة احد الناس خالؼ مف ذكر فيما سبؽ فيعاقب بالحبس مف ثالثة أشير
الى سنة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميابمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نص الفقرة ( )2السابؽ كما يمي :

 .2كاذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز اماـ القضاء اك لتبرر االعفاء مف خدمة عامة ،
فال ينقص الحبس عف ثالثة اشير .

المادة 267
اف اكراؽ التبميغ التي يحررىا المحضركف كسائر مكظفي الدكلة كاالدارات العامة  ،ككذلؾ المحاضر
كالتقارير التي يحررىا رجاؿ الضابطة العدلية تعتبر انيا مصدقة لتطبيؽ القانكف الجزائي.
المادة 268
يعاقب بالحبس مف شير حتى ستة اشير كؿ مف :

 .1استعمؿ شيادة حسف اخالؽ صادرة لغيره بقصد الحصكؿ عمى عمؿ .
 .2صدرت له شهادة حسن اخالق واعطاها او باعها او اعارها لشخص آخر كً ٌستعملها
بقصد الحصول على عمل .
المادة 269
 .3انتحال اليوية :

مف تقدـ الى سمطة عامة بيكية كاذبة قصد جمب المنفعة لنفسو اك لغيره اك بغية االضرار بحقكؽ

احد الناس  ،عكقب بالحبس مف شير الى سنة .
المادة 270
تفرض العقكبة نفسيا عؿل كؿ شخص يعرؼ عف عمـ منو في االحكاؿ المذككرة آنفا ىكية احد الناس
الكاذبة اماـ السمطات العامة .
المادة 271
 .4التزوير في االوراق الخاصة :

مف ارتكب التزكير في اكراؽ خاصة باحدل الكسائؿ المحددة في المادتيف ( 262ك )263يعاقب
بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات.
المادة 272
يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات كبغرامة اقميا خمسكف دينا ار كؿ مف :

 .1محا تسطير شؾ اك اضاؼ اليو اك غير فيو  ،اك
 .2تداول شكا مسطرا وهو عالم بان التسطٌر الذي علٌه قد محً او اضٌؾ الٌه او ؼٌّر فٌه .
الباب السادس

في الجرائم التي تمس الدين واالسرة
الفصل االول

في الجرائم التي تمس الدين والتعدي عمى حرمة االموات

المادة 273
من ثبتت جراته على اطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من االنبٌاء ٌحبس من سنة الى
ثالث سنوات.
المادة 274
مف ينقض الصياـ في رمضاف عمنا يعاقب بالحبس حتى شير كاحد اك بالغرامة حتى خمسة عشر
دينا ار .
المادة 275
كؿ مف خرب اك اتمؼ اك دنس مكاف عبادة اك شعا ار اك ام شئ تقدسو جماعة مف الناس قاصدا
بذلؾ اىانة ديف اية جماعة مف الناس اك فعؿ ذلؾ مع عممو باف تمؾ الجماعة ستحمؿ فعمو ىذا

عمى محمؿ االىانة لدينيا يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف أك بغرامة مف خمسيف دينا ار الى
مائتي دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة .2017المادة 276
كؿ مف ازعج قصدا جمعا مف الناس اجتمعكا ضمف حدكد القانكف القامة الشعائر الدينية اك تعرض
ليا باليزء عند اقامتيا اك احدث تشكيشا اثناء ذلؾ اك تعدل عمى ام شخص يقكـ ضمف حدكد

القانكف بالشعائر الدينية في ذلؾ االجتماع اك عمى ام شخص آخر مكجكد في ذلؾ االجتماع دكف

اف يككف لو مبرر اك عذر مشركع يعاقب بالحبس حتى ستة أشير أك بغرامة حتى خمسيف دينا ار أك
يف.
بكمتا ىاتيف العقكبت

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة .2017المادة 277

 .1كؿ مف اعتدل عمى مكاف يستعمؿ لدفف المكتى اك عمى مكػاف مخصص القامة مراسيـ الجنازة
اك لحفػظ رفات المكتى اك انصاب المكتى اك دنسو اك ىدمو اك انتيؾ حرمة ميت يعاقب بالحبس
مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عمى سنتيف .

 .2كؿ مف سبب ازعاجا الشخاص مجتمعيف بقصد إقامة مراسـ الجنازة قاصدا بذلؾ جرح عكاطؼ
ام شخص اك اىانة دينو اك كاف يعمـ باف فعمو ىذا يحتمؿ أف يجرح عكاطؼ ام شخص اك اف

يؤدم الى ام اىانة دينية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير أك بغرامة ال تزيد عمى مائة
دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف اعتدل عمى مكاف يستعمؿ لدفف المكتى اك عمى مكاف مخصص القامة مراسيـ الجنازة

لممكتى اك لحفظ رفات المكتى اك انصاب المكتى اك دنسو اك ىدمو اك انتيؾ حرمة ميت اك سبب
ازعاجا الشخاص مجتمعيف بقصد اقامة مراسـ الجنازة قاصدا بذلؾ جرح عكاطؼ ام شخص اك
اىانة دينو اك كاف يعمـ باف فعمو ىذا يحتمؿ اف يجرح عكاطؼ ام شخص اك اف يؤدم الى اية

اىانة دينية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى عشريف دينا ار .

المادة 278
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى عشريف دينا ار كؿ مف :

 .1نشر شيئا مطبكعا اك مخطكطا اك صكرة اك رسما اك رم از مف شانو اف يؤدم الى اىانة الشعكر
الديني الشخاص آخريف اك الى اىانة معتقدىـ الديني  ،اك
 .2تفوه فً مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شانه ان ٌإدي الى
اهانة الشعور او المعتقد الدٌنً لذلك الشخص اآلخر.
الفصل الثاني

في الجرائم التي تمس االسرة
 .1الجرائم المتعمقة بالزواج :

يعاقب بالحبس مف شير الى ستة اشير كؿ مف اجرل مراسيـ زكاج اك كاف طرفا في اجراء تمؾ
المراسيـ بصكرة ال تتفؽ مع أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية أك أم تشريعات أخرل نافذة.

المادة 279
تعديالت المادة :

 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
يعاقب بالحبس مف شير الى ستة اشير كؿ مف :

 .1اجرل مراسيـ زكاج اك كاف طرفا في اجراء تمؾ المراسيـ بصكرة ال تتفؽ مع قانكف حقكؽ العائمة
اك ام قانكف آخر اك شريعة اخرل ينطبؽ اك تنطبؽ عمى الزكج كالزكجة مع عممو بذلؾ  ،اك

زكج فتاة اك اجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا اك ساعد في اجراء
ّ .2
مراسيـ زكاجيا باية صفة كانت  ،اك
 .3زكج فتاة اك اجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ تتـ الثامنة عشرة مف عمرىا اك ساعد في اجراء مراسيـ
زكاجيا باية صفة كانت دكف اف يتحقؽ مقدما باف كلي امرىا قد كافؽ عمى ذلؾ الزكاج .

المادة 280
 .1كؿ شخص ذك ار كاف اك انثى  ،تزكج في اثناء كجكد زكجو عمى قيد الحياة سكاء اكاف الزكاج

التالي باطال اك يمكف فسخو اك لـ يمكف  ،يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات اال اذا
ثبت :

أ  .اف الزكاج السابؽ قد اعمنت فسخو محكمة ذات اختصاص اك سمطة دينية ذات اختصاص  ،اك

ب .اف الشريعة المتعمقة بالزكاج التي تسرم عمى الزكج  -في تاريخ الزكاج السابؽ اك تاريخ الزكاج
التالي  -تتيح لو الزكاج باكثر مف زكجة كاحدة .
ٌ .2عاقب بنفس العقوبة من اجرى مراسٌم الزواج المذكورة فً الفقرة السابقة مع علمه بذلك .
المادة 281
إذا لـ يقـ مف طمؽ زكجو أك مف ينيبو عنو بمراجعة المحكمة المختصة لطمب تسجيؿ ىذا الطالؽ
خالؿ المدة المحددة كفؽ أحكاـ قانكف األحكاؿ الشخصية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شير
كاحد اك بغرامة مف ثالثيف دينا انر إلى مائة دينار.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف طمؽ زكجو كلـ يراجع القاضي اك مف ينيبو عنو خالؿ خمسة عشر يكما بطمب تسجيؿ ىذا
الطالؽ  ،كما يقضي بذلؾ قانكف حقكؽ العائمة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شير كاحد اك
بغرامة ال تزيد عمى خمسة عشر دينا ار .

المادة 282
 .2الجنح المخمة باداب االسرة :

 .1يعاقب الزاني كالزانية برضاىما بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات .

 .2كال تنقص العقكبة عف الحبس لمدة سنتيف بالنسبة لمزاني المتزكج اك الزانية المتزكجة .

 .3كتككف عقكبة الزاني كالزانية الحبس لمدة ثالث سنكات اذا تـ فعؿ الزنا في بيت الزكجية ألم
منيما .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
 .1تعاقب المراة الزانية برضاىا بالحبس مف ستة اشير الى سنتيف .

 .2كيقضى بالعقكبة نفسيا عمى شريؾ الزانية اذا كاف متزكجا كاال فالحبس مف ثالثة اشير الى سنة
.

 .3االدلة التي تقبؿ كتككف حجة عمى شريؾ الزانية ىي القبض عمييما حيف تمبسيما بالفعؿ اك
مكتكب .
ة
اعتراؼ المتيـ لدل قاضي التحقيؽ اك في المحكمة اك كجكد مكاتيب اك اكراؽ اخرل

المادة 283
األدلة التي تقبؿ كتككف حجة الثبات جريمة الزنا ىي ضبط الزاني كالزانية في حالة التمبس بالفعؿ أك
أف يصدر عنيما اعتراؼ قضائي أك كثائؽ قاطعة بكقكع الجريمة أك أف يصدر عف أحدىما اعتراؼ
قضائي كعف اآلخر كثائؽ قاطعة بكقكع الجريمة .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعاقب الزكج بالحبس مف شير الى سنة اذا ارتكب الزنا في منزؿ الزكجية اك اتخذ لو خميمة جيا ار
في أم مكاف كاف .

المادة 284
 .1ال يجكز مالحقة الزاني اك الزانية اال بشككل الزكج اك الزكجة ما دامت الزكجية قائمة بينيما ،

ككذلؾ بشككل كلي الزانية  ،كفي حاؿ الشككل ضد احدىما اك كمييما يالحؽ االثناف معا باالضافة
الى الشريؾ كالمحرض كالمتدخؿ في فعؿ الزنا اف كجدكا  ،كتسقط الدعكل كالعقكبة المحككـ بيا
باسقاط الشاكي شككاه .

 .2ال تقبؿ الشككل بعد مركر مدة ثالثة اشير مف تاريخ عمـ المشتكي بالجريمة  ،عمى أف ال
تتجاكز ىذه المدة في جميع األحكاؿ سنة كاحدة مف تاريخ كقكع الجريمة .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1ال يجكز مالحقة فعؿ الزنا اال بشككل الزكج ما دامت الزكجية قائمة بينيما كحتى نياية اربعة
اشير مف كقكع الطالؽ اك شككل كلييا اذا لـ يكف ليا زكج كال يجكز مالحقة الزكج بفعؿ الزنا

المنصكص عميو في المادة السابقة اال بناء عمى شككل زكجتو كتسقط الدعكل كالعقكبة باالسقاط .
 .2ال يالحؽ الشريؾ اال كالزكجة معا .

 .3ال تقبؿ الشككل بعد مركر ثالثة اشير اعتبا ار مف اليكـ الذم يصؿ فيو خبر الجريمة الى الزكج
اك الكلي .

 .4اذا رد الزكج زكجتو اك تكفي الزكج اك الكلي الشاكي اك الزانية اك شريكيا في الزنا تسقط الشككل
.

المادة 285
أ  .السفاح بيف االصكؿ كالفركع سكاء كانكا شرعييف اك غير شرعييف كبيف االشقاء كالشقيقات
كاالخكة كاالخكات الب اك الـ اك مف ىـ في منزلتيـ مف االصيار كالمحارـ  ،يعاقب مرتكبو
باالشغاؿ المؤقتة لمدة ال تقؿ عف سبع سنكات.

ب .السفاح بيف شخص كشخص آخر خاضع لسمطتو الشرعية اك القانكنية اك الفعمية يعاؽب مرتكبو

باالشغاؿ المؤقتة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات كاذا كاف لمجاني كالية عمى المجني عمييا فيحرـ مف
ىذه الكالية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة  2017وتم الؽاءنصها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  9لسنة 1988حٌث كان
نصها السابق كما ٌلً :
السفاح بٌن االصول والفروع شرعٌٌن كانوا او ؼٌر شرعٌٌن او بٌن االشقاء والشقٌقات واالخوة
واالخوات الب او الم او من هم بمنزلة هإالء جمٌعا من االصهرة او اذا كان الحد المجرمٌن
على االخر سلطة قانونٌة او فعلٌة ٌعاقب علٌه بالحبس من سنتٌن الى ثالث سنوات .
المادة 286
يالحؽ السفاح المكصكؼ في المادة السابقة بناء عمى شككل قريب اك صير احد المجرميف حتى
الدرجة الرابعة .
المادة 287
الع ّجز :
 .3الجرائم المتعمقة بالقُ ّ
صر و ُ

مف قاـ و
بفعؿ أدل إلى نسب قاصر إلى إمرأة لـ تمده أك إلى غير أبيو عكقب باألشغاؿ المؤقتة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديؿ عنكانيا كالغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
 .3الجرائـ المتعمقة باالطفاؿ كالعجز :

 .1مف خطؼ اك خبا كلدا دكف السابعة مف عمره اك ابدؿ كلدا بآخر اك نسب الى امراة طفال لـ تمده
 ،عكقب بالحبس مف ثالث اشير الى ثالث سنكات .

 .2كال تنقص العقكبة عف ستة اشير اذا ؾاف الغرض مف الجريمة اك كانت نتيجتيا ازالة اك تحريؼ
البينة المتعمقة باحكاؿ الطفؿ الشخصية اك تدكيف احكاؿ شخصية صكرية في السجالت الرسمية .

المادة 288
مقيد في سجؿ األحكاؿ المدنية مكلكدان غير
مف أكدع قاص انر مأكل المقطاء ككتـ ىكيتو كىك يعمـ بأنو ه
شرعي معترؼ بو أك مكلكدان شرعيان عكقب بالحبس مدة سنتيف عمى األقؿ.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف اكدع كلدا ماكل المقطاء ككتـ ىكيتو حاؿ ككنو مقيدا في سجالت النفكس كلدا غير شرعي
معترؼ بو اك كلدا شرعيا عكقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف .

المادة 289
 .1كؿ مف ترؾ قاص انر لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف عمره دكف سبب مشركع اك معقكؿ كيؤدم الى
تعريض حياتو لمخطر ،اك عمى كجو يحتمؿ اف يسبب ضر ار مستديمان لصحتو يعاقب بالحبس مف
ثالثة أشير إلى سنة.

 .2كتككف العقكبة الحبس مف سنة إلى ثالث سنكات إذا كاف القاصر لـ يكمؿ الثانية عشرة مف عمره
أك كاف ذا إعاقة ميما بمغ عمره .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الغاء نصيا السابؽكاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف ترؾ كلدا دكف السنتيف مف عمره دكف سبب مشركع اك معقكؿ تؤدم الى تعريض حياتو

لمخطر  ،اك عمى كجو يحتمؿ اف يسبب ضر ار مستديما لصحتو يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث
سنكات .

المادة 290
يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنة كؿ مف :

و
لقاصر لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف عمره اك لذم إعاقة ميما بمغ
.1أ .كاف كالدنا اك كلينا اك كصينا
عمره اك كاف معيكدا اليو شرعا أك قانكنان امر المحافظة عميو كالعناية بو ،كرفض اك اىمؿ تزكيده

بالطعاـ كالكساء كالفراش كالضركريات االخرل مع استطاعتو القياـ بذلؾ  ،مسببا بعممو ىذا االضرار
بصحتو .

و
لقاصر لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف عمره ،اك لذم إعاقة ميما بمغ
ب .كاف كالدا اك كليا اك كصيا

عمره اك كاف معيكدا اليو شرعا أك قانكننا أمر المحافظة عميو كالعناية بو كتخمى عنو قصدا اك بدكف
سبب مشركع اك معقكؿ  -مع انو قادر عمى اعالتو  -كتركو دكف كسيمة إلعالتو .

 .2كتككف العقكبة في أم مف الحاالت الكاردة في الفقرة ( )1مف ىذه المادة الحبس مف ستة أشير
إلى سنتيف إذا كاف القاصر لـ يكمؿ الثانية عشرة مف عمره .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الغاء

نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث
كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعاقب بالحبس مف شير الى سنة كؿ مف :

كصي لكلد صغير ال يستطيع اعالة نفسو اك كاف معيكدا اليو شرعا امر
ا
 .1كاف كالدا اك كليا اك

المحافظة عميو كالعناية بو  ،كرفض اك اىمؿ تزكيده بالطعاـ كالكساء كالفراش كالضركريات االخرل
مع استطاعتو القياـ بذلؾ  ،مسببا بعممو ىذا االضرار بصحتو .

الثاني عشرة مف عمره ،اك كاف معيكدا اليو شرعا
ة
 .2كاف كالدا اك كليا اك كصيا لكلد لـ يتـ

المحافظة عميو كالعناية بو كتخمى عنو قصدا اك بدكف سبب مشركع اك معقكؿ  -مع انو قادر عمى
اعالتو  -كتركو دكف كسيمة العالتو .

المادة 291
 .4التعدي عمى حراسة القاصر :

.1أ .مف خطؼ اك ابعد قاص ار لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره كلك برضاه بقصد نزعو مف سمطة

مف لو عميو حؽ الكالية اك الحراسة  ،عكقب بالحبس مف شير الى سنتيف كبالغرامة مف ثالثيف دينا انر
الى مائة دينار .

ب .كتككف العقكبة الحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف كالغرامة مف خمسيف إلى مائتي دينار إذا لـ
يكف القاصر قد أكمؿ الثانية عشرة مف عمره .

 .2كاذا كاف القاصر قد خطؼ اك ابعد بالحيمة اك القكة كانت العقكبة الحبس مف ستة اشير الى
ثالث سػنكات.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1مف خطؼ اك ابعد قاص ار لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف عمره كلك برضاه بقصد نزعو مف سمطة
مف لو عميو الكالية اك الحراسة  ،عكقب بالحبس مف شير الى ثالث سنكات كبالغرامة مف خمسة
دنانير الى خمسة كعشريف دينا ار .

 .2كاذا لـ يكف القاصر قد اتـ الثانية عشرة مف عمره اك خطؼ اك ابعد بالحيمة اك القكة كانت
العقكبة مف ثالثة اشير الى ثالث سنكات .

المادة 292
الباب السابع

في الجرائم المخمة باالخالق واآلداب العامة
الفصل االول

في االعتداء عمى العرض
 .1االغتصاب ومواقعة القاصر :

 .1أ  .مف كاقع انثى (غير زكجو) بغير رضاىا سكاء باالكراه اك بالتيديد اك بالحيمة اك بالخداع
عكقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس عشرة سنة .

ب .كتككف العقكبة األشغاؿ عشريف سنة إذا كانت المجني عمييا قد أكممت الخامسة عشرة كلـ تكمؿ
الثامنة عشرة مف عمرىا .

 .2كؿ شخص اقدـ عمى اغتصاب فتاة لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا يعاقب باالعداـ .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ الغاء نصياالسابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة  1988حيث كاف
نصيا السابؽ كما يمي :

 .1مف كاقع باالكراه انثى ( غير زكجو ) يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى االقؿ .
 .2كال تنقص العقكبة عف سبع سنكات اذا كاف المعتدل عمييا لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا .

المادة 293
مف كاقع انثى ( غير زكجو ) ال تستطيع المقاكمة بسبب ضعؼ اك عجز جسدم اك نفسي اك عقمي
يعد مرتكبنا لمجرـ المنصكص عميو في المادة ( )292مف ىذا القانكف كيعاقب بالعقكبة المنصكص

عمييا فييا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ الغاء نصياكاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة  1988حيث كاف نصيا
السابؽ كما يمي :

يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة مف كاقع انثى ( غير زكج ق ) ال تستطيع المقاكمة بسبب عجز
جسدم اك نقص نفسي اك بسبب ما استعمؿ نحكىا مف ضركب الخداع .

المادة 294
 .1مف كاقع انثى (غير زكجو) اكممت الخامسة عشرة كلـ تكمؿ الثامنة عشرة مف عمرىا عكقب
باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات .

 .2كاذا أكممت المجني عمييا الثانية عشرة كلـ تكمؿ الخامسة عشرة مف عمرىا فيككف الحد األدنى
لمعقكبة خمس عشرة سنة .

 .3كاذا لـ تكف المجني عمييا قد أكممت الثانية عشرة مف عمرىا فيعد مرتكبنا لمجرـ المنصكص عميو
في الفقرة ( )2مف المادة ( )292مف ىذا القانكف كيعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا فييا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1مف كاقع انثى لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا عكقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة .

 .2كال تنقص العقكبة عف خمس سنكات اذا كانت المعتدل عمييا لـ تتـ الثانية عشرة مف عمرىا .

المادة 295
 .1أ  .مف كاقع انثى اكممت الخامسة عشرة كلـ تكمؿ الثامنة عشرة مف عمرىا ككاف الجاني احد
اصكليا سكاء كاف شرعيا اك غير شرعي اك كاقعيا احد محارميا اك مف كاف مككال بتربيتيا اك
رعايتيا اك لو سمطة شرعية اك قانكنية عمييا عكقب باالشغاؿ عشريف سنة .

ب .كتككف العقكبة األشغاؿ المؤبدة إذا أكممت المجني عمييا الثانية عشرة كلـ تكمؿ الخامسة عشرة
مف عمرىا.

ج .إذا كاف لمجاني كالية عمى المجني عمييا ،فيحرـ مف ىذه الكالية.
 .2وٌقضى بالعقوبة ذاتها المقررة فً الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دٌن او مدٌر مكتب
استخدام او عامال فٌه فارتكب الفعل مسٌئا استعمال السلطة او التسهٌالت التً ٌستمدها من هذه
السلطة .

تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة 1988
حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

امنة عشرة مف عمرىا احد اصكليا  -شرعيا كاف
 .1اذا كاقع اثنى اتمت الخامسة عشرة  ،كلـ تتـ الث
اك غير شرعي  -اك زكج اميا اك زكج جدتيا البييا ككؿ مف كاف مككال بتربيتيا اك مالحظتيا
عكقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة .

المادة 296
 .3ىتك العرض :

 .1كؿ مف ىتؾ بالعنؼ اك التيديد عرض انساف عكقب باالشغاؿ مدة ال تنقص عف اربع سنكات .
 .2وٌكون الحد األدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجنً علٌه قد أكمل الخامسة عشرة ولم
ٌكمل الثامنة عشرة من عمره.
 .3وٌكون الحد األدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجنً علٌه قد أكمل الثانٌة عشرة ولم ٌكمل
الخامسة عشرة من عمره.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كافنص الفقرة ( )2السابؽ كما يمي :

 .2كيككف الحد االدنى لمعقكبة سبع سنكات اذا كاف المعتدل عميو لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره .

المادة 297
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مف ىتؾ عرض انساف ال يستطيع المقاكمة بسبب عجز جسدم اك نقص
نفسي اك بسبب ما استعمؿ نحكه مف ضركب الخداع اك حممو عمى ارتكابو .
المادة 298
 .1كؿ مف ىتؾ بغير عنؼ اك تيديد عرض كلد  -ذك ار كاف اك انثى-أكمؿ الخامسة عشرة كلـ

يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره اك حممو عمى ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مدة
ال تزيد عمى عشػر سنػكات .

 .2كيككف الحد األدنى لمعقكبة خمس سنكات إذا كاف المجني عميو قد أكمؿ الثانية عشرة كلـ يكمؿ
الخامسة عشرة مف عمره .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1كؿ مف ىتؾ بغير عنؼ اك تيديد عرض كلد  -ذك ار كاف اك انثى -لـ يتـ الخامسة عشرة مف
عمره اك حممو عمى ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة .

 .2كال تنقص العقكبة عف خمس سنكات اذا كاف الكلد  -ذك ار كاف اك انثى  -لـ يتـ الثانية عشرة مف
عمره .

المادة 299
و
تيديد أك بدكنيما عرض كلد  -ذك ار كاف أك أنثى  -لـ يكمؿ الثانية عشرة مف
كؿ مف ىتؾ بعنؼ أك

عمره أك حممو عمى ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض يعاقب باألشػغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف ثماف سنكات.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ شخص مف المكصكفيف في المادة ( )295ييتؾ عرض شخص  -ذك ار كاف اـ انثى  -اتـ

الخامسة عشرة كلما يتـ الثامنة عشرة مف عمرق اك يحممو عمى ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض يعاقب
باالشغاؿ الشاقة المؤقتة .

المادة 300
احكام شاممة :
تشدد عقكبة الجنايات المنصكص عمييا في المكاد ( )292ك( )293ك( )294ك( )296ك()297

ك( )298ك( )299بحيث يضاؼ الييا مف ثمثيا الى نصفيا اذا كاف المتيـ احد االشخاص المشار
الييـ في المادة (. )295

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السبؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

تشدد عقكبة الجنايات المنصكص عمييا في المكاد ( )292ك( )293ك( )294ك()296

ك( ))298بحيث يضاؼ الييا مف ثمثيا الى نصفيا اذا كاف المتيـ احد االشخاص المشار الييـ في
المادة (. )295

المادة 301
 .1تشدد عقكبة الجنايات المنصكص عمييا في النبذتيف السابقتيف مف الفصؿ االكؿ ىذا  ،بحيث
يضاؼ الييا مف ثمثيا الى نصفيا :

أ  .اذا اقترفيا شخصاف اك اكثر في التغمب عمى مقاكمة المعتدل عميو اك تعاقبكا عمى اجراء الفحش

بو .

ب .اذا اصيب المعتدل عميو بمرض جنسي اك كانت المعتدل عمييا بك ار فازيمت بكارتيا .
 .2اذا ّأدت احدل الجنايات السابؽ ذكرىا الى :

أ .مكت المعتدل عميو كلـ يكف الفاعؿ قد اراد ىذه النتيجة فتككف العقكبة األشغاؿ المؤقتة مدة خمس
عشرة سنة .

ب .اصابة المعتدل عميو بمرض نقص المناعة المكتسب كمع عمـ الفاعؿ باصابتو بيذا المرض
فتككف العقكبة األشغاؿ المؤبدة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصالفقرة ( )2السابؽ كما يمي :

 .2اذا ادت احدل الجنايات السابؽ ذكرىا الى مكت المعتدل عميو كلـ يكف الفاعؿ قد اراد ىذه
النتيجة  ،فال تنقص العقكبة عف عشرة سنكات اشغاال شاقة .

المادة 302
 .3الخطف :
كؿ مف خطؼ بالتحيؿ اك االكراه شخصا  -ذك ار كاف اك انثى  -كىرب بو الى احدل الجيات ،
عكقب عمى الكجو اآلتي :

 .1بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات  ،اذا كاف المخطكؼ عمى الصكرة المذككرة ذك ار أكمؿ الثامنة
عشرة مف عمره كال تقؿ العقكبة عف سنتيف اذا لـ يكف قد اكمميا.

 .2باالشغاؿ المؤقتة اذا كانت المخطكفة عمى الصكرة المذككرة انثى .

 .3باالشغاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات اذا كانت المخطكفة ذات بعؿ سكاء اكانت اتمت
الخامسة عشرة مف عمرىا اـ لـ تتـ .

 .4باالشغاؿ مدة ال تنقص عف عشر سنكات اذا كاف المخطكؼ ذك ار كاف اك انثى  ،قد اعتدم
عمييا باالغتصاب اك ىتؾ العرض .

 .5باالشغاؿ مدة ال تنقص عف عشر سنكات اذا كانت المخطكفة ذات بعؿ لـ تكف قد اتمت
الخامسة عشرة مف عمرىا كاعتدم عمييا بالمكاقعة .

 .6باالشغاؿ مدة ال تنقص عف سبع سنكات اذا كانت المخطكفة ذات بعؿ تجاكزت الخامسة عشرة

مف عمرىا كاعتدم عمييا بالمكاقعة.
ٌ .7ضاؾ للعقوبة المنصوص علٌها فً الفقرات من ( )1الى ( )6من هذه المادة من سدسها الى
ثلثها إذا كان المجنً علٌه شخصا ذا إعاقة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديؿ

عنكانيا كالغاء نصيا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة 2011
حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1بالحبس مف سنتيف الى ثالث سنكات اذا كاف المخطكؼ عمى الصكرة المذككرة ذك ار لـ يكف قد
اتـ الخامسة عشرة مف عمره .

المادة 303
يعاقب الخاطؼ بالحبس مف شير الى سنة  ،اذا ارجع مف تمقاء نفسو المخطكؼ في خالؿ ثماف

كاربعيف ساعة الى مكاف اميف كاعاد اليو حريتو دكف اف يقع عميو ام اعتداء ماس بالشرؼ كالعرض
اك جريمة اخرل تؤلؼ جناية اك جنحة .
المادة 304
 .4االغواء والتيتك وخرق حرمة االماكن الخاصة بالنساء:

 .1كؿ مف خدع بك ار تجاكزت الثامنة عشرة مف عمرىا بكعد الزكاج ففض بكارتيا أك تسبب في

حمميا عكقب  -اذا كاف فعمو ال يستكجب عقكبة اشد  -بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات
كيمزـ بضماف بكارتيا.

 .2االدلة التي تقبؿ كتككف حجة عمى المشتكى عميو في الخداع بكعد الزكاج ىي اعترافو لدل
المدعي العاـ اك في المحكمة اك أف يصدر عنو كثائؽ قاطػعة أك مراسالت تثبت ذؿ .

 .3كؿ مف حرض امراة سكاء اكاف ليا زكج اـ لـ يكف عمى ترؾ بيتيا لتمحؽ برجؿ غريب عنيا اك

افسدىا عف زكجيا الخالؿ الرابطة الزكجية يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كال تزيد عمى
سنتيف.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميا

بمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة  505مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ
1960 /5 /16

حيث كان نص الفقرتين ( )1و( )2حيث كان السابق كما يمي :
 .1كؿ مف خدع بك ار تجاكزت الخامسة عشرة مف عمرىا بكعد الزكاج ففض بكارتيا عكقب  -اذا
كاف فعمو ال يستكجب عقكبة اشد  -بالحبس مف ثالثة اشير الى سنة كيمزـ بضماف بكارتيا .

 .2االدلة التي تقبؿ كتككف حجة عمى المتيـ في الخداع بكعد الزكاج ىي اعتراؼ المتيـ لدل
قاضي التحقيؽ اك في المحكمة اك كجكد مكاتيب اك اكراؽ اخرل مكتكبة .

المادة 305
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كؿ مف داعب بصكرة منافية لمحياء :
 .1شخصا لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره ذك ار كاف أك أنثى .

 .2شخصا ذک انر کاف اك انثى اکمؿ الثامنة عشرة مف عمره دكف رضا.

تعديالت المادة :
ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف
المعدؿ رقـ 27لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنة  ،كؿ مف داعب بصكرة منافية لمحياء :
 .1شخصا لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره ذك ار كاف اك انثى ،اك

 .2امراة اك فتاة ليا مف العمر خمس عشرة سنة اك اكثر دكف رضاىما .

المادة 306
ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعال منافٌا للحٌاء أو وجه اي عبارات
او قام بحركات ؼٌر اخالقٌة على وجه مناؾ للحٌاء بالقول او الفعل او الحركة او االشارة
تصرٌحا أو تلمٌحا باي وسٌلة كانت متى وقع االعتداء على:
 .1شخص لم ٌكمل الثامنة عشرة من عمره .
 .2شخص ذكر كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المادة  306مكررة :
 .1تضاعؾ العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن ( )305و( )306من هذا القانون فً أي
من االحوال التالٌة:
أ .اذا كان الفاعل احد االشخاص المشار الٌهم فً المادة ( )295من هذا القانون .
ب .اذا كان المجنً علٌه احد االشخاص المشار الٌهم فً المادة ( )297من هذا القانون.
ج .اذا اقترفها شخصان فؤكثر .
 .2فً حال التکرار ال ٌجوز تبدٌل عقوبة الحبس المحکوم بها فً الجرائم المشار الٌها فً
الفقرة ( )1من هذه المادة بالؽرامة .
تعديالت المادة :
ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي كاضافة ( المادة
 306مكررة) بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كاف نصيا
السابؽ كما يمي :

مف عرض عمى صبي دكف الخامسة عشرة مف عمره اك عمى انثى عمال منافيا لمحياء اك كجو الييما
كالمنا منافينا لمحياء عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى خمسة كعشريف
دينا ار .

المادة 307

كؿ رجؿ تنكر بزم امراة فدخؿ مكانا خاصا بالنساء اك محظك ار دخكلو كقت الفعؿ لغير النساء ،
عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير .
المادة 308
احكام شاممة:

ممغػ ػػاة بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة .2017
المادة  308مكررة:

ال يجكز استعماؿ األسباب المخففة في جرائـ االعتداء عمى العرض الكاردة في ىذا الفصؿ إذا كاف

المجني عميو لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره عند كقكع الجريمة ،ذك ار كاف أك أنثى اك كاف ذا اعاقة
 ،ككاف الجاني قد أكمؿ الثامنة عشرة مف عمره.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء المادة ( )308كتعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة

 2017كتـ اضافة المادة (  308مكررة ) بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة
. 2011

حيث كاف نص المادة ( )308الممغاة السابؽ كما يمي :
 .1اذا عقد زكاج صحيح بيف مرتكب احدل الجرائـ الكاردة في ىذا الفصؿ كبيف المعتدل عمييا

اكقفت المالحقة كاذا كاف صدر حكـ بالقضية عمؽ تنفيذ العقاب الذم فرض عمى المحككـ عميو.

 .2تستعيد النيابة العامة حقيا في مالحقة الدعكل العمكمية كفي تنفيذ العقكبة قبؿ انقضاء ثالث

سنكات عمى الجنحة كانقضاء خمس سنكات عمى الجناية اذا انتيى الزكاج بطالؽ المراة دكف سبب
مشركع.

المادة 309
الفصل الثاني

في الحض عمى الفجور والتعرض لالخالق واآلداب العامة
 .1الحض عمى الفجور :

يراد ببيت البغاء في ىذا الفصؿ  :كؿ دار اك غرفة اك مجمكعة مف الغرؼ في ام دار تقيـ فييا اك تتردد الييا
امراتاف اك اكثر الجؿ مزاكلة البغاء اك إذا كانت إمراة كاحدة يتردد عمييا اكثر مف رجؿ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 310
يعاقب بالحبس مف ستة أشير الى ثالث سنكات كبغرامة مف مائتي دينار الى خمسمائة دينار كؿ

مف قاد أك حاكؿ قيادة :

 .1انثى دكف العشريف مف العمر ليكاقعيا شخص مكاقعة غير مشركعة في المممكة اك في الخارج ،
ككانت تمؾ االنثى ليست بغيا اك معركفة بفساد االخالؽ  ،اك
 .2انثى لتصبح بغيا في المممكة اك في الخارج  ،اك

 .3انثى لمغادرة المممكة بقصد اف تقيـ في بيت بغاء اك اف تتردد اليو  ،اك

 .4انثى لتغادر مكاف اقامتيا العادم في المممكة كلـ يكف ذلؾ المكاف بيت بغاء  ،بقصد اف تقيـ في
بيت بغاء في المممكة اك في الخارج اك اف تتردد اليو الجؿ مزاكلة البغاء  ،اك
 .5شخص لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره الرتكاب فعؿ المكاط بو .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميا

بمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة  505مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ
1960 /5 /16

حيث كاف مطمعيا السابؽ كما يمي :

يعاقب بالحبس مف شير الى ثالث سنكات كبغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف دينا ار كؿ مف قاد
اك حاكؿ قيادة :

المادة 311
يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات كؿ مف :

 .1قاد اك حاكؿ قيادة انثى بالتيديد اك التخكيؼ الرتكاب المكاقعة غير المشركعة في المممكة اك في
الخارج .

 .2قاد انثى ليست بغيا اك معركفة بفساد االخالؽ بكاسطة ادعاء كاذب اك باحدل كسائؿ الخداع
ليكاقعيا شخص آخر مكاقعة غير مشركعة .

 .3ناكؿ انثى اك اعطاىا اك تسبب في تناكليا عقا ار اك مادة اك اشياء اخرل قاصدا بذلؾ تخديرىا اك
التغمب عمييا كي يمكف بذلؾ ام شخص مف مكاقعتيا مكاقعة غير مشركعة .
المادة 312
 .1يعاقب بالحبس حتى سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار كال تزيد عمى خمسمائة دينار كؿ
مف :

أ .كاف مستاج ار منزال اك متكليا شؤكنو كسمح باستعماؿ ذلؾ المنزؿ اك باستعماؿ ام قسـ منو كبيت
لمبغاء كىك عالـ بذلؾ .أك

ب .كاف مالكا منزال اك ككيال لمالكو كاجر ذلؾ المنزؿ  ،اك ام قسـ منو مع عممو بانو سيستعمؿ
كبيت لمبغاء اك اشترؾ عف قصد في استعمالو المستمر كبيت لمبغاء.

 .2يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف الؼ دينار كال تزيد عمى خمسة آالؼ
دينار كؿ مف أعد بيتان لمبغاء اك تكلى إدارتو أك اشتغؿ أك ساعد في إدارتو.
ٌ .3عاقب بالحبس حتى سنة وبؽرامة مقدارها مائتا دٌنار کل شخص ذکرا کان او انثى اعتاد
ممارسة البؽاء.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميابمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نص البند ( )1كما يمي :
 .1اعد بيتا لمبغاء اك تكلى ادارتو اك اشتغؿ اك ساعد في ادارتو ،اك

المادة 313
 .1اذا اديف مستاجر منزؿ لتييئتو بيتا لمبغاء في ذلؾ المنزؿ اك في ام قسـ منو اك لتكليو ادارتو اك

الشتغالو اك مساعدتو اك لسماحو عف عمـ منو باستعماؿ المنزؿ اك ام قسـ منو كبيت لمبغاء  ،يجكز
لممحكمة اف تصدر ق ار ار بفسخ عقد االجارة كتخمية الماجكر كتسميمو لممالؾ .
 .2واذا ادٌن مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة فً الفقرة السابقة فللمحكمة ان تامر باقفال
ذلك المنزل وفقا للمادة ( )35من هذا القانون.
المادة 314
كؿ مف كاف معيكدا اليو العناية بكلد يتراكح عمره بيف الست سنكات كالست عشرة سنة  ،كسمح لو
باالقامة في بيت بغاء اك بالتردد عميو  ،يعاقب بالحبس حتى ستة اشير اك بغرامة حتى عشريف

دينا ار .
المادة 315
 .1كؿ شخص ذكر يككف معكلو في معيشتو كميا اك بعضيا عمى ما تكسبو ام انثى مف البغاء ،

يعاقب بالحبس مف ستة اشير الى سنتيف .
 .2اذا ثبت على شخص ذكر انه ٌساكن بؽٌا او انه اعتاد معاشرتها او انه ٌسٌطر او ٌإثر على
حركاتها بصورة ٌظهر معها انه ٌساعدها او ٌرؼمها على مزاولة البؽاء مع شخص آخر او
على مزاولته بوجه عامٌ ،عتبر انه ٌعول فً معٌشته على كسب البؽً وهو عالم بذلك  ،اال ان
ٌثبت خالؾ ذلك .
المادة 316
كؿ امراة يثبت عمييا انيا تؤثر عمى حركات بغي بصكرة يظير معيا بانيا تساعد تمؾ المراة اك
ترغميا عمى مزاكلة البغاء مع شخص آخر اك عمى مزاكلة البغاء بكجو عاـ  ،تعاقب بالحبس حتى
سنتيف كبغرامة مقدارىا مائتا دينار.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة 2017المادة 317
يعاقب بالحبس مدة شيريف الى سنتيف كؿ مف استبقى امراة بغير رضاىا :

 .1في ام مكاف ليكاقعيا رجؿ مكاقعة غير مشركعة سكاء اكاف ىذا الرجؿ شخصا معينا اك غير

معيف  ،اك
 .2فً بٌت البؽاء .
المادة 318
اذا كجدت امراة في منزؿ ليكاقعيا شخص مكاقعة غير مشركعة اك كجدت في بيت لمبغاء  ،يعتبر

الشخص انو استبقاىا في ذلؾ المنزؿ اك بيت البغاء اذا امتنع عف اعطائيا ام شيء مف البستيا اك
ماليا قاصدا بذلؾ ارغاميا اك حمميا عمى البقاء في ذلؾ المنزؿ اك بيت البغاء .
المادة 319
 .2التعرض لآلداب واالخالق العامة :

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار كؿ مف :

 .1باع اك احرز بقصد البيع اك التكزيع اية مادة بذيئة مطبكعة اك مخطكطة اك اية صكرة شمسية
اك رسـ اك نمكذج اك أم شيء آخر يؤدم الى افساد االخالؽ  ،اك طبع اك اعاد طبع مثؿ ىذه
االشياء كالمكاد باية طريقة اخرل بقصد بيعيا اك تكزيعيا .

 .2عرض في محؿ عاـ ام تصكير اك صكرة شمسية اك رسـ اك نمكذج بذمء اك ام شيء آخر قد
يؤدم الى افساد االخالؽ  ،اك كزع مثؿ ىذه االشياء لعرضيا في محؿ عاـ  ،اك

 .3ادار اك اشترؾ في ادارة محؿ يتعاطى بيع اك نشر اك عرض اشياء بذيئة مطبكعة كانت اك

مخطكطة اك صكرة شمسية اك رسكـ اك نماذج اك اية اشياء اخرل قد تؤدم الى افساد االخالؽ  ،اك
 .4اعلن او اذاع باٌة وسٌلة من الوسائل ان شخصا ٌتعاطى بٌع هذه المواد واالشٌاء البذٌئة او
طبعها او اعادة طبعها او عرضها او توزٌعها .
المادة 320
ٌ .1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة مقدارها مائتا دٌنار كل من فعل فعال منافٌا
للحٌاء او ابدى اشارة منافٌة للحٌاء فً مكان عام او فً مجتمع عام او بصورة ٌمكن معها لمن
كان فً مكان عام ان ٌراه .
 .2تضاعؾ العقوبة اذا اقترؾ الفعل المنصوص علٌه فً الفقرة ( )1من هذه المادة من اكثر
من شخص أو فً حالة التكرار .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف فعؿ فعال منافيا لمحياء اك ابدل اشارة منافية لمحياء في مكاف عاـ اك في مجتمع عاـ اك

بصكرة يمكف معيا لمف كاف في مكاف عاـ اف يراه  ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير اك
بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار .

الفصل الثالث

في االجياض

المادة 321
كل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضٌت بان ٌستعمل لها ؼٌرها هذه
الوسائل  ،تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثالث سنوات .
المادة 322
 .1مف اقدـ باية كسيمة كانت عمى اجياض امراة برضاىا  ،عكقب بالحبس مف سنة الى ثالث

سنكات .
 .2واذا افضى االجهاض او الوسائل التً استعملت فً سبٌله الى موت المراة  ،عوقب الفاعل
باالشؽال المإقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات .
المادة 323
 .1مف تسبب عف قصد باجياض امراة دكف رضاىا  ،عكقب باالشغاؿ مدة ال تزيد عمى عشر
سنكات .
 .2وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى االجهاض او الوسائل المستعملة الى موت
المراة .
المادة 324
تستفيد مف عذر مخفؼ  ،المراة التي تجيض نفسيا محافظة عمى شرفيا كيستفيد كذلؾ مف العذر

نفسو مف ارتكب احدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف (322ك ) 323لممحافظة عمى شرؼ

احدل فركعو اك قريباتو حتى الدرجة الثالثة .
المادة 325
اذا كاف مرتكب الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ طبيبا اك جراحا اك صيدليا اك قابمة  ،يزاد
عمى العقكبة المعينة مقدار ثمثيا .
المادة 326
 .1القتل قصدا  ،والقتل مع سبق االصرار :

مف قتؿ انسانا قصدا عكقب باالشغاؿ عشريف سنة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 327
يعاقب باالشغاؿ المؤبدة عمى القتؿ قصدا اذا ارتكب :

 .1تمييدا لجنحة اك تسييال اك تنفيذا ليا اك تسييال لفرار المحرضيف عمى تمؾ الجنحة اك فاعمييا
اك المتدخميف فييا  ،اك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقاب .

 .2عمى مكظؼ في اثناء ممارستو كظيفتو اك مف اجؿ ما اجراه بحكـ الكظيفة .
 .3عمى اكثر مف شخص .

 .4مع تعذيب المقتكؿ بشراسة قبؿ قتمو .
المادة 328
يعاقب باالعداـ عمى القتؿ قصدنا :

 .1اذا ارتكب مع سبؽ االصرار  ،كيقاؿ لو ( القتؿ العمد ) .

 .2اذا ارتكب تمييدا لجناية اك تسييال اك تنفيذا ليا  ،اك تسييال لفرار المحرضيف عمى تمؾ الجناية
اك فاعمييا اك المتدخميف فييا اك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقاب .

 .3اذا ارتكبو المجرـ عمى احد اصكلو .
المادة 329
المصر
االصرار السابؽ ىك القصد المصمـ عميو قبؿ الفعؿ الرتكاب جنحة اك جناية يككف غرض
ّ
منيا ايذاء شخص معيف اك أم شخص غير معيف كجده اك صادفو كلك كاف ذلؾ القصد معمقا عمى
حدكث امر اك مكقكفا عمى شرط .
المادة 330
 .1مف ضرب اك جرح احدا باداة ليس مف شانيا اف تفضي الى المكت اك اعطاه مكاد ضارة كلـ

يقصد مف ذلؾ قتال قط  ،كلكف المعتدل عميو تكفي متاث ار مما كقع عميو  ،عكقب الفاعؿ باالشغاؿ
مدة ال تنقص عف سبع سنكات .

 .2يككف الحد االدنى لمعقكبة اثنتي عشرة سنة اذا كقع الفعؿ المنصكص عميو في ىذه المادة عمى
مكظؼ عاـ اثناء ممارستو كظيفتو اك مف اجؿ ما اجراه مف اجؿ الكظيفة أك عمى مف لـ يكـؿ
الخامسة عشرة مف عمره اك عمى شخص مف االشخاص ذكم االعاقة ميما بمغ عمره.
المادة  330مكررة :

على الرؼم مما ورد فً أي قانون آخر:
ٌ .1عاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر أو بؽرامة مقدارها الؾ دٌنار أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن كل من
أطلق عٌارا نارٌا دون داع أو سهما نارٌا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة  ،وٌصادر
ما تم استخدامه من سالح ،ولو كان مرخصا ،وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
 .2وتكون العقوبة:
أ .الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إٌذاء إنسان.
ب .األشؽال المإقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج .االشؽال المإقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
 .3تضاعؾ العقوبة الواردة فً الفقرتٌن ( )1و( )2من هذه المادة فً حال التكرار أو تعدد
المجنً علٌهم.
تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا كاضافة ( المادة  330مكررة ) الييا بالنص الحالي بمكجب

القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011
 .2كيككف الحد االدنى لمعقكبة اثنتي عشرة سنة اذا كقع الفعؿ عمى مف لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف
عمره اك عمى انثى ميما بمغ عمرىا .

المادة 331
اذا تسببت امراة بفعؿ اك ترؾ مقصكد في قتؿ كليدىا الذم لـ يتجاكز السنة مف عمره عمى صكرة
تستمزـ الحكـ عمييا باالعداـ ،كلكف المحكمة اقتنعت بانيا حينما تسببت في الكفاة لـ تكف قد

استعادت كعييا تماما مف تاثير كالدة الكلد اك بسبب الرضاعة الناجـ عف كالدتو  ،تبدؿ عقكبة

االعداـ باالعتقاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات .
المادة 332
تعاقب باالعتقاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات  ،الكالدة التي تسببت  -اتقاء العار  -بفعؿ اك
ترؾ مقصكد في مكت كليدىا مف السفاح عقب كالدتو .
المادة 333
 .2ايذاء االشخاص:

كؿ مف اقدـ قصدا عمى ضرب شخص اك جرحو اك ايذائو بام فعؿ مؤثر مف كسائؿ العنؼ

كاالعتداء نجـ عنو مرض اك تعطيؿ عف العمؿ مدة تزيد عمى عشريف يكما ،عكقب بالحبس مف

ثالثة اشير الى ثالث سنكات.
المادة 334
 .1اذا لـ ينجـ عف االفعاؿ المبينة في المادة السابقة ام مرض اك تعطيؿ عف العمؿ اك نجـ عنيا

مرض اك تعطيؿ كلكف مدتو لـ تزد عمى العشريف يكما عكقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة
اك بغرامة ال تزيد عمى مائة دينار اك بكمتا ىاتيف العقكبتيف .

 .2اذا لـ ينجـ عف االفعاؿ المبينة في المادة السابقة مرض اك تعطيؿ عف العمؿ تزيد مدتو عمى
عشرة اياـ  ،فال يجكز تعقب الدعكل بدكف شككل المتضرر كتابة اك شفييا كفي ىذه الحالة يحؽ
لمشاكي اف يتنازؿ عف شككاه الى اف يكتسب اؿحكـ الدرجة القطعية  ،كعندئذ تسقط دعكل الحؽ
العاـ .

المادة  334مكررة :

كؿ مف أقدـ قصدان عمى :

و
شخص عمى كجيو أك عنقو باستخداـ الشفرات أك المشارط أك األمكاس أك ما شابييا مف
 .1ضرب
أدكات حادة يعاقب باألشغاؿ المؤقتة مدة ال تزيد عمى سبع سنكات ميما كانت مدة التعطيؿ .

و
شخص أك عنقو يعاقب باألشغاؿ المؤقتة مدة ال
 .2القاء مكاد حارقة أك كاكية أك مشكىة عمى كجو
تقؿ عف سبع سنكات.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا كاضافة ( المادة  334مكررة ) بالنص الحالي الييا بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 335
اذا ادل الفعؿ الى قطع اك استئصاؿ عضك اك بتر احد االطراؼ اك الى تعطيميا اك تعطيؿ احدل
الحكاس عف العمؿ  ،اك تسبب في احداث تشكيو جسيـ اك اية عاىة اخرل دائمة اك ليا مظير

العاىة الدائمة  ،عكقب الفاعؿ باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تزيد عمى عشر سنكات.
المادة 336
مف تسبب باحدل كسائؿ العنؼ اك االعتداء المذككرة في المادة ( )333باجياض حامؿ كىك عمى
عمـ بحمميا  ،عكقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تزيد عمى عشر سنكات .
المادة 337
تشدد العقكبات المنصكص عمييا في المكاد  334 ،334 ،333مكررة  ،335 ،بحيث يزيد عمييا
مف ثمثيا الى نصفيا اذا اقترؼ الفعؿ باحدل الحاالت المبينة في المادتيف 327ك . 328

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 338
اذا اشترؾ عدة اشخاص في مشاجرة نجـ عنيا قتؿ اك تعطيؿ عضك اك جرح اك ايذاء احد الناس
كتعذر معرفة الفاعؿ بالذات  ،عكقب كؿ مف اشترؾ منيـ في االفعاؿ االجرائية التي نجـ عنيا

المكت اك تعطيؿ العضك اك الجرح اك االيذاء بالعقكبة المقررة قانكنا لمجريمة المقترفة بعد تخفيضيا
حتى نصفيا .

كاذا كانت الجريمة المقترفة تستكجب االعداـ اك االشغاؿ المؤبدة عكقب كؿ مف اشترؾ في االفعاؿ
االجرائية المؤدية الييا باالشغاؿ المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 339
أ  .مف حمؿ انسانا عمى االنتحار اك ساعده بطريقة مف الطرؽ المذككرة في المادة ( )80عكقب

باالعتقاؿ المؤقت .
ب .واذا بقً االنتحار فً حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثالثة اشهر الى سنتٌن
وتكون العقوبة حتى ثالث سنوات اذا نجم اٌذاء او عجز دائمٌٌن .
المادة 340
 .3العذر في القتل :

 .1يستفيد مف العذر المخفؼ مف فكجىء بزكجتو اك احدل اصكلو اك فركعو اك اخكاتو حاؿ تمبسيا

بجريمة الزنا اك في فراش غير مشركع فقتميا في الحاؿ اك قتؿ مف يزني بيا اك قتميما معا اك اعتدل
عمى أحدىما اك كمييما اعتداء افضى الى جرح اك ايذاء اك عاىة دائمة أك مكت.

 .2كيستفيد مف العذر ذاتو الزكجة التي فكجئت بزكجيا حاؿ تمبسو بجريمة الزنا اك في فراش غير
مشركع في مسكف الزكجية فقتمتو في الحاؿ اك قتمت مف يزني بيا اك قتمتيما معا اك اعتدت عمى
أحدىما أك كمييما اعتداء افضى الى جرح اك ايذاء اك عاىة دائمة أك مكت .

.3أ .كال يجكز استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي بحؽ مف يستفيد مف ىذا العذر .

ب .كما ال تطبؽ عمى مف يستفيد مف العذر المخفؼ أحكاـ الظركؼ المشددة .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1يستفيد مف العذر المحؿ  ،مف فاجا زكجتو اك احدل محارمو حاؿ التمبس بالزنا مع شخص آخر
كاقدـ عمى قتميما اك جرحيما اك ايذائيما كمييما اك احداىما .

 .2يستفيد مرتكب القتؿ اك الجرح اك االيذاء مف العذر المخفؼ اذا فاجا زكجو اك احدل اصكلو اك
فركعو اك اخكاتو مع آخر عمى فراش غير مشركع .

المادة 341
تعد االفعاؿ اآلتية دفاعا مشركعا:

 .1فعؿ مف يقتؿ غيره اك يصيبو بجراح اك بام فعؿ مؤثر دفاعا عف نفسو اك عرضو اك نفس غيره
اك عرضو  ،بشرط اف:

أ  .يقع الدفع حاؿ كقكع االعتداء.

ب .اف يككف االعتداء غير محؽ.

ج .اف ال يككف في استطاعة المعتدل عميو التخمص مف ىذا االعتداء اال بالقتؿ اك الجرح اك الفعؿ
المؤثر.

 .2فعؿ مف يقتؿ غيره اك يصيبو بجراح اك بام فعؿ مؤثر دفاعا عف مالو اك ماؿ غيره الذم ىك في
حفظو بشرط:

أ  .اف يقع الدفاع اثناء النيب كاؿسرقة المرافقيف لمعنؼ ،اك

ب .اف تككف السرقة مؤدية الى ضرر جسيـ مف شانو اف يخؿ بارادة المسركؽ منو كيفسد اختياره

كلك لـ يرافقيا عنؼ .كاف ال يمكف في كمتا الحالتيف المذككرتيف آنفا دفع السارقيف كالناىبيف كاسترداد
الماؿ بغير القتؿ اك الجرح اك الفعؿ المؤثر.
المادة 342

يعد دفاعا مشركعا كؿ قتؿ اك اصابة بجراح اك ارتكاب أم فعؿ مؤثر يتـ لحماية النفس اك العرض
اك الماؿ مف اعتداء شخص يدخؿ اك يحاكؿ الدخكؿ  ،ليال اك نيا ار  ،الى بيت سكف كذلؾ بتسمؽ
سياج اك سكر اك جدراف أم منيما اك بالتكاجد في ساحتو داخؿ السياج اك السكر دكف مبرر اك
باقتحاـ مداخمو اك ابكابو بثقبيا اك كسرىا اك خمعيا اك باستعماؿ مفاتيح اك ادكات خاصة ليذه
الغاية.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعد دفاعا مشركعا كؿ قتؿ اك اصابو بجراح اك بام فعؿ مؤثر ارتكب لدفع شخص دخؿ اك حاكؿ
الدخكؿ ليال الى منزؿ آىؿ بالسكاف اك الى بيت السكف  ،حسبما كرد تعريفو في المادة الثانية،

بتسمؽ السياجات اك الجدراف اك المداخؿ اك ثقبيا اك كسرىا اك باستعماؿ مفاتيح مقمدة اك مصطعنة
اك ادكات خاصة  ،كاذا كقع االعتداء نيا ار فال يستفيد الفاعؿ اال مف العذر المخفؼ عمال بالمادة
(. )97

المادة 343
 .4القتل وااليذاء من غير قصد :

مف سبب مكت احد عف اىماؿ اك قمة احتراز اك عف عدـ مراعاة القكانيف كاالنظمة عكؽب بالحبس

مف ستة اشير الى ثالث سنكات.
المادة 344
 .1إذا لـ ينجـ عف خطأ المشتكى عميو اال ايذاء كالذم نصت عميو المادة ( )333عكقب بالحبس

مف شير إلى سنة أك بالغرامة مف ثالثيف دينا انر إلى مائة دينار ،كاذا كاف االيذاء كالذم نصت عميو
المادة ( )335عكقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف أك بغرامة مف خمسيف دينا ار إلى مائتي
دينار.

 .2يعاقب كؿ ايذاء آخر غير مقصكد ،بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير اك بغرامة ال تتجاكز
خمسيف دينا ار .

 .3كتعمؽ المالحقة عمى شككل المجني عميو اذا لـ ينجـ عف االيذاء مرض اك تعطيؿ عف العمؿ
لمدة تتجاكز العشرة اياـ .

 .4تسقط دعكل الحؽ العاـ كالعقكبات المحككـ بيا في جنح اإليذاء غير المقصكد بتنازؿ الشاكي
عف شككاه حتى لك اكتسب الحكـ الدرجة القطعية .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نص

الفقرة ( )1كما يمي :

 .1اذا لـ ينجـ عف خطا المجرـ اال ايذاء كالذم نصت عميو المادتاف  333ك  ، 335كاف العقاب
بالحبس مف شير الى سنة اك بغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف دينا ار .

المادة 345
 .5القتل وااليذاء الناجمين عن تعدد االسباب :
اذا كاف المكت اك االيذاء المرتكباف عف قصد نتيجة اسباب متقدمة جيميا الفاعؿ ككانت مستقمة عف
فعمو  ،اك النضماـ سبب منفصؿ عف فعمو تماما عكقب كما ياتي :

 .1باالشغاؿ مدة ال تقؿ عف عشر سنكات اذا كاف فعمو يستمزـ عقكبة االعداـ اك االشغاؿ المؤبدة .
 .2بتخفيض اية عقكبة مؤقتة اخرل حتى نصفيا اذا كاف فعمو يستمزـ عقكبة غير االعداـ اك
االشغاؿ المؤبدة .

المادة  345مكررة :

مع مراعاة حاالت العذر المخفؼ كالدفاع الشرعي المنصكص عمييا في المكاد ( )340ك()341

ك( )342مف ىذا القانكف  ،ال يستفيد مف العذر المخفؼ الكارد في المادتيف ( )97ك( )98مف ىذا
القانكف الشخص الذم يرتكب أينا مف الجنايات الكاردة في الفصؿ األكؿ مف الباب الثامف مف ىذا
ذكر كاف اك أنثى .
القانكف إذا كقع الفعؿ عمى مف لـ يكمؿ الخامسة عشرة مف عمره ا

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة ( المادة  345مكررة ) بالنص الحالي الييا بمكجب القانكفالمعدؿ رقـ  8لسنة . 2011
الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة عمى الحرية والشرف

المادة 346

 .1حرمان الحرية :

كؿ مف قبض عمى شخص كحرمو حريتو بكجو غير مشركع  ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اك بغرامة ال
تزيد عمى خمسيف دينا ار  ،كاذا كاف قد حجزه بادعائو زك ار  -بانو يشغؿ كظيفة رسمية اك بانو يحمؿ مذكرة

قانكنية بالقبض عميو  -يعاقب بالحبس مدة ستة اشير الى سنتيف  ،كاذا كقعت ىذه االفعاؿ عمى مكظؼ اثناء
كظيفتو اك بسبب ما اجراه بحكـ كظيفتو أك عمى ذم إعاقة ميما بمغ عمره كانت العقكبة مف ستة اشير الى
ثالث سنكات .

تعديالت المادة :

 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 347
 .2خرق حرمة المنزل واالماكن والحياة الخاصة:

 .1مف دخؿ مسكف آخر اك ممحقات مسكنو خالفا الرادة ذلؾ اآلخر ككذلؾ مف مكث في االماكف
المذككرة خالفا الرادة مف لو الحؽ في اقصائو عنيا عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز الستة اشير.

 .2كيقضى بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة إذا كقع الفعؿ ليال كبالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف
إذا كقع الفعؿ بكاسطة العنؼ عمى األشخاص أك الكسر أك باستعماؿ السػالح أك ارتكبو عدة
أشخاص مجتمعيف .

 .3ال تجرم المالحقة في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة االكلى  ،اال بناء عمى شككل الفريؽ
اآلخر .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نص الفقرة( )2السابؽ كما يمي :

 .2كيقضى بالحبس مف شير الى سنة اذا كقع الفعؿ ليال اك بكاسطة العنؼ عمى االشخاص اك
الكسر اك باستعماؿ السالح اك ارتكبو عدة اشخاص مجتمعيف .

المادة 348
 .1يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز االسبكع اك بغرامة ال تتجاكز العشرة دنانير مف تسمؿ بكاسطة

الكسر اك العنؼ عمى االشخاص الى اماكف غير المذككرة في المادة السابقة تخص الغير كليست
مباحة لمجميكر ،اك مكث فييا عمى الرغـ مف ارادة مف لو الحؽ في اقصائو عنيا.
 .2كال يالحؽ المجرـ اال بناء عمى شككل الفريؽ المتضرر.
المادة  348مكررة :

يعاقب بناء عمى شككل المتضرر بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبالغرامة مائتي دينار كؿ مف
خرؽ الحياة الخاصة لآلخريف باستراؽ السمع أك البصر بأم كسيمة كانت بما في ذلؾ التسجيؿ
الصكتي أك التقاط الصكر أك استخداـ المنظار  ،كتضاعؼ العقكبة في حاؿ التكرار.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديؿ ( المادة  348مكررة ) بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـاضافة ( المادة  348مكررة ) بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 349
 .3التيديد:

 .1مف ىدد آخر بشير السالح عميو ،عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز الستة اشير.

 .2كاذا كاف السالح ناريا كاستعممو الفاعؿ كانت العقكبة بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 350
مف تكعد آخر بجناية عقكبتيا االعداـ اك االشغاؿ المؤبدة اك المؤقتة خمس عشرة سنة  ،سكاء

بكاسطة كتابة مقفمة اك بكاسطة شخص ثالث عكقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات اذا
تضمف الكعيد االمر باجراء عمؿ كلك مشركعا اك باالمتناع عنو .
المادة 351
اذا لـ يتضمف التيديد باحدل الجنايات المذككرة اعاله ام ار اك تضمف ام ار اال انو حصؿ مشافية
دكف كاسطة شخص آخر بناء عمى شككل المتضرر عكقب بالحبس مف شير الى سنتيف .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 352
يعاقب بناء عمى شككل المتضرر بالحبس حتى سنة عمى التيديد بجناية اخؼ مف الجنايات المذككرة
في المادة ( )350اذا ارتكب باحدل الكسائؿ المبينة في المادة نفسيا .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 353
التيديد بجنحة المتضمف ام ار اذا كقع كتابة اك بكاسطة شخص ثالث يعاقب عميو بناء عمى شككل
المتضرر بالحبس مدة ال تتجاكز الستة اشير .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 354
كؿ تيديد آخر بانزاؿ ضرر غير محؽ  ،اذا حصؿ بالقكؿ اك باحدل الكسائؿ المذككرة في المادة
( )73ككاف مف شانيا التاثير في نفس المجني عميو تاثي ار شديدا يعاقب عميو بناء عمى الشككل
بالحبس حتى اسبكع اك بغرامة ال تتجاكز الخمسة دنانير .
المادة 355
 .4افشاء االسرار :

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنكات كؿ مف :

 .1حصؿ بحكـ كظيفتو اك مركزه الرسمي عمى اسرار رسمية كاباح ىذه االسرار لمف ليس لو

صالحية االطالع عمييا اك الى مف ال تتطمب طبيعة كظيفتو ذلؾ االطالع كفقا لممصمحة العامة .
 .2كان ٌقوم بوظٌفة رسمٌة او خدمة حكومٌة واستبقى بحٌازته وثائق سرٌة او رسوما او
مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان ٌكون له حق االحتفاظ بها او دون ان تقتضً ذلك
طبٌعة وظٌفته .
 .3كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع .
المادة 356
 .1يعاقب بالحبس مف شير الى سنة كؿ شخص ممحؽ بمصمحة البرؽ كالبريد يسيء استعماؿ

كظيفتو ىذه باف يطمع عمى رسالة مظركفة اك يتمؼ اك يختمس احدل الرسائؿ اك يفضي بمضمكنيا
الى غير المرسؿ اليو .
 .2وٌعاقب بالحبس مدة ستة اشهر او بالؽرامة حتى عشرٌن دٌنارا من كان ملحقا بمصلحة
الهاتؾ وافشى مخابرة هاتفٌة اطلع علٌها بحكم وظٌفته او عمله .
المادة 357
كؿ شخص يتمؼ اك يفض قصدا رسالة اك برقية غير مرسمة اليو يعاقب بغرامة ال تتجاكز الخمسة
دنانير .
المادة 358
 .5الذم والقدح والتحقير :

يعاقب كؿ مف ذـ آخر باحدل الصكر المبينة في المادة ( )188بالحبس مف شيريف إلى سنة .
المادة 359
يعاقب عمى القدح باحد الناس المقترؼ باحدل الصكر المذككرة في المادتيف (188ك )189ككذلؾ

عمى التحقير الحاصؿ باحدل الصكر الكاردة في المادة ()190بالحبس مف أسبكع إلى ثالثة أشير أك
بالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسة كعشريف دينا نار .
المادة 360
مف حقر احد الناس خارجا عف الذـ كالقدح قكال اك فعال كجيا لكجو اك بمكتكب خاطبو بو اك قصد

اطالعو عميو  ،اك باطالة المساف عميو اك اشارة مخصكصة اك بمعاممة غميظة  ،يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد عمى شير أك بغرامة ال تزيد عمى عشرة دنانير .
المادة 361
كؿ مف القى غائطا اك ما ىك في حكمو مف النجاسة عمى شخص يعاقب بالحبس مف ستة اشير
الى سنة كبالغرامة مف عشريف دينا ار الى خمسيف دينا ار .
المادة 362
احكام شاممة :

ال يسمح لمرتكب الذـ اك القدح تبري ار لنفسو باثبات صحة الفعؿ مكضكع الذـ اك القدح اك اثبات

اشتياره اال اف يككف مكضكع الذـ جرما اك يككف مكضكع القدح معدكدا قانكنا مف الجرائـ  ،كيقؼ

القادح مكقؼ الذاـ كذلؾ بتحكيؿ عبارة القدح الى شكؿ مادة مخصكصة بصكرة التعييف كالتخصيص
كعندئذ لـ يعد في االمكاف مالحقتو بجريمة القدح بؿ تجرم عميو احكاـ الذـ .
المادة 363
اذا كاف المعتدل عميو قد جمب الحقارة لنفسو بعممو فعال غير محؽ اك قابؿ ما كقع عميو مف حقارة
بمثميا اك استرضي فرضي  ،ساغ لممحكمة اف تحط مف عقكبة الطرفيف اك مف عقكبة احدىما

الفعاؿ الذـ كالقدح كالتحقير ثمثيا حتى ثمثييا اك تسقط العقكبة بتماموا .
المادة 364
تتكقؼ دعاكل الذـ كالقدح كالتحقير عمى اتخاذ المعتدل عميو صفة المدعي الشخصي .
المادة 365
لممدعي الشخصي اف يطمب بالدعكل التي اقاميا تضميف ما لحقو بالذـ اك القدح اك التحقير مف
االضرار المادية كما يقدره مف التضمينات النقدية في مقابؿ ما يظف انو لحؽ بو مف االضرار

المعنكية كعمى المحكمة اف تقدر ىذه التضمينات بحسب ماىية الجريمة كشدة كقعيا عمى المعتدل
عميو كبالنسبة الى مكانتو االجتماعية كيحكـ بيا .
المادة 366
اذا كجو الذـ اك القدح الى ميت  ،يحؽ لكرثتو دكف سكاىـ اقامة الدعكل .
المادة 367
في الحاالت التي تثبت فييا جريمة الذـ اك القدح اك التحقير كتسقط العقكبة بمقتضى المادة 363
ترد دعكل التضمينات .
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خط ار شامال
الفصل االول
في الحريق

المادة 368
 .1يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات كؿ مف اضرـ النار قصدا في ابنية اك
مصانع اك كرش اك مخازف اك ام عمارات آىمة اك غير آىمة كاقعة في مدينة اك قرية ،اك

 .2في مركبات السكة الحديدية اك عربات تقؿ شخصا اك اكثر غير المجرـ اك تابعة لقطار فيو
شخص اك اكثر مف شخص،اك

 . 3في سفف ماخرة اك راسية في احد المرافئ  ،اك

 .4في مركبات ىكائية طائرة اك جاثمة في مطار  ،سكاء اكانت ممكو اـ ال ،اك

 .5في ابنية مسككنة اك معدة لمسكف كاقعة خارج االمكنة اآلىمة سكاء اكانت ممكو اـ ال  ،اك

 .6في مركبات الغير كفي ىذه الحالة تككف العقكبة األشغاؿ المؤقتة مدة ال تزيد عمى سبع سنكات.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميابمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 369
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة كؿ مف اضرـ النار قصدا :

 .1فيما لغيره مف حراج اك غابات لالحتطاب  ،اك في بساتيف اك مزركعات قبؿ حصادىا .
 .2فً حراج او ؼابات لالحتطاب او فً بساتٌن او مزروعات قبل حصادها اذا كانت ملكا له
وسرى الحرٌق الى ملك ؼٌره فاضر به .
المادة 370
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مف يضرـ النار قصدا في ابنية غير مسككنة كال مستعممة لمسكنى كاقعة
خارج االمكنة اآلىمة اك في مزركعات اك اكداس مف القش اك في حصيد متركؾ في مكانو اك في
حطب مكدس اك مرصكؼ اك متركؾ في مكانو سكاء اكاف ال يممؾ ىذه االشياء اـ كاف يممكيا

فسرت النار الى ممؾ الغير فاضرت بو .
المادة 371
كؿ حريؽ غير ما ذكر اقترؼ بقصد الحاؽ ضرر مادم بالغير اك جر مغنـ غير مشركع لمفاعؿ اك

آلخر  ،يعاقب عميو بالحبس كالغرامة .
المادة 372
اذا نجـ عف الحريؽ كفاة انساف عكقب مضرـ النار باالعداـ في الحاالت التي نصت عمييا المادتاف
(368ك  )369كباالشغاؿ المؤبدة في الحاالت التي نصت عمييا المادتاف (370ك. )371
المادة 373
تطبؽ االحكاـ السابقة في الشركط نفسيا عمى مف يتمؼ كلك جزئيا احد االشياء المذككرة فييا بفعؿ
مادة متفجرة .
المادة 374
مف تسبب باىمالو اك بقمة احت ارزه اك عدـ مراعاتو القكانيف كاالنظمة بحرؽ شيء يممكو الغير ،

عكقب بالحبس حتى سنة اك بغرامة حتى خمسيف دينا ار .
المادة 375
 .1يعاقب بالحبس مف اسبكع الى سنة اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار مف نزع آلة كضعت
الطفاء الحرائؽ اك غير مكانيا اك جعميا غير صالحة لمعمؿ .
 .2وٌعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او االنظمة على اقتناء آلة الطفاء
الحرائق فاؼفل تركٌبها وفاقا لالصول او لم ٌبقها صالحة للعمل دائما .

الفصل الثاني

في االعتداء عمى الطرق العامة والمواصالت واالعمال الصناعية

المادة 376
 .1طرق النقل والمواصالت :
مف احدث تخريبا عف قصد في طريؽ عاـ اك جسر كفي احدل المنشآت العامة اك الحؽ بيا ضر ار
عف قصد  ،عكقب بالحبس حتى سنة  ،كاذا نجـ عف فعمو خطر على السالمة العامة عكقب

بالحبس مف ستة أشير الى سنتيف كفي كمتا الحالتيف يعاقب بالغرامة مف خمسيف دينا انر الى خمسمائة
و
دينار كيضمف قيمة الضرر.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 377
 .1يعاقب باألشغاؿ المؤقتة كؿ مف :

أ .عطؿ خطان لمسكؾ الحديدية أك آالت الحركة أك اإلشارة المتعمقة بيا أك كضع شيئان يحكؿ دكف
سيرىا .

ب .استعمؿ أم كسيمة تؤدم إلى إحداث التصادـ بيف القطارات أك انحراؼ القطار عف خطو .

 .2إذا أدل أم مف األفعاؿ الكاردة في الفقرة السابقة إلى تصادـ بيف القطارات أك انحراؼ القطار
عف خطو فتككف العقكبة األشغاؿ مدة خمس عشرة سنة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف عطؿ خطا حديديا اك آالت الحركة اك االشارة اك كضع شيئا يحكؿ دكف سيرىا  ،اك استعمؿ

كسيمة ما الحداث التصادـ بيف القطارات اك انحرافيا عف الخط  ،عكقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة.

المادة 378
 .1يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مف حطـ اك عطؿ آالت االشارة اك استعمؿ اشارات مغمكطة اك اية
كسيمة خاصة اخرل بقصد اغراؽ سفينة اك اسقاط مركبة ىكائية .

 .2كاذا نجـ عف الفعؿ غرؽ السفينة اك سقكط المركبة اليكائية  ،كانت العقكبة عشر سنكات عمى
األقؿ.
المادة 379
أم مف اذاعات الراديك أك
 .1مف أقدـ قصدا عمى قطع االتصاالت السمكية أك الالسمكية أك بث و

محطات التمفزيكف أك خطكط الشبكات الكيربائية سكاء بإلحاؽ الضرر باآلالت أك األسالؾ أك بأم
طريقة أخرل عكقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات .

 .2كاذا نجـ عف الفعؿ خطر عمى اؿسالمة العامة فال تقؿ العقكبة عف األشغاؿ مدة خمس سنكات .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1مف اقدـ قصدا عمى قطع سير المخابرات البرقية اك الياتفية اك اذاعات الراديك سكاء بالحاؽ
الضرر باآلالت اك االسالؾ اك باية طريقة اخرل عكقب بالحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف .

 .2كاذا نجـ عف الفعؿ خطر عمى السالمة العامة  ،عكقب بالحبس مف ستة اشير الى سنتيف .

المادة 380
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كؿ مف :

 .1اتمؼ اثناء فتنة اك عصياف مسمح كقع في المممكة خطا اك اكثر مف خطكط الياتؼ اك البرؽ اك
عطؿ اجيزة االذاعة اك جعميا باية صكرة كانت غير صالحة لالستعماؿ اك استكلى عمييا عنكة اك

بطريقة اخرل بحيث ترتب عمى ذلؾ انقطاع المخاطبات كالمراسالت بيف مكظفي الحككمة اك آحاد
الناس كتعطيؿ االذاعات .
 .2منع عنوة تصلٌح خطوط الهاتؾ او البرق او اجهزة االذاعة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 381
يزاد عمى العقكبات المذككرة في المكاد السابقة نصفيا  ،اذا اصيب احد الناس بعاىة دائمة  ،كيقضى
باالعداـ اذا ادل االمر الى مكت احد الناس .
المادة 382
مف تسبب خطا في التخريب كالتيديـ كسائر االفعاؿ المذككرة في المكاد السابقة عكقب بالحبس مدة
ال تتجاكز الستة اشير اك بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار .
المادة 383
 .2االعمال الصناعية :

كؿ صناعي اك رئيس كرشة اغفؿ اك اىمؿ كضع آالت اك اشارات لمنع طكارئ العـؿ اك لـ يبقيا
دائما صالحة لذلؾ الغرض عكقب بالحبس لمدة ال تقؿ عف ثالثة اشير كال تزيد عمى سنتيف اك
بغرامة ال تقؿ عف مائة دينار كال تزيد عمى مائتي دينار اك بكمتا العقكبتيف .

تعديالت المادة :
 هكذا أصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  9لسنة  1988حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
كل صناعً او رئٌس ورشة اؼفل وضع االت او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم ٌبقها دائما
صالحة لالستعال عوقب بالحبس من شهر الى سنتٌن او بالؽرامة من عشرة دنانٌر الى خمسٌن
دٌنارا .
المادة 384
مف تسبب عف قمة احتراز اك اىماؿ اك عدـ مراعاة القكانيف كاالنظمة في تعطيؿ اآلالت كاالشارات
المنصكص عمييا في المادة ( )383مف ىذا القانكف عكقب بالحبس لمدة ال تقؿ عف ستة اشير كال
تزيد عمى سنة كاحدة كبغرامة ال تقؿ عف عشريف دينا ار كال تزيد عمى خمسيف دينا ار .

تعديالت المادة :
 هكذا أصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  9لسنة  1988حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانٌن او االنظمة فً تعطٌل االالت
واالشارات السابقة الذكر  ،عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة اشهر .
المادة 385
 .1مف نزع قصدا احدل ىذه االدكات  ،اك جعميا غير صالحة لالستعماؿ عكقب بالحبس مف ثالثة

اشير الى سنتيف .
 .2وٌقضى باالشؽال المإقتة  ،اذا نجم عن الفعل حادثة جسٌمة وباالشؽال المإبدة اذا افضى الى
تلؾ نفس .
الفصل الثالث
الغش

المادة 386
ٌ .1عاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالؽرامة من خمسة دنانٌر الى خمسٌن دٌنار او باحدى
هاتٌن العقوبتٌن :
أ  .من ؼش مواد مختصة بؽذاء االنسان او الحٌوان او عقاقٌر او اشربة او منتجات صناعٌة او
زراعٌة او طبٌعٌة معدة للبٌع .
ب .من عرض احدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبٌع او باعها وهو على علم
بانها مؽشوشة وفاسدة .
ج .من عرض منتجات من شانها احداث الؽش او طرحها للبٌع او باعها وهو عالم بوجه
استعمالها .
د  .من حرض باحدى الوسائل التً نصت علٌها المادة ( )80على استعمال المنتجات او المواد
المذكورة آنفا .
 .2وعند التكرار ٌمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة الرتكاب الجرم .
المادة 387
اذا كانت المنتجات اك المكاد المغشكشة اك الفاسدة ضاره بصحة االنساف اك الحيكاف  ،قضي

بالحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف كبالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسيف دينا ار .

تطبؽ ىذه العقكبات كلك كاف الشارم اك المستيمؾ عمى عمـ بالغش اك الفساد الضاريف .
المادة 388
يعاقب بغرامة ال تزيد عمى عشرة دنانير اك بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك بكمتا العقكبتيف

مف احرز اك ابقى في حيازتو في ام مكاف بدكف سبب مشركع منتجات اية مادة عمى انيا طعاـ اك

شراب بعد اف اصبحت مضرة بالصحة اك في حالة ال تصمح معيا لالكؿ اك الشرب مع عممو اك مع
كجكد ما يدعكه لالعتقاد بانيا مضرة بالصحة اك غير صالحة لالكؿ اك الشرب .
المادة 389
الباب العاشر
ائ التسول والسكر والمقامرة
في جر م
الفصل االول

في المتسولين
 .1كؿ مف :

أ .تصرؼ تصرفا شائنا اك منافيا لآلداب في محؿ عاـ .

ب .استعطى اك طمب الصدقة مف الناس متذرعا الى ذلؾ بعرض جركحو اك عاىة فيو اك باية

كسيمة اخرل  ،سكاء اكاف متجكال اك جالسا في محؿ عاـ  ،اك كجد يقكد كلدا دكف السادسة عشرة مف
عمره لمتسكؿ كجمع الصدقات اك يشجعو عمى ذلؾ .

ج .كجد متنقال مف مكاف الى آخر لجمع الصدقة كاالحساف اك ساعيا لجمع التبرعات الخيرية ميما
كاف نكعيا باالستناد الى ادعاء كاذب .

د .تصرؼ في ام محؿ عمكمي تصرفا يحدث اخالال بالطمانينة العامة .
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك اف تقرر المحكمة احالتو عمى اية مؤسسة معينة مف
قبؿ كزير الشؤكف االجتماعية لمعناية بالمتسكليف لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات .

غير انو يجكز لكزير التنمية االجتماعية في ام كقت شاء اف يفرج عف ام شخص عيد بو الى اية
مؤسسة بمقتضى ىذه المادة كفؽ الشركط التي يراىا مناسبة كما يجكز لو اف يعيده الى المؤسسة
المذككرة الكماؿ المدة المحككـ بيا اذا ما خكلفت ىذه الشركط .

 .2في حالة تكرار الفعؿ المنصكص عميو في البنديف (ب) ك(ج) مف الفقرة السابقة  ،لممحكمة اف

تقضي بإحالتو الى المؤسسة المشار الييا في تمؾ الفقرة لممدة المذككرة فييا عمى أنو ال يجكز لكزير
التنمية االجتماعية اإلفراج عنو إال بعد أف يككف قد أمضى ثمث المدة المحككـ بيا عمى األقؿ  ،اك

اف تقضي بعقكبة الحبس ؿمدة مف ثالثة اشير الى سنة اذا كاف التكرار لممرة الثانية كلمدة مف اربعة
اشير الى سنة اذا كاف التكرار لممرة الثالثة فأكثر .

سخر الغير الرتكاب فعؿ مف األفعاؿ المنصكص عمييا في البنديف (ب) ك(ج)
 .3يعاقب كؿ مف ى
مف الفقرة ( )1مف ىذه المادة بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة.

 .4لكزير التنمية االجتماعية تكميؼ مكظؼ أك أكثر الستقصاء الجرائـ الكاردة في ىذه المادة حكؿ
التسكؿ كجمع الصدقات كالتبرعات كالقبض عمى مرتكبييا  ،كليذه الغاية يككف لممكظؼ المكمؼ
صفة الضابطة العدلية .

 .5في جميع األحكاؿ لممحكمة مصادرة األمكاؿ كاألشياء المكجكدة في حكزة مف ارتكب أيا مف

األفعاؿ السابقة كاألمر بتسميميا لك ازرة التنمية االجتماعية لصرفيا عمى الجيات كالمؤسسات التي
تعنى بالمتسكليف .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصالفقرة ( )5الممغاة كما يمي :

 .5كجد متجكال في ام ممؾ اك عمى مقربة منو اك في اية طريؽ اك شارع عاـ اك في مكاف محاذ

ليما اك في ام محؿ عاـ آخر في كقت كظركؼ يستنتج منيا بانو مكجكد لغاية غير مشركعة اك
غير الئقة .

المادة 390
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
من وجد فً محل عام او مكان مباح للجمهور وهو فً حالة السكر وتصرؾ تصرفا مقرونا
بالشؽب وازعاج الناس  ،عوقب بؽرامة ال تتجاوز عشرة دنانٌر او بالحبس حتى اسبوع.
المادة 391
.1أ .مف قدـ مسك انر لشخص لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره عكقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة
أشير أك بغرامة مف مائتي إلى خمسمائة دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.

ب .عند تكرار الفعؿ ،تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كالغرامة مف مائتيف إلى
خمسمائة دينار.

 .2مف قدـ مسك ار لشخص يدؿ ظاىر حالو عمى انو في حالة سكر عكقب بالغرامة حتى
خمسيف دينا نار.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

مف قدـ مسك ار لشخص يدؿ ظاىر حالو عمى انو في حالة سكر  ،اك لشخص لـ يكمؿ بعد الثامنة
عشرة مف عمره عكقب بالغرامة حتى عشرة دنانير .

المادة 392
.1أ .يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى سنة كبالغرامة مف خمسمائة إلى ألؼ
دينار صاحب الحانة أك المستخدـ فييا الذم قدـ مسك نار لشخص لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف عمره .

ب .عند تكرار الفعؿ يجكز لممحكمة الحكـ بإقفاؿ المحؿ مدة ال تقؿ عف شيريف كال تزيد عمى سنة.

ج .كاذا تكرر الفعؿ ثالث مرات فأكثر تككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى
سنتيف كالغرامة ألؼ دينار ،كيككف إقفاؿ المحؿ كجكبيان لمدة ال تقؿ عف ثالثة اشير .

 .2يعاقب بالحبس حتى ثالثة أشير أك بالغرامة مف خمسيف دينا ار إلى مائة دينار صاحب الحانة أك
و
لشخص يدؿ ظاىر حالو عمى أنو في حالة و
سكر.
المستخدـ فييا الذم قدـ مسك نار

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1يعاقب بالحبس حتى شير اك بالغرامة حتى عشرة دنانير اذا كاف الشخص الذم قدـ المسكر
صاحب الحانة اك احد مستخدمييا .

 .2عند تكرار الفعؿ يمكف الحكـ باقفاؿ المحؿ لممدة التي تراىا المحكمة .

المادة 393
الفصل الثالث
في المقامرة
 .1كل من كان ٌملك منزال او ؼرفة او محال او ٌشؽله او ٌملك حق استعماله وفتح او ادار او
استعمل ذلك المنزل او الؽرفة او المحل للمقامرة ؼٌر المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه
لشخص آخر بفتح او ادارة او استعمال ذلك المنزل او الؽرفة او المحل للؽاٌة اآلنؾ ذكرها وكل
من كان معهودا الٌه مالحظة او ادارة اعمال اي منزل او ؼرفة او محل مفتوح او مُدار او
مُستعمل للؽاٌة المذكورة آنفا او موكوال الٌه المساعدة فً ادارة اشؽال ذلك المحل على اي وجه
من الوجوه ٌعتبر انه ٌدٌر محال عمومٌا للمقامرة .
 .2تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة ) الواردة فً هذه المادة ،كل لعبة من العاب الورق
(،الشدة) التً ال تحتاج الى مهارة  ،وكل لعبة اخرى ال ٌإتً الحظ فٌها جمٌع الالعبٌن على
ظ المال (البنكير) او الشخص او االشخاص اآلخرون الذٌن ٌدٌرون اللعب
السوٌة بما فٌهم حاؾ
او الذٌن ٌلعب او ٌراهن الالعبون ضدهم .
المادة 394
كؿ مف ادار محال عمكميا لممقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة اشير كبالغرامة حتى خمسيف دينا ار .
المادة 395
كؿ مف كجد في محؿ عمكمي لممقامرة خالؼ االشخاص المشار الييـ في الفقرة ( )1مف المادة
( )393يعد بانو مكجكد فيو لممقامرة غير المشركعة اال اذا ثبت عكس ذلؾ  .كيعاقب في المرة

االكلى بغرامة ال تزيد عمى خمسة دنانير كفي المرة الثانية اك ما يمييا بغرامة ال تزيد عمى عشرة

دنانير اك بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة اشير اك بكمتا ىاتيف العقكبتيف .
المادة 396
كؿ آلة اك شيء استعمؿ اك يمكح انو استعمؿ اك يراد استعمالو لممقامرة غير المشركعة كجد في منزؿ
اك غرفة اك محؿ يدار اك يستعمؿ لممقامرة غير المشركعة يجكز ضبطو مف قبؿ ام مامكر مف

مامكرم الشرطة اك الدرؾ كلدل محاكمة ام شخص بتيمة ادارة اك استعماؿ ذلؾ المنزؿ اك الغرفة

اك المحؿ خالفا الحكاـ ىذا القانكف  ،يجكز لممحكمة اف تصدر القرار الذم تقضي بو العدالة بشاف
مصادرة تمؾ اآللة اك ذؿؾ الشيء اك اتالفو اك رده .
المادة 397
 .1كؿ مف فتح اك ادار اك استعمؿ مكانا العماؿ اليانصيب ميما كاف نكعيا يعاقب بالحبس حتى

ستة اشير اك بالغرامة حتى خمسيف دينا ار .
 .2كل من طبع او نشر او تسبب فً طبع او نشر اٌة اذاعة او اعالن عن ٌانصٌب او ما ٌتعلق
به او عن بٌع اٌة تذكرة او ورقة ٌانصٌب او حصة فً تذكرة او ورقة ٌانصٌب او فٌما ٌتعلق
بذلك او باع او عرض للبٌع تذكرة او ورقة ٌانصٌب كهذه ٌ ،عاقب بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن
دٌنار .
 .3ان لفظة (الٌانصٌب) الواردة فً هذه المادة تشمل كل طرٌقة او حٌلة تتخذ لبٌع مال او هبته
او التصرؾ فٌه او توزٌعه بواسطة القرعة او بطرٌق الحظ سواء اكان ذلك برمً حجارة
الزهر او بسحب التذاكر او اوراق الٌانصٌب  ،او القرعة او االرقام او الرسوم او بواسطة
دوالب او حٌوان مدرب او باٌة طرٌقة اخرى مهما كان نوعها .
 .4ال تسري احكام هذه المادة على اي (ٌانصٌب) استحصل على اذن به من مرجعه المختص .
المادة 398
كؿ مف ظير انو يشرؼ عمى ادارة منزؿ اك غرفة اك عدد مف الغرؼ اك محؿ مما كرد ذكره في

المادتيف (393ك )397مف ىذا القانكف  ،رجال كاف اـ امراة ككؿ مف تصرؼ تصرؼ الشخص الذم
يشرؼ عمى ادارة ذلؾ المحؿ اك الشخص المعيكد اليو امر تفقده كالعناية بو يعتبر انو صاحب ذلؾ
المحؿ سكاء كاف ىك صاحبو الحقيقي اـ لـ يكف .
المادة 399
الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع عمى االموال
الفصل االول

في اخذ مال الغير
 .1السرقة ىي اخذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه .

 .2كتعني عبارة (اخذ المال ) ازالة تصرؼ المالؾ فيو برفعو مف مكانو كنقمو كاذا كاف متصال بغير
منقكؿ فبفصمو عنو فصال تاما كنقمو .

 .3كتشمؿ لفظة (مال) القكل المحرزة .

المادة 400
يعاقب باالشغاؿ المؤبدة اك المؤقتة مدة ال تنقص عف خمس عشرة سنة مف ارتكب سرقة مستجمعة
الحاالت الخمس اآلتية:

 .1اف تقع السرقة ليال .

 .2بفعؿ شخصيف اك اكثر .

 .3اف يككف السارقكف كميـ اك كاحد منيـ حامال سالحا ظاى ار اك مخفيا .

 .4بالدخكؿ الى مكاف معد لسكنى الناس اك ممحقاتو اك ما يشممو ىذا المكاف كممحقاتو  -حسب
التعريؼ المبيف في المادة الثانية  -بيدـ الحائط اك تسمؽ الجدار اك بكسر اك خمع الباب اك فتح

االقفاؿ بمفاتيح مصطنعة اك ادكات مخصكصة  ،اك بانتحاؿ صفة مكظؼ اك بارتداء زيو كشا ارتو ،
اك بالتذرع بامر مف السمطة .

 .5اف ييدد السارقكف كميـ اك كاحد منيـ بالسالح اك يتكسؿ باحد ضركب العنؼ عمى االشخاص
اما لتييئة الجناية اك تسييميا  ،كاما لتاميف ىرب الفاعميف اك االستيالء عمى المسركؽ .
المادة 401
 .1يعاقب باإلشغاؿ المؤقتة خمس سنكات عمى األقؿ مف ارتكب السرقة مستجمعة الحالتيف
االتيتيف :

أ .بفعؿ شخصيف فأكثر .

ب .أف ييدد السارقكف كميـ أك كاحد منيـ بالسالح أك يتكسؿ بأحد ضركب العنؼ عمى األشخاص
إما لتييئة الجناية أك تسييميا أك لتأميف ىرب الفاعميف أك االستيالء عمى المسركؽ .

 .2كتككف عقكبة السرقة الكاردة في الفقرة السابقة األشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات إذا
كقعت السرقة في بنؾ أك إذا تسبب عف العنؼ رضكض أك جركح .

 .3كيعاقب باألشغاؿ المؤقتة إذا كقعت السرقة مف قبؿ شخص كاحد بالصكرة المكصكفة في البند

(ب) مف الفقرة ( )1ـ ف ىذه المادة  ،كباألشغاؿ المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات إذا كقعت ىذه
السرقة في بنؾ أك تسبب عف العنؼ رضكض أك جركح .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى االقؿ مف ارتكب السرقة مستجمعة الحاالت
اآلتية :

أ  .اف تقع السرقة ليال .

ب .بفعؿ شخصيف اك اكثر .

ج .اف ييدد السارقكف كميـ اك كاحد منيـ بالسالح اك يتكسؿ باحد ضركب العنؼ عمى االشخاص
اما لتييئة الجناية اك تسييميا اك لتاميف ىرب الفاعميف اك االستيالء عمى المسركؽ .

كيعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات اذا تسبب عف ىذا العنؼ رضكض
اك جركح.

 .2كيعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة اذا كقعت السرقة نيا ار اك مف قبؿ شخص كاحد  ،كباالشغاؿ

الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات اذا تسبب عف العنؼ رضكض اك جركح ،كلمدة ال تقؿ
عف عشر سنكات في الحالة الكاردة في الفقرة االكلى مف ىذه المادة .

المادة 402
يعاقب الذيف يرتكبكف السمب في الطريؽ العاـ عمى الكجو اآلتي:

 .1باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تنقص عف سبع سنكات اذا حصؿ فعؿ السمب نيا ار مف شخصيف فاكثر
كباستعماؿ العنؼ.

 .2باالشغاؿ المؤقتة مدة ال تنقص عف عشر سنكات  ،اذا حصؿ فعؿ السمب ليال مف شخصيف
فاكثر كباستعماؿ العنؼ اك كانكا جميعيـ اك كاحد منيـ مسمحان .

 .3باالشغاؿ المؤبدة اذا حصؿ فعؿ السمب بالصكرة المكصكفة في الفقرة الثانية كتسبب عف العنؼ
رضكض اك جركح .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 403
 .1اذا حصؿ فعؿ السمب باستعماؿ العنؼ عمى االشخاص سكاء لتييئة الجريمة اك تسييميا ،

كسكاء لتاميف ىرب الفاعميف اك االستيالء عمى المسركؽ يعاقب الفاعؿ باالشغاؿ المؤقتة مدة ال
تنقص عف خمس سنكات .

 .2كاذا كقع فعؿ السمب مف قبؿ شخص كاحد سكاء كاف نيا ار اـ ليال عكقب الفاعؿ باالشغاؿ
المؤقتة .
المادة 404
يعاقب باالشغاؿ المؤقتة عمى السرقات التي تحصؿ في حالة مف الحالتيف اآلتيتيف :

 .1في اماكف مقفمة مصانة بالجدراف ماىكلة كانت اـ ال  ،كمتصمة بمكاف ماىكؿ اـ ال  ،كذلؾ

بنقب حائطيا اك بتسمقو اك بكسر بابيا اك شباكيا اك بفتحيما بآلة مخصكصة اك باستعماؿ مفاتيح
مصطنعة  ،اك

 .2بكسر ابكاب الغرؼ اك الصناديؽ الحديدية اك الخزائف المقفمة المكجكدة في مكاف ماىكؿ اك غير
ماىكؿ  ،اك فتحيا بآلة مخصكصة اك مفتاح مصطنع كلك لـ يتصؿ الييا بنقب حائط اك بتسمؽ اك
بفتح االقفاؿ بآلة مخصكصة اك مفتاح مصطنع.

المادة 405
يعاقب باالشغاؿ كؿ مف ارتكب سرقة في حالة العصياف اك االضطرابات اك الحرب اك الحريؽ اك

غرؽ سفينة اك اية نائبة اخرل .
المادة  405مكررة :
ٌ .1عاقب كل من استولى بوجه ؼٌر مشروع على مركبة مملوكة لؽٌره باألشؽال المإقتة،
وٌعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجانً سواء من خالل مفاوضة مالك المركبة
المستولى علٌها أو مساعدة الجانً فً الحصول على منفعة من هذا الجرم .
ٌ .2عاقب كل من أجرى تعدٌالً على المركبة المستولى علٌها بقصد مساعدة الجانً فً تحقٌق
منفعة بالحبس مدة ال تقل عن سنتٌن .
 .3اذا قام أي من االشخاص المذكورٌن فً الفقرتٌن ( )1و ( )2من هذه المادة باعادة المركبة
ض العقوبة لتصبح
أو باإلرشاد الٌها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخؾ
الحبس.
ٌ .4عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بؽرامة مقدارها خمسة آالؾ دٌنار كل من ٌتاجر
بالمركبات أو بقطع ؼٌارها أو بتصلٌحها وبصٌانتها ولم ٌقم باالبالغ تکن أي مرکبة مستولً
المهن الممنوحة له
ة
علٌها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلؽى رخصة ممارسة
اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات وال ٌجوز النزول بالعقوبة عن النصؾ عند
استعمال األسباب المخففة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة ( المادة  405مكررة ) الٌها بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  27لسنة . 2017
المادة 406
يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات عمى السرقات التي تحصؿ في حاؿ مف االحكاؿ اآلتية :
.1أ .أف يككف الكقت ليال  ،أك

ب .أف يككف السارؽ اثنيف فأكثر  ،اك

ج .اف تقع السرقة في بيت السكف أك في مكاف خاص أك مكاف عبادة .
 .2اف يككف السارؽ حامال سالحا ظاى ار اك مخبا .

 .3أ  .اف يككف السارؽ خادما باجرة كيسرؽ ماؿ مخدكمو اك ماؿ شخص اتى الى بيت مخدكمو اك
ماؿ صاحب البيت الذم ذىب اليو برفقة مخدكمو  ،اك

ب .اف يككف السارؽ مستخدما اك عامال اك صانعا اك تمميذا في صناعة كيسرؽ مف بيت استاذه
اك مخزنو اك معممو ،اك

ج .اف يسرؽ شخص مف المحؿ الذم يشتغؿ فيو بصكرة مستمرة .

 .4اف يككف السارؽ صاحب خاف اك نزؿ اك حكذيا اك نكتيا اك سائؽ سيارة كامثاليـ مف اصناؼ
الناس كاتباعيـ مف ارباب الحرؼ كيسرؽ كؿ ما اكدعو اك بعضو .

تعديالت المادة :

 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصالفقرة ( )1السابؽ كما يمي:

 .1أ  .اف يككف الكقت ليال كالسارؽ اثنيف فاكثر  ،اك

ب .اف يككف الكقت ليال كالسارؽ كاحدا  ،كتقع السرقة في مكاف ماىكؿ اك في مكاف لمعبادة ،
اك

ج .اف يككف الكقت نيا ار كالسارؽ اثنيف فاكثر  ،كتقع السرقة في مكاف ماىكؿ اك في مكاف
لمعبادة .

المادة 407
 .1كؿ مف يقدـ عمى ارتكاب سرقة مف غير السرقات المبينة في ىذا الفصؿ كالتي تقع عمى صكرة
االخذ اك النشؿ  ،يعاقب بالحبس مف ستة أشيرالى سنتيف .

 .2اذا كقعت السرقة عمى قطع مركبة اك مككناتيا اك لكازميا أك عمى حقيبة في حكزة انساف أك
و
قطعة أخرل ذات و
و
مادية يحمميا إنساف فال يجكز النزكؿ بعقكبة الحبس عف
قيمة
قطعة حمي أك أم
أربعة أشير عند استعماؿ األسباب المخففة.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تعديميا باعتبار ما كرد فييا فقرة ( )1كاضافة الفقرة
( )2بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  11لسنة . 2007
حيث كاف نص الفقرة ( )2السابؽ كما يمي :

 .2اذا كقعت السرقة عمى قطع مركبة اك مككناتيا اك لكازميا جزئيا اك كميا فال يجكز النزكؿ بعقكبة
الحبس عف الحد االدنى المنصكص عميو في الفقرة ( )1مف ىذه المادة اك استبداؿ ىذه العقكبة
بالغرامة .

المادة 408
كؿ مف يسرؽ الخيؿ اك الدكاب المعدة لمحمؿ اك الجر اك الرككب كسائر المكاشي كبيرة كانت اك

صغيرة مف المحالت غير المحفكظة أك المحالت المكشكفة بدكف سياج محكـ كالمترككة في أم منيا
بحكـ الضركرة يحبس مف سنتيف الى ثالث سنكات.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 409
كؿ مف يسرؽ آالت الزراعة كادكاتيا اك ما قطع كاعد لمبيع مف الحطب كالخشب اك االحجار

مقطكعة في مقالعيا اك االسماؾ في احكاضيا  ،اك النحؿ في خالياه  ،اك العمؽ في البرؾ  ،اك

الطيكر مف القف  ،يعاقب بالحبس حتى سنة .
المادة 410
 .1كؿ مف يسرؽ ما كاف محصكدا اك مقمكعا مف المزركعات اك سائر محصكالت االرض التي

ينتفع بيا اك شيئا مف اكداس الحبكب  ،يعاقب بالحبس حتى سنة .
 .2واذا كان السارق اكثر من واحد ووقعت سرقة المحصوالت المذكورة لٌال بصورة النقل على
الدواب او العربات وما ماثلها ٌ ،كون الحبس من ستة اشهر الى سنتٌن .
 .3اذا كانت المزروعات وسائر محصوالت االرض التً ٌنتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت
من الحقل بالزنبٌل او الكٌس او ما ماثلهما من االوعٌة او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما
ماثلها او سرقت لٌال بفعل عدة اشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة اشهر .
المادة 411
يتناكؿ العقاب محاكلة ارتكاب الجنح المنصكص عمييا في ىذا القسـ .
المادة 412
عاؿ بامره ،
 .1كؿ مف اشترل ماال مسركقا اك باعو اك دلؿ عميو اك تكسط في بيعو كشرائو كىك ـ
يعاقب بالحبس حتى ستة اشير .
 .2وان كان المسروق من الحٌوانات المعدودة فً المادة ( )408فال تنقص العقوبة عن شهر
واحد .
 .3وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بٌعها ولو خارج ادارة
الترخٌص أو دلل
علٌها أو توسط فً بٌعها أو شرائها وهو ٌعلم انها مسروقة ٌعاقب بالحبس من سنة الى ثالث
سنوات.
 .4وان كان المسروق قد حصل علٌه بجناٌة وكان الفاعل ٌعلم بذلك  ،فال تنقص العقوبة عن
الحبس ستة اشهر .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة . 2017

المادة 413
 .1يعفى مف العقكبة  ،كؿ شخص ارتكب جريمة اخفاء االشياء المسركقة اك جريمة تخبئة

االشخاص الذيف اشترككا في السرقة المنصكص عمييا في المادتيف (  83ك  ) 84اذا اخبر السمطة
عف اكلئؾ الشركاء قبؿ اية مالحقة  ،اك اتاح القبض كلك بعد مباشرة المالحقات عمى مف يعرؼ
مخباىـ.
 .2ال تسري احكام هذه المادة على المكررٌن .
المادة 414
 .2االغتصاب والتيويل :

يعاقب بالحبس ال اقؿ مف ثالثة اشير كبالغرامة ال اقؿ مف عشرة دنانير كؿ مف اقدـ بالتيديد اك
باستعماؿ العنؼ الجتالب نفع غير مشركع لو اك لغيره عمى :

 .1اغتصاب تكقيع اك ام صؾ يتضمف تعيدا اك ابراء اك حكالة ىذا الصؾ اك تغييره اك اتالفو .

 .2تحرير كرقة اك بصمة اك تكقيع اك ختـ اك عالمة اخرل عمى صؾ كي يستطاع فيما بعد تحكيمو

اك تغييره اك استعمالو كصؾ ذم قيمة .كتفرض عقكبة االشغاؿ المؤقتة اذا كاف الفاعؿ حامال سالحا
ىدد بو المجني عميو.
المادة 415
 .1كؿ مف ىدد شخصا بفضح امر اك افشائو اك االخبار عنو ككاف مف شانو اف يناؿ مف قدر ىذا
الشخص اك مف شرفو اك مف قدر احد اقاربو اك شرفو عكقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف

كبالغرامة مف خمسيف دينا انر الى مائتي دينار .
 .2كل من ابتز شخصا لكً ٌحمله على جلب منفعة ؼٌر مشروعة له او لؽٌره عوقب بالحبس
مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبؽرامة ال تقل عن خمسٌن دٌنارا وال تزٌد على مائتً دٌنار .
 .3تكون العقوبة الحبس مدة سنتٌن وؼرامة مقدارها خمسون دٌنارا اذا تعلق االمر المزعوم
بحادث مروري وان لم ٌنطو على تهدٌد او لم ٌکن من شانه النٌل من قدر هذا الشخص او من
شرفه او من شرؾ احد اقاربه.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميابمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 416
 .3استعمال اشياء الغير بدون حق :
 .1كؿ مف استعمؿ بدكف حؽ شيئا يخص غيره بصكرة تمحؽ بو ضر ار دكف اف يككف قاصدا

االستيالء عمى ذلؾ الشيء  ،عكقب بالحبس حتى ستة اشير كبالغرامة حتى خمسيف دينا ار اك

باحدل ىاتيف العقكبتيف .
 .2على الرؼم مما ورد فً المادة ( 405مكررة) من هذا القانونٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تقل
عن سنة واحدة وال تزٌد على ثالث سنوات وبؽرامة ال تقل عن خمسمائة دٌنار وال تزٌد على
الؾ دٌنار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق فً استعمالها وفً
حال األ خذ باألسباب المخففة التقدٌرٌة ال ٌجوز النزول بالعقوبة عن ثالثة اشهر أو وقؾ تنفٌذها.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديمياباعتبار ما ورد فٌها فقرة ( )1واضافة الفقرة ( )2بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل
رقم  11لسنة . 2007
المادة 417
 .1االحتيال :
 .1كؿ مف حمؿ الغير عمى تسميمو ماال منقكال اك غير منقكؿ اك اسنادا تتضمف تعيدا اك ابراء

فاستكلى عمييا احتياال .

أ  .باستعماؿ طرؽ احتيالية مف شانيا ايياـ المجني عميو بكجكد مشركع كاذب اك حادث اك امر ال

حقيقة لو اك احداث االمؿ عند المجني عميو بحصكؿ ربح كىمي اك بتسديد المبمغ الذم اخذ بطريؽ
االحتياؿ اك االيياـ بكجكد سند ديف غير صحيح اك سند مخالصة مزكر .

ب .بالتصرؼ في ماؿ منقكؿ اك غير منقكؿ كىك يعمـ انو ليس لو صفة لمتصرؼ بو .
ج .باتخاذ اسـ كاذب اك صفة غير صحيحة .

عكقب بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات كبالغرامة مف مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
.2أ .يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف إذا ارتكب الفعؿ بحجة تأميف كظيفة أك و
عمؿ في ادارة
عامة .

ب .يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات اذا كاف مرتكب الجريمة ممف يتكلكف اصدار

االسيـ اك السندات اك ام اكراؽ مالية اخرل متعمقة بشركة اك مشركع اك مؤسسة تجارية اك صناعية
.

 .3تقضي المحكمة بضعؼ العقكبة في حاؿ تعدد المجني عمييـ أك اذا استغمت االعاقة الجسدية اك
النفسية اك الذىنية لممجني عميو الرتكاب أم مف الجنح المنصكص عمييا في ىذه المادة .

 .4يطبؽ العقاب نفسو عمى الشركع في ارتكاب ام مف الجنح المنصكص عمييا في ىذه المادة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ تعديميا

بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011ككاف قد تـ الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص
الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة  1988حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف حمؿ الغير عمى تسميمو ماال منقكال اك غير منقكؿ اك اسنادا تتضمف تعيدا اك ابراء فاستكلى
عمييا احتياال :

 .1باستعماؿ طرؽ احتيالية مف شانيا ايياـ المجني عميو بكجكد مشركع كاذب اك حادث اك امر ال
لغ الذم اخذ بطريؽ
حقيقة لو اك احداث االمؿ عند المجني عميو بحصكؿ ربح كىمي اك بتسديد المب
االحتياؿ اك االيياـ بكجكد سند ديف غير صحيح اك سند مخالصة مزكر  ،اك

 .2بالتصرؼ في ماؿ منقكؿ اك غير منقكؿ كىك يعمـ اف ليس لو صفة لمتصرؼ بو  ،اك

 .3باتخاذ اسـ كاذب اك صفة غير صحيحة  .عكقب بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنكات
خمس دنانير الى خمسيف دينا ار .
ة
كبالغرامة مف

المادة 418
كؿ مف استغؿ احتياج شخص دكف الثامنة عشرة مف عمره اك معكؽ نفسيا اك عقميا اك استغؿ

ضعفو اك ىكل في نفسو فاخذ منو بصكرة مضرة بو سندا يتضمف اقتراضو نقدا اك استعارة اشياء اك

تنازؿ عف اكراؽ تجارية اك غيرىا اك تعيد اك ابراء يعاقب ايا كانت طريقة االحتياؿ التي استعمميا
بالحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات كبالغرامة مف مائتي إلى خمسمائة دينار.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ الغاء نصياالسابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  9لسنة  1988حيث كاف
نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف استغؿ احتياج شخص دكف الثامنة عشرة مف عمره  ،اك مجذكب اك معتكه اك ضعفو اك ىكل
نفسو فاخذ منو بصكرة مضرة بو سندا يتضمف اقتراضو دراىـ اك استعارة اشياء اك تنازؿ عف اكراؽ

تجارية اك غيرىا اك تعيد اك ابراء يعاقب  -ايا كانت طريقة االحتياؿ التي استعمميا  -بالحبس مف
شيريف الى سنتيف كبالغرامة مف دينار الى عشريف دينا ار .

المادة 419
يعاقب بالحبس حتى سنتيف كؿ مف :

 .1كىب اك افرغ اك رىف امكالو اك تسبب في ذلؾ بقصد االحتياؿ عمى دائنيو  ،اك
 .2باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم او قرار ٌقضً علٌه بدفع مبلػ من المال
وقبل تنفٌذ ذلك القرار او الحكم او خالل مدة سنة سابقة لتارٌخ صدورهما قاصدا بذلك االحتٌال
على دائنٌه .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة . 2017

المادة 420
يعاقب بالحبس حتى سنة كؿ مف كاف بائعا اك راىنا لماؿ اك محاميا اك ككيال لبائع اك راىف :

 .1اخفى عف الشارم اك المرتيف مستندا جكىريا يتعمؽ بممكية المبيع اك المرىكف اك ام حؽ اك رىف
آخر يتعمؽ بو .

 .2زكر شيادة تتكقؼ اك يحتمؿ اف تتكقؼ عمييا الممكية .
المادة 421
 .1يعاقب بالحبس مدة سنة كبغرامة ال تقؿ عف مائة دينار كال تزيد عمى مائتي دينار كؿ مف اقدـ
بسكء نية عمى ارتكاب احد االفعاؿ التالية :

أ  .اذا اصدر شيكا كليس لو مقابؿ كفاء قائـ كقابؿ لمصرؼ.

ب .اذا سحب بعد اصدار الشيؾ كؿ المقابؿ لكفائو اك بعضو بحيث ال يفي الباقي بقيمتو .

ج .اذا اصدر ام ار الى المسحكب عميو باالمتناع عف صرؼ الشيؾ في غير الحاالت التي يجيزىا
القانكف .

د  .اذا ظيّر لغيره شيكا اك اعطاه شيكا مستحؽ الدفع لحاممو كىك يعمـ انو ليس لو مقابؿ يفي بكامؿ

قيمتو اك يعمـ انو غير قابؿ لمصرؼ .

ىػ .اذا حرر شيكا اك كقع عميو بصكرة تمنع صرفو .

 .2مع مراعاة ما كرد في الفقرة ( )3مف ىذه المادة  ،ال يجكز لممحكمة عند اخذىا باالسباب

المخففة في ام حالة مف الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة ( )1مف ىذه المادة تخفيض عقكبة
الحبس عف ثالثة اشير كالغرامة عف خمسيف دينا ار كال يجكز استبداؿ الحبس بالغرامة في ىذه

الحاالت .
.3أ .على الرؼم مما ورد فً الفقرة ( )2من هذه المادة ،وفً حالة استٌفاء قٌمة الشٌك أو اسقاط
المشتكً حقه الشخصً ،تستوفى ؼرامة تعادل ( )%5من قٌمة الشٌك مهما بلػ عدد المحكوم
علٌهم على ان ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على خمسة آالؾ دٌنار حتً بعد صدور الحکم او
اکتسابه الدرجة القطعٌة .
ب .لؽاٌات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الؽرامة فً حال تعدد الشٌکات على اساس مجموع
قٌمتها.
 .4تسرم احكاـ الفقرة ( )3مف ىذه المادة عمى االحكاـ التي اكتسبت الدرجة القطعية قبؿ نفاذ احكاـ
ىذا القانكف كيصدر القرار بذلؾ في ىذه الحالة مف قبؿ المحكمة التي اصدرت الحكـ .
ٌ .5نحصر نطاق تطبٌق الفقرة ( )1من هذه المادة بالشٌك الذي ٌتحقق فٌه الشرطان التالٌان:
أ .ان ٌكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب علٌه.
ب .ان ٌكون مقدما الى البنك المسحوب علٌه للوفاء فً التارٌخ المبٌن فٌه او خالل ستة أشهر
تلً ذلك التارٌخ.
 .6تستثنى من احكام الفقرة ( )5من هذه المادة الشٌكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .
 .7مع مراعاة أحكام المادة ( )74من هذا القانون ،اذا حرر الشٌك من المفوض بالتوقٌع عن
الشركة فٌكون مسإوال جزائٌا بصفته فاعال عن الجرٌمة المنصوص علٌها فً هذه المادة متى
توافرت اركانها وبؽض النظر عن نوع الشركة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017كتـ الغاءنصيا كاالستعاضة عنيا بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  11لسنة  1996حيث كاف
نصيا السابؽ كما يمي :

كؿ مف اعطى بسكء نية شكا ال يقابمو رصيد قائـ معد لمدفع  ،اك كاف الرصيد اقؿ مف قيمة الشؾ ،

اك سحب بعد اعطاء الشؾ كؿ الرصيد  ،اك بعضو بحيث يصبح الباقي ال يفي بقيمة الشؾ  ،يعاقب
بالحبس مف شيريف الى سنتيف كبالغرامة مف عشرة دنانير الى خمسيف دينا ار اك باحدل ىاتيف
العقكبتيف .

المادة 422
الفصل الثالث

في اساءة االئتمان

كؿ مف سمـ اليو عمى سبيؿ االمانة اك الككالة كالجؿ االبراز كاالعادة اك الجؿ االستعماؿ عمى

صكرة معينة اك الجؿ الحفظ اك الجراء عمؿ  -باجر اك بدكف اجر  -ما كاف لغيره مف امكاؿ كنقكد

كاشياء كام سند يتضمف تعيدا اك ابراء كبالجممة كؿ مف كجد في يده شيء مف ىذا القبيؿ فكتمو اك
بدلو اك تصرؼ بو تصرؼ الماؿؾ اك استيمكو اك اقدـ عمى ام فعؿ يعد تعديا اك امتنع عف تسميمو
لمف يمزـ تسميمو اليو  ،يعاقب بالحبس مف شيريف الى سنتيف كبالغرامة مف عشرة دنانير الى مئة
دينار .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 423
تككف العقكبة الحبس مف سنتيف إلى ثالث سنكات اذا كاف مرتكب االفعاؿ المبينة في المادة السابقة
:

 .1خادمان بأجرة أك عامالن لدل صاحب العمؿ  ،ككاف الضرر الناشئ عنيا مكجيا الى مخدكمو أك
صاحب العمؿ .

 .2مدير مؤسسة خيرية ككؿ شخص مسؤكؿ عف اعماليا .
 .3كصي ناقص األىمية أك فاقدىا .
 .4محامينا اك كاتب عدؿ .

 .5كؿ شخص مسػػتناب عف السمطة العامة إلدارة امكاؿ تخص الدكلة اك االفراد اك لحراستيا .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تصحيحيا بمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة
 505مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ 1960 /5 /16
حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
 .1اذا كاف مرتكب االفعاؿ المبينة في المادة السابقة خادما باجرة اك تمميذا في صناعة اك كاتبا

مستخدما  ،ككاف الضرر الناشئ عنيا مكجيا الى مخدكمو فال تككف مدة الحبس اقؿ مف سنة كاحدة
.

 .2كال تككف العقكبة اقؿ مف ثالثة اشير اذا كاف مرتكب االفعاؿ المذككرة احد االشخاص المذككريف
ادناه :

أ  .مدير مؤسسة خيرية ككؿ شخص مسؤكؿ عف اعماليا .

ب .كصي القاصر كفاقد االىمية .

ج .منفذ الكصية اك عقد الزكاج .
د  .كؿ محاـ اك كاتب عدؿ .

ىػ .كؿ شخص مستناب عف السمطة الدارة امكاؿ تخص الدكلة اك االفراد اك لحراستيا .

المادة 424
كؿ مف تصرؼ تصرؼ المالؾ في ام شيء منقكؿ دخؿ في حيازتو بسبب ىفكة حصمت مف المالؾ
ككاف يعمـ انو حصؿ عميو بتمؾ الصكرة ككتمو اك رفض اعادتو يعاقب بالحبس حتى ستة اشير اك
بغرامة حتى خمسيف دينا ار.
المادة 425
احكام شاممة لمفصول الثالثة السابقة :

 .1يعفى مف العقاب مرتكبك الجرائـ المنصكص عمييا في الفصكؿ الثالثة السابقة اذا كقعت اضرار
بالمجني عميو بيف االصكؿ كالفركع اك الزكجيف غير المفترقيف قانكنا  ،اك بيف االربة كالربيبات مف
جية كبيف االب كاالـ مف جية ثانية .

.2أ .اذا عاكد ىذا الفاعؿ جرمو في خالؿ ثالث سنكات عكقب بالعقكبة المنصكص عمييا في
القانكف مخفضا منيا الثمثاف .

ب .يشترط لتطبيؽ حكـ تخفيض العقكبة إزالة الضرر الذم لحؽ بالمجني عميو .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 426
 .1الجنح المنصكص عمييا في المكاد في المكاد ( )415ك( )416ك( )419ك( )1/420ك()422
ك( )1/423ك( )424ك( ))425ال تالحؽ اال بناء عمى شككل المتضرر  ،ما لـ يكف المتضرر
مجيكال.

 .2اف اساءة االئتماف المعاقب عمييا بمكجب المادة ( )422تالحؽ عفكا اذا رافقتيا احدل الحاالت
المشددة المنصكص عمييا في الفقرات ( )2ك ( )3ك( )4ك( )5مف المادة (. ))423

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 427
 .1تخفض الى النصؼ العقكبات الجنحية المعينة في المكاد التي تؤلؼ الفصؿ االكؿ كالثاني

كالثالث اذا كاف الضرر الناتج عنيا اك النفع الذم قصد الفاعؿ اجتالبو منيا تافييف اك اذا كاف

الضرر قد ازيؿ كمو قبؿ احالة الدعكل الى المحكمة .

 .2اما اذا حصؿ الرد اك ازيؿ الضرر اثناء الدعكل كلكف قبؿ ام حكـ باالساس كلك غير مبرـ

فيخفض ربع العقكبة .
المادة ( 427مکررة):
باستثناء ما ورد علٌه النص فً المادة ( )421من هذا القانونٌ ،جوز وقؾ تنفٌذ العقوبة فً
الجنح المنصوص علٌها فً الفصلٌن (الثانً) و (الثالث) من هذا الباب ،ولو زادت مدة الحبس
على سنة ،إذا تنازل الشاکً عن شکواه بعد صدور الحکم القطعً وعلى ان تتوافر جمٌع
األحكام األخرى الواردة فً المادة ( 54مكررة) من هذا القانون.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نص ( المادة  427مكررة ) كاالستعاضة عنو بالنص الحاليبمكجب القانكف المعدؿ رقـ  27لسنة  2017ككاف قد تـ اضافة ( المادة  427مكررة ) بالنص
الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011
الفصل الرابع

الغش في المعامالت

المادة 428
 .1العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة :
كل من استعمل او اقتنى فً مخزنه او دكانه او فً عربات البٌع او ؼٌرها من االماكن المعدة
للتجارة عٌارات او مكاٌٌل او ؼٌرها من عدد الوزن والكٌل تختلؾ عن العٌارات والمكاٌٌل
المعٌنة فً القانون او ؼٌر موسومةٌ ،عاقب بالحبس حتى اسبوع وبالؽرامة حتى خمسة دنانٌر
او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
المادة 429
كؿ مف اقتنى في االماكف المذككرة اعاله عيارات اك مكاييؿ اك عدد كزف اك كيؿ مغشكشة اك غير
ل عشرة دنانير .
مضبكطة  ،يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ثالثة اشير اك بغرامة حت
المادة 430
كؿ مف اقدـ باستعمالو عيارات اك مكاييؿ اك عدد كزف اك كيؿ مغشكشة اك غير مضبكطة  -كىك
عالـ بيا  -عمى غش العاقد في كمية الشيء المسمـ يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى سنتيف

كبالغرامة مف عشرة دنانير الى خمسيف دينا ار .
المادة 431
كؿ مف غش آخر سكاء في كمية الشيء المسمـ اك ماىيتو اذا كانت ىذه الماىية ىي السبب الدافع
لمصفقة يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى سنة كبالغرامة مف عشرة دنانير الى خمسيف دينا ار اك
باحدل ىاتيف العقكبتيف .
المادة 432

تصادر كفقا الحكاـ المادة ( )31العيارات كالمكاييؿ كعدد الكزف كالكيؿ المغشكشة اك التي تختمؼ
عف العيارات كالمكاييؿ المعنية في القانكف .
المادة 433
 .2الغش في نوع البضاعة :

كؿ مف غش العاقد عف معرفة سكاء في طبيعة البضاعة اك صفاتيا الجكىرية اك تركيبيا اك الكمية
التي تحتكييا مف العناصر المفيدة اك في نكعيا اك مصدرىا عندما يككف تعييف النكع كالمصدر

معتب ار بمكجب االتفاؽ اك العادات السبب الرئيسي لمبيع يعاقب بالحبس مف شير الى سنة كبالغرامة
مف خمسة دنانير الى خمسيف دينا ار اك باحدل ىاتيف العؽكبتيف .
المادة 434
 .3عرقمة حرية البيوع بالمزايدة :

كؿ مف اقدـ عمى تعطيؿ اك عرقمة حرية المزايدة العمنية المتعمقة بالبيع اك الشراء اك التاجير  ،اك

االلتزامات اك التعيد  ،كذلؾ بالتيديد اك العنؼ اك باالكاذيب  ،اك باقصاء المتزايديف اك الممتزميف ،

لقاء فقكد اك ىبات اك كعكد  ،اك باية طريقة اخرل  ،عكقب بالحبس مدة شير كاحد حتى ستة اشير
كبغرامة مف عشرة دنانير حتى خمسيف دينا ار .
المادة 435
 .4المضاربات غير المشروعة :

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار كؿ مف تكصؿ بالغش لرفع اك
تخفيض البضائع اك االسيـ التجارية العامة اك الخاصة المتداكلة في البكرصة كال سيما :

 .1باذاعة كقائع مختمقة اك ادعاءات كاذبة  ،اك
 .2بتقدٌم عروض للبٌع او الشراء قصد بلبلة االسعار  ،او
 .3باالقدام على اي عمل من شانه افساد قاعدة العرض والطلب فً السوق.
المادة 436
تضاعؼ العقكبة اذا حصؿ ارتفاع االسعار اك ىبكطيا  ،عمى الحبكب كالطحيف كالكقكد كالسكر
كالزيت كالمحكـ اك الذبائح اك غير ذلؾ مف المكاد الغذائية .
المادة 437
احكام عامة :

يتناكؿ العقاب ،الشركع في ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في المادة ( )430كما يمييا مف المكاد
الكاردة في الفصؿ الرابع.

الفصل الخامس

 .1في االفالس والغش اضرارا بالدائن:
 .1المفلسون احتٌاال على الصورة المبٌنة فً االحكام الخاصة باالفالس ومن ٌظهر بمقتضى
االحكام المذكورة انهم شركاء لهم فً التهمة ٌعاقبون باالشؽال المإقتة
المادة 438
 .2كل من اعتبر مفلسا مقصراٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تتجاوز السنتٌن .
المادة 439
عند افالس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصكص عميو في الفقرة االكلى مف المادة ( )438عدا
الشركاء في (الككلكتيؼ) كالشركاء العامميف في شركات المضاربة  ،كؿ مف:

أ  .الشركاء المضاربكف الذيف اعتادكا التدخؿ في اعماؿ الشركة .
ب .مدٌرو الشركة المضاربة باالسهم والمسإولٌة المحددة .
ج .المدٌرون واعضاء مجلس االدارة والوكالء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو
المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال االفالس االحتٌالً او سهلوا او اتاحوا ارتكابه
عن قصد منهم او اذا نشروا بٌانات او موازنات ؼٌر حقٌقٌة او وزعوا انصبة وهمٌة .
المادة 440
اذا افمست شركة تجارية  ،يعاقب بعقكبة االفالس التقصيرم كؿ مف اقدـ مف االشخاص المذككريف

اعاله في ادارة الشركة اك العمؿ لمصمحتيا عمى ارتكاب جرـ مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة
( )2مف المادة (. )438
المادة 441
 .2الغش اض ار ار بالدائنين :

اف المديف الذم يقكـ بقصد اضاعة حقكؽ الدائنيف اك منع التنفيذ في امكالو الثابتة عمى انقاص

امكالو بام شكؿ كاف كال سيما بتكقيع سندات كىمية اك باالقرار كذبا بكجكد مكجب اك بالغائو كمو اك
بعضو اك بكتـ بعض امكالو اك تيريبيا اك ببيع بعض امكالو اك اتالفيا اك تعييبيا .

يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير الى سنتيف كبالغرامة مف خمسيف دينا انر الى مائتي دينار .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011كتـ تصحيحيابمكجب تصحيح الخطا المنشكر عمى الصفحة  505مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1489تاريخ
1960 /5 /16

المادة 442
اذا ارتكبت الجريمة باسـ شركة اك لحسابيا فاف ىذه الشركة تستيدؼ ؿلتدابير االحت ارزية كما

يستيدؼ لمعقكبات المنصكص عمييا في المادة السابقة االشخاص المسؤكلكف في الشركة الذيف
يساىمكف في الفعؿ اك يسيمكف اك يتيحكف ارتكابو عف قصد منيـ.
الفصل السادس

االضرار التي تمحق بامالك الدولة واالفراد

المادة 443
 .1اليدم والتخريب :
كؿ مف ىدـ اك خرب قصدا االبنية كاالنصاب التذكارية كالتماثيؿ اك غيرىا مف االنشاءات كالعقارات
المممككة لمدكلة أك المعدة لمنفعة الجميكر اك لمزينة العامة اك ام شيء منقكؿ اك غير منقكؿ لو

قيمتو التاريخية يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى ثالث سنكات كبالغرامة مف مائة إلى خمسمائة
دينار.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  8لسنة . 2011

المادة 444
 .1كؿ مف اقدـ قصدا عمى ىدـ بناء غيره كمو اك بعضو  ،يعاقب بالحبس مف ثالثة اشير الى

سنتيف كبالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسة كعشريف دينا ار .
 .2واذا وقع الهدم ولو جزئٌا على االكواخ والجدر ؼٌر المطٌنة او الحٌطان المبنٌة بالدبش دون
طٌن  ،كانت عقوبة الحبس حتى ستة اشهر او الؽرامة حتى عشرٌن دٌنارا .
المادة 445
 .1كؿ مف الحؽ باختياره ضر ار بماؿ غيره المنقكؿ  ،يعاقب بناء عمى شككل المتضرر بالحبس مدة
ال تتجاكز سنة اك بغرامة ال تتجاكز خمسيف دينا ار اك بكمتا العقكبتيف .
 .2تنازل الشاكً ٌسقط دعوى الحق العام .
المادة 446
 .2نزع التخوم واغتصاب العقار :

مف اقدـ كلك جزئيا عمى طـ حفرة اك ىدـ سكر مف ام المكاد بني اك عمى قطع سياج اك نزعو

اخضر كاف اـ يابسا كمف ىدـ اك خرب اك نقؿ اية عالمة تشير الى الحدكد بيف مختمؼ االمالؾ
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة اشير اك بغرامة ال تتجاكز عشريف دينا ار .
المادة 447
اذا اهرتكب الجرـ المذككر تسييال لغصب ارض اك بالتيديد اك العنؼ الكاقع عمى االشخاص ،

عكقب الفاعؿ بالحبس مف شير الى سنة كبالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسة كعشريف دينا ار .

المادة 448
 .1مف ال يحمؿ سندا رسميا بالممكية اك التصرؼ كاستكلى عمى عقار اك قسـ مف عقار بيد غيره

ل ستة اشير .
دكف رضاه  ،عكقب بالحبس حت
 .2وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهدٌد او عنؾ  ،ومن ثالثة اشهر الى ثالث
سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على االقل مسلحان .
ٌ .3تناول العقاب الشروع فً الجرٌمة المذكورة فً الفقرة الثانٌة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 449
 .3التعدي عمى المزروعات والحيوانات واالت الزراعة :
 .1مف قطع اك اتمؼ ما كاف لغيره مف مزركعات قائمة اك اشجار اك شجيرات نابتة نبت الطبيعة اك
مغركسة  ،اك غير ذلؾ مف االغراس غير المثمرة  ،اك اطمؽ عمييا الحيكانات قاصدا مجرد اتالفيا
عكقب بالحبس مف اسبكع كاحد الى ثالثة اشير اك بالغرامة مف خمسة دنانير الى خمسة كعشريف

دينا ار اك بكمتا العقكبتيف معا .
 .2واذا وقع فعل القطع او االتالؾ على مطاعٌم او اشجار مثمرة او فسائلها او على اٌة شجرة
اخرى لها قٌمتها من الوجهة الزراعٌة او التجارٌة او الصناعٌة  ،عوقب الفاعل بالحبس من
شهر الى سنتٌن وبؽرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسٌلة دٌنارا واحدا .
المادة 450
مف اطلؽ اك رعى الماشية كسائر الحيكانات في ما كاف لغيره مف ارض مسيجة اك مغركسة
باالشجار  ،اك مزركعة اك التي فييا محصكالت  ،اك تسبب عف اىماؿ اك غفمة منو بدخكليا الى
مثؿ ىذه االماكف عكقب بالحبس مف اسبكع كاحد الى شيريف اك بغرامة مف خمسة دنانير الى

عشريف دينا ار كيضـ ف صاحب الحيكانات ما كقع مف ضرر كخسارة  ،عمى اف يككف لو حؽ الرجكع

عمى الراعي .
المادة 451
اذا اقتصر الجرـ عمى تقميـ المطاعيـ اك االشجار اك الفسائؿ خفضت العقكبة المنصكص عمييا في
المادة السابقة الى النصؼ.
المادة 452
 .1مف اقدـ قصدا غير مضطر عمى قتؿ حيكاف جر اك حمؿ اك رككب اك مكاش مف مختمؼ
االنكاع تخص غيره يعاقب عمى الصكرة التالية :

أ  .اذا كقع الجرـ في مكاف بتصرؼ صاحب الحيكاف اك في حيازتو باية صفة كانت حبس
الفاعؿ مدة ال تتجاكز السنتيف .

ب .كاذا كقع الجرـ في مكاف بتصرؼ الفاعؿ  ،حبس الفاعؿ مدة ال تتجاكز الستة اشير .

ج .كاذا كقع الجرـ في ما سكل ذلؾ مف االماكف  ،حبس الفاعؿ مدة ال تتجاكز السنة الكاحدة .

د  .كاذا كقع الجرـ بالتسمـ كانت العقكبة في كؿ حاؿ الحبس مف شيريف الى سنتيف .
 .2من اقدم قصدا ؼٌر مضطر على قتل حٌوان الٌؾ او داجن ٌعاقب بالحبس حتى ثالثة اشهر
او بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌنارا .
 .3كل من ضرب او جرح قصدا بال ضرورة حٌوانا من الحٌوانات المذكورة فً هذه المادة
بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضررا جسٌما ٌعاقب بالحبس حتى شهر او بؽرامة ال
تتجاوز عشرٌن دٌنارا .
 .4كل من تسبب فً هالك حٌوان من الحٌوانات المذكورة آنفا باطالق المجانٌن او الحٌوانات
الضارٌة علٌها او باٌة صورة اخرى ٌ ،عاقب بالعقوبة المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة.
المادة 453
مف اقدـ قصدا عمى اتالؼ االدكات الزراعية اك كسرىا اك تعطيميا عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز
السنة اك بغرامة ال تتجاكز ماية دينار .
المادة 454
اذا اقدمت عمنا عصبة مسمحة ال ينقص عدد افرادىا عف خمسة اشخاص عمى تخريب امكاؿ

اآلخريف كاشيائيـ كمحصكالتيـ اك اتالفيا قكة كاقتدا ار عكقب كؿ مف الفاعميف باالشغاؿ المؤقتة .
المادة 455
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على خمسة وعشرٌن دٌنارا او باحدى
هاتٌن العقوبتٌن من اقدم بدون اذن :
 .1على القٌام باعمال التنقٌب عن المٌاه الكائنة تحت االرض او المتفجرة او على حصرها ما لم
ٌكن المقصود حفر آبار ؼٌر متفجرة فً االمالك الخاصة .
 .2على اجراء حفرٌات تبعد عن حد ضفاؾ مجاري المٌاه ومعابرها واقنٌة الري والتجفٌؾ
والتصرٌؾ مسافة اقل من عمق هذه الحفرٌات وفً كل حال اقل من ثالثة امتار .
 .3على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجٌرات او اعشاب من تلك الضفاؾ او
من احواض مجاري المٌاه المإقتة او الدائمة او من البحٌرات والمستنقعات والبرك والؽدران .
 .4على التعدي باي شكل كان على ضفاؾ الٌنابٌع ومجاري المٌاه المإقتة والدائمة والمستنقعات
والبحٌرات والبرك والؽدران او على حدود ممرات اقنٌة الري والتصرٌؾ او معابر المٌاه او
قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .
 .5على منع جري المٌاه العمومٌة جرٌا حرا .
 .6على القٌام باي عمل دائم او مإقت من شانه التاثٌر على كمٌة المٌاه العمومٌة وجرٌها .
المادة 456
 .1يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينا ار كال تزيد عمى
مائتي دينار كؿ مف ىدـ اك قمب اك خرب كؿ اك بعض االنشاءات المشيدة ؿالنتفاع بالمياه العمكمية
كلحفظيا اك في سبيؿ االحتماء مف طغياف ىذه المياه كخصكصا الجسكر كالسدكد كالمعابر كاقنية

الرم كالتجفيؼ اك التصريؼ كقساطؿ المياه الظاىرة اك المطمكرة سكاء اكاف قد منح بالمياه امتياز اـ
ال .

 .2يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تقؿ عف مائة دينار كال
تزيد عمى خمسمائة دينار كؿ مف اعتدل عمى الشبكة الرئيسية لممياه أك الكصمة المنزلية بالتخريب
أك بالحصكؿ عمى المياه بطريؽ غير مشركع أك بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستيمكة ،
كلغايات ىذه الفقرة :

أ .يقصد بالشبكة الرئيسية لممياه أنابيب نقؿ المياه كتكزيعيا في الشكارع كالطرؽ لغايات إيصاليا
لممشتركيف .

ب .كيقصد بالكصمة المنزلية األنبكب المتفرع مف الشبكة الرئيسية لممياه كينتيي عند العداد في عقار
المشترؾ .

 .3في حالة تكرار الجريمة المشار إلييا في الفقرة ( )2مف ىذه المادة تككف العقكبة بالحبس مدة ال

تقؿ عف أربعة أشير كال تزيد عمى سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار كال تزيد عمى ألؼ دينار
.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  8لسنة  2011حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى خمسة كعشريف دينا ار مف ىدـ اك قمب اك
خرب كؿ اك بعض االنشاءات المشيدة لالنتفاع بالمياه العمكمية كلحفظيا اك في سبيؿ االحتماء مف
طغياف ىذه المياه كخصكصا الجسكر كالسدكد كالمعابر كاقنية الرم كالتجفيؼ اك التصريؼ كقساطؿ
المياه الظاىرة اك المطمكرة سكاء اكاف قد منح بالمياه امتياز اـ ال.

المادة 457
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى عشريف دينا ار كؿ مف :

سيؿ في المياه العمكمية الممنكح بيا امتياز اـ ال  ،اك سكب اك رمى فييا سكائؿ اك مكاد ضارة
ّ .1
بالصحة اك الراحة العامة اك مانعة مف حسف االنتفاع بيذه المياه .
 .2القى اسمدة حٌوانٌة او وضع اقذارا فً االراضً الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة
لحماٌة نبع تنتفع منه العامة.
 .3اجرى اي عمل من شانه تلوٌث النبع او المٌاه التً ٌشرب منها الؽٌر .
المادة 458
ٌ .1عاقب باألشؽال مدة ال تقل عن سبع سنوات وبؽرامة ال تقل عن عشرة آالؾ دٌنار كل من
اقدم على تلوٌث نبع او مٌاه او بئر ٌشرب منه الؽٌر.
 .2ال ٌجوز بؤي حال من االحوال استعمال األسباب المخففة التقدٌرٌة مهما كان نوعها أو وقؾ
تنفٌذ العقوبة .
 .3للمحكمة ان تؤخذ بالوقائع الواردة فً الضبوطات والتقارٌر التً ٌنظمها موظفو الجهات
المختصة المسإولة عن المٌاه فٌما ٌتعلق باألفعال المنصوص علٌها فً هذه المادة وفً المواد
( )455و( )456و( )457من هذا القانون.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الؽاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  27لسنة  2017حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
مف اقدـ قصدا عمى تمكيث نبع اك ماء يشرب منو الغير  ،يعاقب بالحبس مف سنة الى ثالث سنكات
كبغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار .

المادة 459
الباب الثاني عشر
في المخالفات
الفصل االول
في حماية الطرق والمحالت العامة وامالك الناس
ٌعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالؽرامة حتى خمسة دنانٌر من تسبب فً :
 .1تخرٌب الساحات والطرق العامة .
 .2حرث او زرع او ؼرس بدون تفوٌض  ،ارضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعٌن سنتمٌترا
من حافة الطرٌق العامة .
 .3من اقدم على نزع اللوحات واالرقام الموضوعة فً منعطفات الشوارع او على االبنٌة
والعالمات الكٌلومترٌة والصوى او تخرٌبها .
المادة 460
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير مف :

 .1اقدـ عمى تطكيؼ الطريؽ العامة اك ممؾ الغير برفعو مصب مياىو عف المستكل المحدد بـكجب

االنظمة اك بارتكابو ام خطا آخر .
 .2زحم الطرٌق العامة دون داع وال اذن من السلطة بوضعه او تركه علٌها اي شًء ٌمنع
حرٌة المرور وسالمته او ٌضٌقها  ،او اعاق حرٌة المرور فٌها بحفر حفر فٌها .
 .3اهمل التنبٌه نهارا والتنوٌر لٌال امام الحفرٌات وؼٌرها من االشؽال الماذون له بوضعها فً
الساحات وعلى الطرٌق العامة .
 .4اطفا القنادٌل او الفوانٌس المستعملة لتنوٌر الطرٌق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفا
ٌها او على وجود شًء موضوع علٌها .
ضوءا وضع للتنبٌه الى وجود حفرة احدثت ؾ
 .5رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شًء آخر على الطرٌق العامة .
 .6رمى او اسقط عن ؼٌر انتباه على احد الناس اقذارا او ؼٌرها من االشٌاء الضارة .
 .7وضع اعالنات على االنصاب التارٌخٌة واالبنٌة العامة والمقابر واالبنٌة المعدة للعبادة .
تنزع وتنقل االعالنات او المواد التً تزحم الطرٌق على نفقة الفاعل .
المادة 461
 .1يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير مف اقدـ في االماكف الماىكلة :
أ  .عمى اركاض حيكانات الجر كالحمؿ كالرككب كغيرىا مف الماشية اك عمى اطالقيا .
ب .عمى اطالؽ العيارات النارية اك مكاد مفرقعة اخرل بدكف داع .

ج .عمى اطالؽ اسيـ نارية في اماكف يخشى اف ينشا عنيا كقكع خطر عمى االشخاص اك
االشياء .
 .2تصادر االسلحة واالسهم المضبوطة .

 .3وٌمكن فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة (ب) ان ٌعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى
اسبوع .
المادة 462
مف اىمؿ مف اصحاب الفنادؽ كالحانات كالغرؼ المفركشة المعدة لاليجار اف يمسؾ حسب االصكؿ

دفت ار يدكف فيو بالتسمسؿ اسـ كؿ شخص ناـ اك قضى الميؿ في نزلو كصنعتو كمحؿ كالدتو كتاريخيا
كتاريخ نزكلو عنده كتاريخ تركو المنزؿ كمف لـ يبرز ىذا الدفتر عند كؿ طمب مف السمطة ذات

االختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .
المادة 463
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير االشخاص ذكك الصفة المشار الييا في المادة السابقة كمديرك

المسارح كالسينما كغيرىا مف المحالت العامة اذا اىممكا تنظيؼ محالتيـ .
المادة 464
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير مف اىمؿ االعتناء بالمكاقد كمداخف االفراف كالمعامؿ كغيرىا مف

المحالت التي تستخدـ فييا النار اك اىمؿ تنظيفيا كتصميحيا .
المادة 465
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير مف اقدـ عمى دخكؿ ارض الغير المسيجة اك المزركعة اك الميياة
لمزراعة دكف اف يككف لو حؽ الدخكؿ اك المركر فييا .
المادة 466
الفصل الثاني

في المخالفات ضد االداب والراحة العامة والثقة العامة

من استحم على مراى من المارة بوضع مؽاٌر للحشمة  ،ومن ظهر فً محل عام او مباح للعامة
بمثل ذلك الوضع ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على اسبوع وبالؽرامة حتى خمسة دنانٌر.
المادة 467
يعاقب بالحبس حتى شير اك بغراـة مقدارىا مائتا دينار اك بكمتا ىاتيف العقكبتيف :
 .1مف احدث بال داع ضكضاء اك لغطا عمى صكرة تسمب راحة االىميف.

 .2من رمى قصدا بحجارة او نحوها من االجسام الصلبة او باالقذار السٌارات واالبنٌة ومساكن الؽٌر او
اسواره والجنائن واالحواض .
 .3من افلت حٌوانا مإذٌا كان فً حراسته.
 .4من ترك أحد األشخاص من ذوي اإلعاقة العقلٌة أو النفسٌة الخطٌرة وكان مكلفا برعاٌته.
 .4من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم ٌمسكه عن ذلك ولو لم ٌحدث اذى وضررا .

المادة  467مکررة:
ٌ .1عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزٌد على سنة كل من احدث شؽبا أو حرض
على الكراهٌة بؤي وسٌلة كانت فً المإسسات التعلٌمٌة او المنشآت الرٌاضٌة أو أي مكان آخر
امتد الٌه هذا الشؽب.
 .2تكون العقوبة مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزٌد على ثالث سنوات اذا اقترن الفعل
المنصوص علٌه فً الفقرة ( )1من هذه المادة بحمل السالح او أي اداة خطرة او القاء مواد
صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالؽٌر او باألموال العامة او
الخاصة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها واضافة (المادة  467مكررة ) بالنص الحالً الٌهابموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017
المادة 468
مف طبع اك باع اك عرض نقكشا اك صك ار اك رسكما تعطي عف االردنييف فكرة غير صحيحة مف
شانيا اف تناؿ مف كرامتيـ كاعتبارىـ  ،عكقب بالحبس حتى اسبكع كبالغرامة حتى خمسة دنانير

كتصادر تمؾ النقكش كالصكر كالرسكـ .
المادة 469
مف اقدـ عمى بيع اية بضاعة اك اية مادة اخرل  ،اك طمب اج ار بما يزيد عف التسعيرة المقررة مف

قبؿ السمطة المختصة  ،يعاقب بالحبس حتى اسبكع اك بغرامة حتى خمسة دنانير  ،ىذا اذا لـ يكف

قد فرض القانكف عميو عقكبة اشد .
المادة 470
مف ابى قبكؿ النقد االردني بالقيمة المحددة لو يعاقب بالحبس حتى شير كاحد اك بغرامة حتى عشرة
دنانير .
المادة 471
 .1يعاقب بالعقكبة التكديرية  ،كؿ مف يتعاطى بقصد الربح  ،مناجاة االركاح اك التنكيـ المغنطيسي
اك التنجيـ اك قراءة الكؼ اك قراءة كرؽ المعب  ،ككؿ ما لو عالقة بعمـ الغيب كتصادر االلبسة

كالنقكد كاالشياء المستعممة .
ٌ .2عاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالؽرامة حتى عشرٌن دٌنارا  ،وٌمكن ابعاده اذا
كان اجنبٌا .
الفصل الثالث

في اساءة معاممة الحيوانات

المادة 472
ٌعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالؽرامة حتى خمسة دنانٌر كل من :
ٌ .1ترك حٌوانا داجنا ٌملكه بدون طعام او ٌهمله اهماال شدٌدا.
ٌ .2ضرب بقسوة حٌوانا الٌفا او داجنا او ٌثقل حمله او ٌعذبه .
ٌ .3شؽل حٌوانا ؼٌر قادر على الشؽل بسبب مرضه او تقدمه فً السن او اصابته بجرح او
عاهة .
الفصل الرابع

في مخالفة التدابير الصادرة من السمطة

المادة 473
ٌ .1عاقب بالحبس حتى اسبوع او بالؽرامة حتى خمسة دنانٌر او بكلتا العقوبتٌن من امتنع عن

تنفٌذ اي قرار تصدره اٌة محكمة نظامٌة من اجل القٌام او عدم القٌام باي فعل وٌعاقب بالعقوبة
ذاتها من ٌمنع منعا فعلٌا اقامة ابنٌة قد صدر الترخٌص من السلطات المختصة بانشائها .
ٌ .2عاقب بالؽرامة حتى خمسة دنانٌر من اهمل او رفض طاعة اوامر السلطة االدارٌة باصالح
او هدم االبنٌة المتداعٌة .
المادة 474
 .1يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى ثالثة اشير كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينا انر
كال تزيد عمى مائتي دينار كؿ مف أقدـ عمى اعاقة تقديـ الخدمات العامة التي مف شأنيا تيديد األمف
الكطني أك السالمة العامة في جميع أنحاء المممكة  ،ككؿ مف يعرض نفسو أك غيره لمخطر في
االحكاؿ المذکكرة.

 .2يعاقب بالحبس حتى شير كاحد كبالغرامة حتى خمسيف دينا ار كؿ شخص سكاء اكاف مف

اصحاب الميف اـ مف اىؿ الفف اـ ال ،يمتنع بدكف عذر عف االغاثة اك اجراء عمؿ اك خدمة عند

حصكؿ حادث اك غرؽ اك فيضاف اك حريؽ اك اية غائمة اخرل اك عند قطع الطريؽ اك السمب اك
الجرـ المشيكد اك االستنجاد اك عند تنفيذ االحكاـ القضائية.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  27لسنة . 2017المادة 475
االلغاءات :
تمغى القكانيف اآلتية :

 .1قانكف الجزاء العثماني مع ما اضيؼ اليو مف ذيكؿ كادخؿ عميو مف تعديالت .

 .2قانكف بيكت البغاء المنشكر في العدد  165مف الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1ايمكؿ سنة

. 1927
 .3قانون العقوبات رقم  74لسنة  1936المنشور فً العدد  652من الوقائع الفلسطٌنٌة المإرخ
فً1936 /12 /14م
 .4قانون العقوبات (المعدل) رقم  37لسنة  1937المنشور فً العدد  740من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1937 /11 /25م.
 .5قانون العقوبات (المعدل) رقم  59لسنة  1939المنشور فً العدد  973من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1939 /12 /28م.
 .6قانون العقوبات (المعدل) رقم  21لسنة  1944المنشور فً العدد  1344من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1944 /6 /29م.
 .7قانون العقوبات (المعدل) نمرة ( )2رقم  41لسنة  1944المنشور فً العدد  1380من
الوقائع الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1944 /12 /28م .
 .8قانون العقوبات (المعدل) رقم  30لسنة  1945المنشور فً العدد  1436من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً1945 /9 /4م.
 .9قانون العقوبات (المعدل) رقم  57لسنة  1946المنشور فً العدد  1536من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1946 /11 /20

 .10قانون العقوبات (المعدل) رقم  1لسنة  1947المنشور فً العدد  1563من الوقائع
الفلسطٌنٌة المإرخ فً 1947 /3 /15م.
 .11قانون انتهاك حرمة المحاكم  ،الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانٌن الفلسطٌنٌة .
 .12قانون رقم  89لسنة  1951قانون معدل لتارٌخ العمل بقانون العقوبات رقم  85لسنة
 1951المنشور فً العدد  1080تارٌخ  1951 /8 /1من الجرٌدة الرسمٌة .
 .13قانون رقم  4لسنة  1954قانون معدل لقانون العقوبات رقم  85لسنة  1951المنشور فً
العدد رقم  1169تارٌخ  1شباط  1954من الجرٌدة الرسمٌة .
 .14قانون رقم ( )31لسنة  1958قانون معدل لقانون العقوبات رقم  85لسنة  1951المنشور
فً العدد رقم  1392تارٌخ 1958 /7 /22من الجرٌدة الرسمٌة .
 .15كل تشرٌع اردنً او فلسطٌنً آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فٌه
تلك التشارٌع مؽاٌرة الحكام هذا القانون .
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تصحٌحها بموجب تصحٌح الخطا المنشور على الصفحة 505من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  1489تارٌخ 1960 /5 /16
المادة 476
 .1رئيس الكزراء ككزير العدلية مكمفاف بتنفيذ احكاـ ىذا القانكف.

