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ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم 1949
ّ
اﻟﻤﻌﺪل ﺑــ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن  /ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎدة 1
 1ـ ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮاﻓﻪ.
 2ـ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﺠﺮم وأﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﺠﺮم.
اﻟﻤﺎدة 2
 1ـ ﻻ ﻳﻘﻤﻊ ﺟﺮم ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ إذا أﻟﻐﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ .وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ أي ﻣﻔﻌﻮل.
ً
ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ وﻗﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺟﺮم اﻗﺘﺮف
اﻟﻤﺎدة 3
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ً
ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
ﻣﺒﺮم.
اﻟﻤﺎدة 4
 1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺣﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﺠﺮي ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻠﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وإذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠﺔ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاﻫﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺮي
اﻟﻤﺎدة 5
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاه اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إذا ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺟﺮم ،ﺳﺮى ﻫﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد
ً
ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه.
اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺎدة 6
 1ـ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮم.
ً
ﻣﻘﺘﺮﻓﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬه ،دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
 2ـ ﻳﻌﺪ اﻟﺠﺮم
اﻟﻤﺎدة 7
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ،وﻟﻮ ﻛﺎن أﺷﺪ ،ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺛﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ.
اﻟﻤﺎدة 8
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮم.
اﻟﻤﺎدة 9
 1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ ﻓﻌﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ
اﻗﺘﺮﻓﺖ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه.
اﻟﻤﺎدة 10
ً
ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻛﺜﺮ
 1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺖ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﻤﺎدة 11
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺪل ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻳﻄﺒﻖ
اﻟﻤﺎدة 12
ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو أي ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 13
ً
ً
ً
ً
إﺻﻼﺣﻴﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ آﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺪﺑﻴﺮا
اﺣﺘﺮازﻳﺎ أو
ﺗﺪﺑﻴﺮا
 1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻊ
ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
 2ـ أﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺘﺤﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻗﻤﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮف ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام.
اﻟﻤﺎدة 14
ً
ﺗﺪﺑﻴﺮا آﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ أي ﻣﻔﻌﻮل ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺼﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮم
ﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي وﻛﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ أﻟﻐﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺑﺪل ﻣﻨﻪ
أﻋﻴﺪت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أو اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎدة 15
 1ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
 2ـ ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
أ( ـ إذا ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،أو ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ ،أو ﻓﻌﻞ اﺷﺘﺮاك أﺻﻠﻲ أو ﻓﺮﻋﻲ.
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ب( ـ إذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض أو ﻛﺎن
اﻟﻤﺎدة 16
ﺗﺸﻤﻞ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ،أي اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮي.
اﻟﻤﺎدة 17
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ:
ً
ﻣﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰر.
 1ـ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮ
 2ـ اﻟﻤﺪى اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
 3ـ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
 4ـ اﻷرض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﺟﻴﺶ ﺳﻮري ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻴﺶ أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
اﻟﻤﺎدة 18
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ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري:
 1ـ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻮري ،ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﻔﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
ً
ﺳﻮرﻳﺎ ،أو إذا ﺣﻄﺖ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻔﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
 2ـ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﻮري أو ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إذا
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﻔﻴﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 19
ً
ً
ً
ﻣﺘﺪﺧﻼ ،أﻗﺪم ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو
ﻣﺤﺮﺿﺎ أو
ﻓﺎﻋﻼ ﻛﺎن أو
 1ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻮري أو أﺟﻨﺒﻲ،
ً
ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻗﻠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻗﻠﺪ أو زور أوراق اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ أو
ً
ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﻤﺎدة 20
ً
ً
ً
ﻣﺘﺪﺧﻼ ،أﻗﺪم ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ
ﻣﺤﺮﺿﺎ أو
ﻓﺎﻋﻼ ﻛﺎن أو
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻮري،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري.
وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ وﻟﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 21
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺧﺎرج اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
 1ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة 22
ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮا
ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
اﻟﻤﺎدة 23
ً
ً
ً
ﻣﺘﺪﺧﻼ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب
ﻣﺤﺮﺿﺎ أو
ﻓﺎﻋﻼ أو
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺳﻮاء أﻛﺎن
ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  19و  20و  21إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻗﺪ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ.
اﻟﻤﺎدة 24
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ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ 20واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻻ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة  23إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 25
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ 20و  23أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻫﺬا
 1ـ إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮم ،ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري
اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ إن ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز أو اﻻﺻﻼح وﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻻﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺗﻄﺒﻖ دوﻧﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮم.
اﻟﻤﺎدة 26
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻳﺮاﻋﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﺟﻞ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ:
ً
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ.
أ( ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﺮم
ً
ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ.
ب( ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ أو اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﺰاﺋﻲ
اﻟﻤﺎدة 27
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  19واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﺣﻮﻛﻢ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ أو ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ.
اﻟﻤﺎدة 28
 1ـ ﻻ ﺗﺤﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج دون ﻣﻼﺣﻘﺔ أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  19أو اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ
إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ أﺛﺮ إﺧﺒﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬا ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻳﺤﺴﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 29
إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﻀﺎء أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺸﺄن أﻓﻌﺎل ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ:
 1ـ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز وﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺘﻔﻘﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺮدود واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
 2ـ ﻷﺟﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻓﻘﺪان أﻫﻠﻴﺔ وإﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ،أو ﺑﺮدود وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪﻧﻴﺔ
أﺧﺮى.
 3ـ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﺮار ،واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام ،واﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،ووﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ووﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ،وإﻋﺎدة
اﻻﻋﺘﺒﺎر.
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ً
ﻣﻨﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﺳﺎس وذﻟﻚ ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻮري أن ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 30
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻟﻬﺎ ﻗﻮة
ﻻ ﻳﺴﻠﻢ أﺣﺪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 31
ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد:
 1ـ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد.
 2ـ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 3ـ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة 32
ﻻ ﺗﺒﻴﺢ اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  15إﻟﻰ اﻟـ 17
وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  18واﻟﻤﻮاد اﻟـ  19إﻟﻰ اﻟـ .21
اﻟﻤﺎدة 33
ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد:
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ﻟﻠﺠﺮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺴﺒﺐ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ
ﺣﺒﺲ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮي ﺣﺒﺲ.
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ اﻟﺴﻮري أو ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺒﺮﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،أو ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺘﺎ
 3ـ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﻀﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 34
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد:
 1ـ إذا ﻧﺸﺄ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻐﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﺮق ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد.
 3ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة 35
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ً
ً
واﻓﻴﺎ ،ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺮداد.
ﺛﺒﻮﺗﺎ
 1ـ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو أن اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ،أو إذا رﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ دون أن ﻳﻤﺤﺺ ﻫﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ،
ﻓﻠﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﻪ.
اﻟﻤﺎدة 36
ً
وﺟﺎﻫﺎ وﻻ إﻧﻔﺎذ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻪ ،إﻻ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮداد ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
إن ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .33
اﻟﻤﺎدة 37
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻹﻋﺪام.
 2ـ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
 3ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 4ـ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
 5ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ.
ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
)ﻧﻘﺾ ﺳﻮري ـ ﺟﻨﺎﻳﺔ  483ﻗﺮار  476ﺗﺎرﻳﺦ (1963 / 6 / 20
اﻟﻤﺎدة 38
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 2ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ.
 3ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.
 4ـ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 39
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 2ـ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
 3ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 40
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إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
 2ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.
 3ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 41
إن ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻫﻤﺎ:
 1ـ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي.
 2ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 42
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
 2ـ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻼزم ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ.
 3ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
 4ـ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
 5ـ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
 6ـ إﻟﺼﺎق اﻟﺤﻜﻢ.
 7ـ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 43
 1ـ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ وﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
 2ـ ﻳﺸﻨﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ داﺧﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
 3ـ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪام أﻳﺎم اﻟﺠﻤﻊ واﻵﺣﺎد واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 4ـ ﻳﺆﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻟﺤﺎﻣﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 44
إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻛﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻹﺑﻌﺎد واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات واﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 45
ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻣﺠﻬﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺟﻨﺴﻬﻢ وﻋﻤﺮﻫﻢ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ أو ﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻪ.
اﻟﻤﺎدة 46
8/121

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=12278&nid=12278&print=1

)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم ) 1949اﻟﻣﻌدّل ﺑــ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

1/25/2019

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ اﺧﺘﺎروه ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ.
ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ إدارة اﻟﺴﺠﻦ
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﻢ وﻻ ﻳﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء زي اﻟﺴﺠﻨﺎء.
اﻟﻤﺎدة 47
)ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  85اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(1953 / 9 / 28
اﻟﻤﺎدة 48
 1ـ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ أو ﺳﻜﻦ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻨﻰ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻧﺴﺒﺎﺋﻪ وأﺻﻬﺎره ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
 2ـ إذ ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻷي وﻗﺖ ﻛﺎن أﺑﺪﻟﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة 49
ً
ﺣﻜﻤﺎ:
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻮﺟﺐ
 1ـ اﻟﻌﺰل واﻻﻗﺼﺎء ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺎش ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ.
 2ـ اﻟﻌﺰل واﻻﻗﺼﺎء ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ادارة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎش أو
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
 3ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز أو اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺪوة.
ً
ً
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ وﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.
ﻧﺎﺧﺒﺎ أو
 4ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ً
ﻣﺤﺮرا ﻟﺠﺮﻳﺪة أو ﻷﻳﺔ ﻧﺸﺮة ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ أﺧﺮى.
ﻧﺎﺷﺰا أو
ﻣﺎﻟﻜﺎ أو
 5ـ ﻋﺪم اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن
 6ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺪرﺳﺔ وأﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
 7ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻷوﺳﻤﺔ واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ً
ً
أﺟﻨﺒﻴﺎ ﺗﺤﺘﻢ
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
اﻟﻤﺎدة 50
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ وﺗﻨﻘﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻪ،
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻷوﺻﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ،إﻟﻰ وﺻﻲ
ً
ً
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﻻ
ﺑﻄﻼﻧﺎ
ﺑﺎﻃﻼ
وﻛﻞ ﻋﻤﻞ وإرادة أو ﺗﺼﺮف ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺠﻮن.
ً
ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻋﻦ وﻻﻳﺘﻪ.
 2ـ ﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻣﻼﻛﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ وﻳﺆدي ﻟﻪ اﻟﻮﺻﻲ
اﻟﻤﺎدة 51
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 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ إذا اﻧﻄﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص.
 2ـ وﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  46ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل.
 3ـ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إذا ﻃﻠﺒﻮا ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ً
ً
ﻋﻤﻼ أﻟﺰﻣﻮا ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ.
وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻴﺎرﻫﻢ ،ﻓﺈذا اﺧﺘﺎروا
اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺎدة 52
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
 2ـ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻪ أﺑﺪل اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة 53
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
 2ـ ﻓﺈذا ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻪ أﺑﺪل اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة 54
ً
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل
ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺒﺮام اﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ
 1ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ.
ً
ً
واﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﻮازي ﻏﺮاﻣﺔ
ﻳﻮﻣﺎ
 2ـ ﺗﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وإﻻ ﻓﺒﻘﺮار ﺧﺎص ،ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺲ ﻟﻴﺮات وﻋﺸﺮ ﻟﻴﺮات.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻻ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻞ ﻣﻌﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ أﻣﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺒﺲ.
 3ـ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ ـ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ـ ﻛﻞ أداء ﺟﺰﺋﻲ أدي ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺒﺲ أو ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ وﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 55
 1ـ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻓﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﺴﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
 2ـ إن اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺪة ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن
ً
ً
ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ.
ﻣﺤﻼ
ﻟﻬﻤﺎ وﻟﺪ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وأﺛﺒﺘﺎ أن ﻟﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺎدة 56
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ﻳﺤﺒﺲ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:
 1ـ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة واﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 2ـ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻟﻤﻮﻗﺖ.
 3ـ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 4ـ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ.
اﻟﻤﺎدة 57
 1ـ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ
واﻟﺪوﻟﺔ )ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎت إدارة اﻟﺴﺠﻦ( وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ
ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺸﻬﺮي.
 2ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺰاد اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ
زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﺑﻘﺪر ﺻﻼﺣﻪ.
اﻟﻤﺎدة 58
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﺪر ﺻﻼﺣﻪ.
 2ـ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻌﺎم وﻧﻮع اﻟﺸﻐﻞ وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وﻟﺰوم اﻟﺼﻤﺖ واﻟﺘﻨﺰه واﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة 59
إذا ﻫﺮب اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺰاد ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺒﺮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺧﺼﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺺ.
اﻟﻤﺎدة 60
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي ﺑﻴﻦ ﻳﻮم وﻋﺸﺮة أﻳﺎم.
 2ـ ﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬـﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
 3ـ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ.
اﻟﻤﺎدة 61
ﺗﺘﺮاوح اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 62
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺒﺮام اﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ.
 1ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ
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 2ـ ﺗﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ـ وإﻻ ﻓﺒﻘﺮار ﺧﺎص ـ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﻮازي
ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺮﺗﻴﻦ وﺧﻤﺲ ﻟﻴﺮات.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻻ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ.
 3ـ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ ـ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ـ ﻛﻞ أداء ﺟﺰﺋﻲ أدي ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺒﺲ أو ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ.
اﻟﻤﺎدة 63
ً
ﻣﺆﺑﺪا ،أو ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ،ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة.
 1ـ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
 2ـ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ أو ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺎدة 64
 1ـ ﺗﺘﺮاوح اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة وﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﻴﺮة .وﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  53واﻟـ  54اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ.
 2ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم أداﺋﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﺒﺪل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻻﻋﺘﻘﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 65
ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ ﻳﺤﺮم ﻃﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
آ ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
ً
ً
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻧﺎﺧﺒﺎ أو
ﺟـ ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.
ﻧﺎﺧﺒﺎ أو
د ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن
ﻫـ ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ أوﺳﻤﺔ ﺳﻮرﻳﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 66
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 67
 1ـ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻠﺼﻖ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻜﻦ.

12/121

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=12278&nid=12278&print=1

)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم ) 1949اﻟﻣﻌدّل ﺑــ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

1/25/2019

ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
 2ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺼﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 3ـ ﺗﻠﺼﻖ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﻼﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻼن وﺣﺮوف اﻟﻄﺒﻊ.
اﻟﻤﺎدة 68
 1ـ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻤﺎ.
 2ـ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 3ـ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺮﻳﺪة أو أﻳﺔ ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ أﺧﺮى أﻣﻜﻦ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
 4ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻧﺺ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻧﺸﺮت ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻨﻪ.
 5ـ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺸﺮ.
 6ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟـﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮت ﻟﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن إذا رﻓﺾ أو
أرﺟﺄ ﻧﺸﺮه.
اﻟﻤﺎدة 69
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻻﻗﺘﺮاﻓﻬﻤﺎ.
 2ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺼﺎدة ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة أو ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إذا اﻧﻄﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
 3ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ أداء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 4ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻫﺎ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 70
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي.
 2ـ اﻟﻌﺰﻟﺔ.
 3ـ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
اﻟﻤﺎدة 71
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ:
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 1ـ ﻣﻨﻊ ارﺗﻴﺎد اﻟﺨﻤﺎرات.
 2ـ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
 3ـ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
 4ـ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 5ـ اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
اﻟﻤﺎدة 72
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻫﻲ:
 1ـ اﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.
 2ـ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻞ.
 3ـ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح.
اﻟﻤﺎدة 73
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ:
 1ـ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
 2ـ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
 3ـ إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ.
 4ـ وﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 74
ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي أوﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم وﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 75
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺄوى أن ﻳﻨﻈﻢ
ً
أﻳﻀﺎ أن ﻳﻌﻮده ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ.
وﻳﺠﺐ
اﻟﻤﺎدة 76
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ﺑﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻓﻲ
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ.
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ
 2ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬه إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 3ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﺣﺴﻢ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺰ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي.
اﻟﻤﺎدة 77
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 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
 2ـ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة زراﻋﻴﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم.
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻪ وﻟﻨﺸﺄﺗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻘﺮوﻳﺔ.
 3ـ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ
 4ـ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟـ 57واﻟـ.58
اﻟﻤﺎدة 78
إذا ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 79
 1ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ 57واﻟـ.58
 3ـ إذا ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 80
إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﻟﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ ﻳﻨﺰل اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎزل ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 81
 1ـ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ.
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻧﺴﺒﺎؤه ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ
 2ـ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 82
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﺗﻮازي ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ.
 2ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺨﻀﻊ
ً
ﻣﺆﺑﺪا أو ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ وأﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﻌﻔﻮ ﻋﺎم أو ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 3ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺧﻔﻀﺖ أو أﺑﺪﻟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻳﺨﻀﻊ
ً
ً
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ أو ﻳﺠﻴﺰه.
ﻧﺼﺎ
 4ـ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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 5ـ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﻤﻨﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أو إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 83
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺒﺪل اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 84
 1ـ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﻼح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 2ـ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﻟﺨﻤﺎرات وﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎد اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
وأن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎودة ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 85
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﺧﺎص ﻣﺨﺎﻟﻒ.
 2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻟﺖ أﻣﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
 3ـ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 86
ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻋﺘﺎد اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة 87
 1ـ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
ﻋﻤﻼ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ .وﻳﺮاﻗﺐ ﻣﻨﺪوﺑﻮﻫﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻳﺴﺪون إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .وﻳﻤﻜﻦ أن
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ
ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮه اﻟﺴﺠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺮح ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ.
 3ـ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 88
 1ـ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮده ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
 2ـ وإذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮده إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ً
ﻣﺆﺑﺪا أو ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
 3ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
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اﻟﻤﺎدة 89
ً
ﻳﻮﻣﺎ.
 1ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ أن ﻳﻐﺎدر اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ً
ً
إدارﻳﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻛﺎن أو
 2ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺧﺮاج
اﻟﻤﺎدة 90
 1ـ اﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻪ.
ً
ً
ً
ً
ﻣﺤﺼﻮرا ﺑﻮﻟﺪ أو ﻳﺘﻴﻢ أو ﺑﻌﺪة أوﻻد وأﻳﺘﺎم.
ﻋﺎﻣﺎ أو
ﺟﺰﺋﻴﺎ ،وﻳﻜﻮن
ﻛﺎﻣﻼ أو
 2ـ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻘﺎط
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 3ـ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إﻟﻰ وﺻﻲ
اﻟﻤﺎدة 91
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ.
اﻟﻤﺎدة 92
ﻳﺘﻌﺮض ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ:
آ( ـ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻗﺘﺮﻓﻮﻫﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻔﺮع أو اﻟﻴﺘﻴﻢ أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻌﻪ.
ب( ـ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﻬﺎوﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ أو ﻋﻦ اﻋﺘﻴﺎدﻫﻢ إﻫﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 93
 1ـ ﻳﻜﻮن إﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة أو ﻷﺟﻞ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
 2ـ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﻟﻤﺪة أدﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي ﻣﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 94
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻊ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻓﻦ أو ﻣﻬﻨﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو
ً
ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻗﺘﺮﻓﺖ
 2ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ أي ﺷﺮط أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 3ـ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﻊ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ .واﻟﻤﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺰل ﺑﻪ أو ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﺆدي
إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﻨﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 95
 1ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ وﺳﻨﺘﻴﻦ.
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 2ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺒﺮم ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو إذا ﻧﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 3ـ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ أو ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 96
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة أو ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
 2ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻼح أو ﺣﻤﻠﻪ وﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﻻ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﺎ
أداه ﻣﻦ رﺳﻢ.
اﻟﻤﺎدة 97
ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻼح أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻣﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 98
ً
ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻢ
 1ـ ﻳﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻌﻪ أو اﻗﺘﻨﺎؤه أو ﺑﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺗﻔﺾ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ.
 2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻞ أداء ﺿﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 3ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻫﺎ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 99
ً
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺤﻜﻮم
 1ـ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻫﻲ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﺊ أو ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ً
ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى.
ﻋﻠﻴﻪ أو
ً
ً
ﺧﺎﺻﺎ.
ﻧﺼﺎ
 2ـ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 3ـ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﺪاﻋﻪ أو ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أن ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﺺ
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 100
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻼل
 1ـ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﺸﺮة أﻳﺎم.
 2ـ إذا ﻓﺮﺿﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﺈذا ﻛﺎن وﺟﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة إﻻ ﺑﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻠﻪ.
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اﻟﻤﺎدة 101
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ:
آ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺗﻬﻮﻳﻞ.
ب( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﺟـ( ـ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ إﻳﺬاء اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺄﻣﻼﻛﻬﻢ.
د( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو وﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ.
ﻫـ( ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺮض اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة 102
 1ـ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻳﺸﻄﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻳﺒﺮأ اﻟﻜﻔﻴﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮف ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
 2ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮم ﻓﺒﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻳﺼﺎدر ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة 103
ً
ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺮﺿﺎه
ذﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
ﺣﻜﻤﺎ ـ ً
ً
أﻳﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ ـ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .94
 2ـ وﻳﻮﺟﺐ اﻻﻗﻔﺎل
اﻟﻤﺎدة 104
 1ـ إن اﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو أي ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻞ أو اﺳﺘﺄﺟﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮه ﻣﻦ أن ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
 2ـ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز أو ﺣﻖ رﻫﻦ أو دﻳﻦ إذا ﻇﻠﻮا ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 105
إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻟﺰم ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻤﺤﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ
اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر.
اﻟﻤﺎدة 106
إذا ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 107
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  95اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 108
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ﻳﻤﻜﻦ وﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا اﻗﺘﺮف ﻣﺪﻳﺮوﻫﺎ أو أﻋﻀﺎء إدارﺗﻬﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ
أو ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 109
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
آ( ـ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ب( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت.
ﺟـ( ـ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻞ اﻟﺤﻞ.
د( ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺒﺮم ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 110
ً
ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ،وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ وﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ وأن ﺗﺒﺪل اﻻﺳﻢ واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮون
 1ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ
أﻋﻀﺎء اﻹدارة ،وﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺸﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ.
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،اﻷﻫﻠﻴﺔ
 2ـ وﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ،وﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﻛﻞ ﻣﺴﺆول
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو إدارﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 111
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 112
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ
ﻳﻮﻣﺎ ،وﻣﺎ ﺟﺎوز ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ
 1ـ ﻳﻮم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ ،واﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﻮن
ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي.
 2ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻴﺮة اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة 113
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ.
 1ـ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺑﺪئ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
 2ـ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻧﻔﺬ أﺷﺪﻫﺎ ً
أوﻻ.
 3ـ وإذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻧﻔﺬت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻤﺎدة 114
ً
ً
ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺣﺴﺒﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ اﻹﻟﺼﺎق
ﻣﺒﺮﻣﺎ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺻﺪر
 1ـ ﺗﺠﺮي ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟـ .67
اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ
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ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ  66ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
 2ـ إن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ إﺿﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 115
 1ـ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي دون ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى أو أي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي آﺧﺮ
ﻳﻤﻨﻌﺎن اﻟﺤﺮﻳﺔ أو ﻳﻘﻴﺪاﻧﻬﺎ.
 2ـ إن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
 3ـ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺪئ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ :اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي،
اﻟﻌﺰﻟﺔ ،اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
 4ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺗﻨﻔﺬ دون اﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي آﺧﺮ أو أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق.
اﻟﻤﺎدة 116
 1ـ إن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ.
 2ـ أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﺘﻨﻔﺬ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺎدة 117
ً
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
 1ـ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد  54و  62و  64وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
 2ـ وﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
اﻟﻤﺎدة 118
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 119
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
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وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 120
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 121
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 122
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 123
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 124
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 125
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أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 126
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 127
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 128
أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  118ـ  128وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1953 / 9 / 17
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ.
وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  58ﻟﻌﺎم  1953وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ .1974 / 3 / 30
اﻟﻤﺎدة 129
اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﻲ:
أ ـ اﻟﺮد.
ب ـ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر.
ﺟـ ـ اﻟﻤﺼﺎدرة.
د ـ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻫـ ـ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
اﻟﻤﺎدة 130
 1ـ اﻟﺮد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
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 2ـ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮد ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻔﻮا.
 3ـ ﺗﺠﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻐﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 131
ً
ﻋﻔﻮا وﻟﻮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )675و 678وﻣﻦ  681إﻟﻰ  (683أن ﺗﺤﻜﻢ
ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺮد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال أو اﻟﺤﻘﻮق أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 132
 1ـ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد  172 ،171 ،170ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر.
 2ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ.
 3ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮاءة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻛﻤﺴﺆول ﻣﺪﻧﻲ إذا
ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ دﻋﻮاه.
اﻟﻤﺎدة 133
ً
دﺧﻼ ﻣﺪى
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﺮر أن ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ ﻃﻠﺒﻮا ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 134
 1ـ إن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  69ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻋﻄﻞ وﺿﺮر وﺑﻤﻘﺪارﻫﻤﺎ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﻀﻲ ـ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ـ ﺑﺘﺄدﻳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  214ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ أو أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪل اﻟﻤﺜﻞ.
اﻟﻤﺎدة 135
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ أو ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة
أو ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم وﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ وﻳﻤﻜﻨﻪ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻈﻨﻴﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺗﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ
إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ دﻋﻮاه.
اﻟﻤﺎدة 136
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﺎﺳﺮ:
ً
أﻗﺴﺎﻣﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ إﻻ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 1ـ إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺟﺒﺖ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
ً
ﺧﺎﺳﺮا.
 2ـ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ دون ﺳﻮاه وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
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 3ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻ ﻳﻤﺲ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻓﻼس.
 4ـ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  53ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ً
ﻓﻌﻼ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ
 5ـ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗـﺪ وﻗﻌﺖ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال
 6ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﻴﺒﺘﻪ أو ﻗﺼﺮه ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ وزارة اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 137
 1ـ إن اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ دﻋﻮاه ﺧﻼل ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺬ إﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻹﺳﻘﺎط.
 2ـ إن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺘﻬﺎ دﻋﻮى ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 138
ً
ً
ً
أدﻳﺒﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﻣﺎدﻳﺎ ﻛﺎن أو
ﺿﺮرا
 1ـ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ
 2ـ ﺗﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء.
اﻟﻤﺎدة 139
اﻟﻤﺠﻨﻮن أو اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو ﻛﺎن ﻫﺬا
ً
ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  165ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻲء ﻓﻴﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 140
ً
ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺑﻘﺪر اﻟﻀﺮر اﻟﺬي اﺗﻘﺎه.
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﺮار ﺗﻠﺰم
اﻟﻤﺎدة 141
 1ـ اﻟﺘﺰام اﻟﺮد ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ.
 2ـ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة.
 3ـ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ إﻻ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻟﻐﺮض ﻣﺸﺘﺮك.
 4ـ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺣﺎل أن ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت.
اﻟﻤﺎدة 142
ً
ﻣﺪﻧﻴﺎ »وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ« إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻳﻠﺰﻣﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮدود واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ
 1ـ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ذﻟﻚ.
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 2ـ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺘﺪاوي واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل.
ﺗﺮﺳﻞ دواﺋﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺪ أﺳﻠﻔﻬﺎ ﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻻدﻋﺎء ﺑﻬﺎ
وﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎم ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ ورﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 143
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ وﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮان ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻹﻓﻼس ،وﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
اﻟﻤﺘﻀﺮر إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ
اﻟﻤﺎدة 144
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻼك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ واﻓﻴﺔ ﺟﺮى ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺼﻞ
أ ـ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر.
ب ـ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ج ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 145
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  344ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ.
أﻗﺴﺎﻃﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أداء اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻤﺎدة 146
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮد وﻧﺸﺮ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺤﻜﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ.
ﻻ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ.
ً
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺣﺒﺴﺎ
ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن
اﻟﻤﺎدة 147
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أو ﺗﻤﻨﻊ أو ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1ـ وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.
 3ـ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص.
 4ـ ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر.
 5ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر.
 6ـ اﻟﺘﻘﺎدم.
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 7ـ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 8ـ وﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ.
اﻟﻤﺎدة 148
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أو ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﻌﻠﻘﻪ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 149
 1ـ ﺗﺰول ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻮﻓﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺼﺎدرة ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدرة
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟـ .104
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ 67و.68
 3ـ وﺗﺤﻮل اﻟﻮﻓﺎة دون اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻧﺸﺮ وإﻟﺼﺎق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺎدة 150
 1ـ ﻳﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 2ـ وﻫﻮ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻓﺮﻋﻴﺔ أو إﺿﺎﻓﻴﺔ.
 3ـ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 4ـ ﻻ ﺗﺮد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .69
اﻟﻤﺎدة 151
 1ـ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ.
 2ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮ.
ً
ﺷﺮﻃﻴﺎ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎط ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  169أو ﺑﺄﻛﺜﺮ.
 3ـ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ
 4ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮف ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  169ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 152
 1ـ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﺷﺨﺼﻲ.
ً
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أو ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ.
ﻛﻠﻴﺎ أو
 3ـ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ.
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اﻟﻤﺎدة 153
ً
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ.
ﺣﻜﻤﺎ
 1ـ ﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 2ـ ﻻ ﻳﺤﻮل وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ دون ﻧﻴﻞ اﻟﻌﻔﻮ.
اﻟﻤﺎدة 154
 1ـ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي ﻳﻌﺎدل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
 2ـ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ وإﻋﺎدة
اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻜﺮار واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام.
اﻟﻤﺎدة 155
ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪم ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺮار أو ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أﻧﻪ أﺧﻞ ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .151
اﻟﻤﺎدة 156
 1ـ إن ﺻﻔﺢ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺴﻘﻂ
دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم وﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺢ ﺗﻈﻞ ﺗﺤﺴﺐ ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻜﺮار واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام.
 3ـ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﺼﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 157
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺼﻔﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﻦ.
 2ـ اﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط.
 3ـ اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ.
 4ـ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻔﺢ إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺎدة 158
ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ إذا وﻓﻰ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
آ ـ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻼزﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي
ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم.
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ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ وﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻹﺿﺎﻓﻲ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮار
ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺪة ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﻷداء أو اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل.
ً
ﻣﻜﺮرا ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻣﻨﺢ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﻮﻋﻔﺖ اﻟﻤﺪة.
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
ب ـ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ.
ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻻﺣﻖ ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻳﻘﻄﻊ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻤﺪة.
ﺟـ ـ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت أو أﺳﻘﻄﺖ أو ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم أو أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻹﻟﺰاﻣﺎت.
ً
أﺻﻼ وﻓﺎﺋﺪة وﻧﻔﻘﺎت أو أﻧﻪ أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﻀﻰ اﻟﺪﻳﻦ
ً
ﻓﻌﻼ.
د ـ أن ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺴﺠﻦ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺻﻠﺢ
اﻟﻤﺎدة 159
ً
ﺣﻜﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻀﺎء
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﻌﺎد اﻋﺘﺒﺎره
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ.
ً
ﺣﻜﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ
 2ـ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﻳﻌﺎد اﻋﺘﺒﺎره
ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ اﻷداء أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل.
اﻟﻤﺎدة 160
 1ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺒﻄﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة وﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻣﺎ ﻧﺠﻢ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان أﻫﻠﻴﺔ.
 2ـ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺘﻜﺮار وﻻﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام أو أن ﺗﺤﻮل دون وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
اﻟﻤﺎدة 161
 1ـ اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻘﺎدم ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 162
 1ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ.
 2ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ أو
ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
29/121

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=12278&nid=12278&print=1

)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم ) 1949اﻟﻣﻌدّل ﺑــ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

1/25/2019

 3ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ً
ً
وﺟﺎﻫﻴﺎ.
ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ وﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻤﻠﺺ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ
 4ـ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ إذا ﺻﺪر
إذا ﺗﻤﻠﺺ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أﺳﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم.
اﻟﻤﺎدة 163
 1ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
 2ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
 3ـ ﺗﺠﺮي ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم:
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺒﺮاﻣﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ً
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻤﻦ ﻳﻮم ﺗﻔﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬاﺗﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ .وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﻘﻂ ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم.
اﻟﻤﺎدة 164
ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﻨﺘﺎن ﺗﺒﺪآن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 165
 1ـ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ً
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  115و اﻟـ  116أو ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺎﻓﺬا
 2ـ ﻻ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎدم إﻻ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ
ﺗﻼزم ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺮار ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺰال
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي.
اﻟﻤﺎدة 166
ﻻ ﻳﻨﻔﺬ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ إﺻﻼﺣﻲ أﻏﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 167
 1ـ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻴﻮم اﻷول.
 2ـ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎدم ﻛﻞ ﺣﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﺣﺎل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
 3ـ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم:
آ( ـ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أي ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ب( ـ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻫﻢ.
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ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 168
 1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
أو أﺷﺪ.
ً
ً
إدارﻳﺎ.
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو
 2ـ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو إذا ﺗﻘﺮر ﻃﺮده
 3ـ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز.
اﻟﻤﺎدة 169
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻴﻂ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
 1ـ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
 2ـ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ.
 3ـ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ أو اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 170
ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﺤﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﻗﺪم ﻓﻲ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ أو ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺧﺮق اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 171
ً
ﻻﻏﻴﺎ ،وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺎ
 -1إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺧﻼ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي واﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وإﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . / 104 /
 2ـ ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻀﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮت دﻋﻮى اﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة 172
 1ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻔﺬ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ إذا
ً
ﻓﻌﻼ.
ﺛﺒﺖ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺻﻠﺢ
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
ً
ﻣﺆﺑﺪا أﻣﻜﻦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻨﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
 3ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺎدة 173
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 1ـ إن وﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ.
وﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
 2ـ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ وﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ إﻻ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 174
إذ ﺑﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دﻻﺋﻞ أﻛﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻣﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﻨﻊ
ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷدﻧﻰ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺎدة 175
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺎﻃﺔ وﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إذا ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎء واﺟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .169
إن اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻮض ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻬﻠﺔ
ﻓﻲ أي ﺣﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 176
ﻳﻌﺎد إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﻤﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى أوﺟﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ً
أﺣﺪا اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺛﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺧﺮق اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ﺧﺎﻟﻒ
اﻟﻤﺎدة 177
 1ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ وﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻋﺪت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻠﻬﻤﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﻘﻀﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮت ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو دﻋﻮى
اﻟﻨﻘﺾ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة 178
 1ـ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ.
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
 2ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة 179
ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إذا أﺑﺪﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 180
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ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ.
 1ـ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻋﺪة أوﺻﺎف ،ذﻛﺮت
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺺ ﻋﺎم وﻧﺺ ﺧﺎص أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص.
اﻟﻤﺎدة 181
 1ـ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة.
ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻮﺻﻒ أﺷﺪ ﻟﻮﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ وأﻧﻘﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ
 2ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﺻﺒﺢ
دون ﺳﻮاﻫﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أﻧﻔﺬت أﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
اﻟﻤﺎدة 182
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ دون إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 183
 1ـ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورة ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻻ ﻣﺜﺎر ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻤﻠﻚ أو ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﻠﻜﻪ.
 2ـ وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري.
 3ـ إذا وﻗﻊ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع أﻣﻜﻦ إﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .227
اﻟﻤﺎدة 184
ً
إﻧﻔﺎذا ﻟﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻷﻣﺮ ﻣﺸﺮوع ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
 1ـ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺟﺎز ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ.
اﻟﻤﺎدة 185
 1ـ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ.
 2ـ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن:
آ( ـ ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد آﺑﺎؤﻫﻢ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم.
ب( ـ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﺷﺮط أن ﺗﺠﺮي ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻌﻠﻴﻞ أو رﺿﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ أو
ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺎﺳﺔ.
ج( ـ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إذا روﻋﻴﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ.
اﻟﻤﺎدة 186
إن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻹرادة اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ إذا اﻗﺘﺮف ﺑﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ أو أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﻪ.
اﻟﻤﺎدة 187
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اﻟﻨﻴﺔ إرادة ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 188
ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة وإن ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻋﺪم اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
اﻟﻤﺎدة 189
ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ إذا ﻧﺠﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻋﻦ اﻹﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻷﻧﻈﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 190
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﺳﻮاء ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻠﻪ أو ﻋﺪم ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ أو ﻣﻦ واﺟﺒﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ
ﻓﺤﺴﺐ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 191
 1ـ اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ.
ً
ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 2ـ وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ
اﻟﻤﺎدة 192
ً
ﺷﺮﻳﻔﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﺎن
ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
ـ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺼﻖ اﻟﺤﻜﻢ وﻧﺸﺮه اﻟﻤﻔﺮوﺿﻴﻦ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ.
وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺎدة 193
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﻮﻗﺖ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻗﺪ أوﺣﻰ ﺑﻬﺎ دﻓﻊ ﺷﺎﺋﻦ أﺑﺪل اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
اﻟﻤﺎدة 194
ً
ﻣﻌﺎ.
إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻜﺴﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎدة 195
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 1ـ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﺘﻲ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺪاﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
 2ـ وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ اﻧﻘﺎد ﻟﺪاﻓﻊ أﻧﺎﻧﻲ دﻧﻲء.
اﻟﻤﺎدة 196
 1ـ ﺗﻌﺪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق واﻟﺤﻖ
ً
ً
ً
إﻏﺮاﻗﺎ واﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ارﺗﻜﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼح
ﻧﺴﻔﺎ أو
إﺣﺮاﻗﺎ أو
اﻟﻌﺎم ،ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮح اﻟﺠﺴﻴﻢ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك
واﻟﻌﻨﻒ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
 2ـ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻓﻼ ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدات اﻟﺤﺮب ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ.
اﻟﻤﺎدة 197
ً
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻃﺎﺑﻌﺎ
 1ـ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ أو اﻹﺑﻌﺎد أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 2ـ وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
اﻟﻤﺎدة 198
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪاﻓﻊ أﻧﺎﻧﻲ دﻧﻲء أﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﺷﻐﺎل ﺷﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪة.
اﻟﻤﺎدة 199
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪأت ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﺮﻣﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻞ دون إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺳﻮى ﻇﺮوف
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻔﺎﻋﻞ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ:
وأن ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وأن ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻂ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ.
ً
ﻣﺨﺘﺎرا ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إﻻ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ.
 3ـ وﻣﻦ ﺷﺮع ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ورﺟﻊ ﻋﻨﻪ
اﻟﻤﺎدة 200
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إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈرادة اﻟﻔﺎﻋﻞ
أﻣﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وأن ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وأن ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻂ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ إذا ﺣﺎل اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻪ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 201
 1ـ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ.
 2ـ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة 202
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺑﻠﻮغ اﻟﻬﺪف ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮف ﻣﺎدي ﻳﺠﻬﻠﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا أﺗﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻢ.
ً
ﻓﻌﻼ وﻇﻦ ﺧﻄﺄ أﻧﻪ ّ
ﻳﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ.
 3ـ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب
اﻟﻤﺎدة 203
 1ـ إن اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﺪم اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ أو
ﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ﺳﻮاء ﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ.
ً
ً
وﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﻷﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ.
ﻣﺴﺘﻘﻼ
 2ـ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻼﺣﻖ
وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺮﺿﺔ إﻻ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدة 204
 1ـ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪة ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻧﻔﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻷﺷﺪ دون ﺳﻮاﻫﺎ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻷﺷﺪ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻔﻬﺎ.
 3ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ أﺣﻴﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻔﺼﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 205
 1ـ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ.
 2ـ وإذا أﺻﻴﺐ ﻛﻼﻫﻤﺎ أﻣﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 206
ً
ﺣﺘﻤﺎ.
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 207
 1ـ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وإن أدﻏﻤﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
ً
ﺣﻜﻤﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
 2ـﺈذا ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺟﻤﻌﺖ
اﻟﻤﺎدة 208
ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﻠﻨﻴﺔ:
 1ـ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﺮﻛﺎت إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻌﺮض ﻟﻸﻧﻈﺎر أو ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
 2ـ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺼﺮاخ ﺳﻮاء ﺟﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ أو ً
ﻧﻘﻼ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
 3ـ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺸﺎرات واﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻌﺮض ﻟﻸﻧﻈﺎر أو ﺑﻴﻌﺖ أو ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ.
اﻟﻤﺎدة 209
 1ـ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ وﻋﻲ وإرادة.
ً
ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ وأﻋﻀﺎء إدارﺗﻬﺎ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت
 2ـ إن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ.
 3ـ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة وﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،أﺑﺪﻟﺖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وأﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  53و 60و.63
اﻟﻤﺎدة 210
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎم ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
 1ـ ﻻ ﻳﻨﺰل ﺑﺄﺣﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﻮد اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻗﺘﺮف ﺟﺮﻳﻤﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل أﺧﺮى ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 2ـ ﻳﻌﺪ
 3ـ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 211
ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
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اﻟﻤﺎدة 212
 1ـ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  247ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أﻣﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو أدار ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ.
 2ـ ﺗﺸﺪد
اﻟﻤﺎدة 213
اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208أو ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﺄﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻨﺎﺷﺮ إﻻ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻷول أن
اﻟﻨﺸﺮ ﺗﻢ دون رﺿﺎه.
اﻟﻤﺎدة 214
ً
ﻧﺎﺷﺮا ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺎﻟﻤﺤﺮر أو رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻌﺪ
اﻟﻤﺎدة 215
 1ـ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
واﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻬﻠﺖ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
 2ـ وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ
 3ـ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻓﻼ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 216
ً
ً
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺤﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ أو ﺣﺎول أن ﻳﺤﻤﻞ
 1ـ ﻳﻌﺪ
 2ـ إن ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮض ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 217
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ.
 1ـ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺤﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أراد أن ﺗﻘﺘﺮف ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺎﺟﺰة أو
 2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻔﺾ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  219ﻓﻲ ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻟـ
2واﻟـ 3واﻟـ .4
ً
ﻗﺒﻮﻻ.
 3ـ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻠﻖ
 4ـ ﺗﻨﺰل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 218
ً
ﻣﺘﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ:
ﻳﻌﺪ
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أ ـ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ إرﺷﺎدات ﻻﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻹرﺷﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ.
ب ـ ﻣﻦ ﺷﺪ ﻋﺰﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ج ـ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،اﺑﺘﻐﺎء ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻋﺮض اﻟﻔﺎﻋﻞ أن ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
د ـ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻋﺎوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺳﻬﻠﺘﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أﺗﻤﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
ً
ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ أو ﺗﺨﺒﺌﺔ أو ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻫـ ـ ﻣﻦ ﻛﺎن
ﻋﻨﻬﺎ ،أو إﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ً
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺴﻴﺮة اﻷﺷﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ دأﺑﻬﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق أو ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﺿﺪ
و ـ ﻣﻦ ﻛﺎن
ً
ً
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع.
ﻃﻌﺎﻣﺎ أو ﻣﺄوى أو ﻣﺨﺘﺒﺄ أو
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻗﺪم ﻟﻬﻢ
اﻟﻤﺎدة 219
 1ـ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻟﻮﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
 2ـ أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻹﻋﺪام.
وإذا ﻛﺎن ﻋﻘﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﺗﻨﺰل ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ .وﻳﻤﻜﻦ إﻧﺰال اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 220
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  218ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء أو ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﺘﻲ ﻧﺰﻋﺖ أو اﺧﺘﻠﺴﺖ أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة 221
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟـ  5و 6ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  218ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ اﻗﺘﺮف ﺟﻨﺎﻳﺔ أو
ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاري ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 2ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻮل اﻟﺠﻨﺎة اﻟﻤﺨﺒﺄﻳﻦ أو ﻓﺮوﻋﻬﻢ أو أزواﺟﻬﻢ أو زوﺟﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺎﻟﻘﺎت أو أﺷﻘﺎؤﻫﻢ أو ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﻢ أو
أﺻﻬﺎرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 222
ً
ً
ً
ﻣﻐﻠﻮﻃﺎ.
ﺗﺄوﻳﻼ
أﺣﺪا أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺠﻬﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﻳﺎه
 1ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب:
 2ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ
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أ( ـ اﻟﺠﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﺠﺮم ﻓﻲ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻧﺸﺮه.
ب( ـ ﺟﻬﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻼده
ً
ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
أو ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
اﻟﻤﺎدة 223
 1ـ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻔﺎﻋﻞ أو ﻣﺤﺮض أو ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ.
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف وﻫﻮ ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﺬي ﺟﻬﻞ
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﻐﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺮم
وﺟﻮده.
 3ـ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 224
ً
ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة
اﻟﻤﺎدة 225
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﻌﻞ أو أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا اﻋﺘﻘﺪ
ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي أﻧﻪ ﻳﻄﻴﻊ أﻣﺮ رؤﺳﺎﺋﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أﻣﻮر داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 226
ً
ﺳﺒﻴﻼ.
 1ـ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻛﺮﻫﺘﻪ ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﻟﻰ دﻓﻌﻬﺎ
 2ـ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﻨﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة.
اﻟﻤﺎدة 227
 1ـ إن اﻟﻤﻬﺎﺑﺔ وﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻬﻮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
 2ـ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ إذا أﻓﺮط ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إذا أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪﻳﺪ اﻧﻌﺪﻣﺖ
ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻮة وﻋﻴﻪ أو إرادﺗﻪ.
اﻟﻤﺎدة 228
ً
ً
ً
ﻣﺤﺪﻗﺎ ﻟﻢ
ﺟﺴﻴﻤﺎ
ﺧﻄﺮا
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﻟﺠﺄﺗﻪ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ ﻏﻴﺮه أو ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ أو ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮه
ً
ً
ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ واﻟﺨﻄﺮ.
ﻗﺼﺪا ،ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺎدة 230
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ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن.
اﻟﻤﺎدة 231
 1ـ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ اﻗﺘﺮاﻓﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺘﺎن وﻗﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪاﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﺠﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮة
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة أو ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﺤﺠﺰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 3ـ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺠﺰ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺷﻔﺎء اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪره اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ.
اﻟﻤﺎدة 232
ً
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ إﺑﺪال
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وراﺛﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ أﻧﻘﺼﺖ ﻗﻮة اﻟﻮﻋﻲ أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮاب اﻟﻔﻌﻞ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟـ .241
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة 233
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺘﻪ ،وﻣﻦ
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺤﻔﻴﻀﻬﺎ
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻤﺴﻮس أو ﻣﺪﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻜﺤﻮل أو ﻛﺎن
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﺰه ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
 2ـ إن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺮح ﻣﻦ اﻟﻤﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻪ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺤﺠﺰه ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ.
ً
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 3ـ إذا ﻇﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ،واﻟﺴﻨﺘﻴﻦ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺤﺔ .وﻳﺴﺮح اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ
ً
ﺧﻄﺮا.
اﻟﻤﺤﺪد إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻻﺣﻖ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ.
اﻟﻤﺎدة 234
 1ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮاف اﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﻤﺨﺪرات
أﻓﻘﺪﺗﻪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة.
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
 2ـ إذا ﻧﺘﺠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا
ً
ً
أﻓﻌﺎﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة إذا ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻴﻦ أوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺌﻪ إﻣﻜﺎن اﻗﺘﺮاﻓﻪ
3ـ وﻳﻜﻮن
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ .247
ﻗﺼﺪا ﺑﻐﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﺪدت ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
 4ـ وإذا أوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة 235
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إذا أﺿﻌﻔﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة أو ﺣﺪث ﻃﺎرئ ،ﻗﻮة وﻋﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو إرادﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ أﻣﻜﻦ إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟـ .241
ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة 236
ـ اﻟﻤﻮاد  236و 237و 238أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  58ﺗﺎرﻳﺦ .1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ  1974 / 3 / 30واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  51ﻟﻌﺎم
.1979
اﻟﻤﺎدة 237
ـ اﻟﻤﻮاد  236و 237و 238أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  58ﺗﺎرﻳﺦ .1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ  1974 / 3 / 30واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  51ﻟﻌﺎم
.1979
اﻟﻤﺎدة 238
ـ اﻟﻤﻮاد  236و 237و 238أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  58ﺗﺎرﻳﺦ .1953 / 9 / 17
ـ أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ  18ﺗﺎرﻳﺦ  1974 / 3 / 30واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  51ﻟﻌﺎم
.1979
اﻟﻤﺎدة 239
ﻻ ﻋﺬر ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 240
 1ـ إن اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺎب.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼح وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌﺰﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة 241
 1ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ:
إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ.
 2ـ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺰل ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﻤﺎدة 242
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺜﻮرة ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة أﺗﺎه
اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 243
 1ـ إذا وﺟﺪت ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ،أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ،ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ.
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ.
وﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى.
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار أن ﺗﺒﺪل ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻟﻬﺎ
ً
وﻓﺎﻗﺎ
 2ـ وﻛﻠﻤﺎ أﺑﺪﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد  65و 82و.88
اﻟﻤﺎدة 244
 1ـ إذا أﺧﺬت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ 51
و 52و.53
 2ـ وﻟﻬﺎ أن ﺗﺒﺪل اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ وﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ،أو أن ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻘﺮار
ﻣﻌﻠﻞ.
اﻟﻤﺎدة 245
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  60واﻟـ  61أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 246
ً
ً
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
ﺗﻌﻠﻴﻼ
ﻣﻌﻠﻼ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة 247
إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻔﻌﻮل ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺪد ،أوﺟﺐ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻳﺒﺪل اﻹﻋﺪام ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة وﺗﺰداد ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 248
ً
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ وارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﺣﻜﻤﺎ
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة
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ً
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ
ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺣﻜﻤﺎ
 2ـ وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 3ـ وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
 4ـ وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ درﺟﺔ واﺣﺪة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  38إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد أو
ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 249
ً
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ،وارﺗﻜﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ
ﺣﻜﻤﺎ
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ،ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﻘﺎﺑﻬﻤﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻳﺘﻌﺮض ﻷﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ.
 2ـ وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ً
ﻗﺒﻼ دون اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮر ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
 3ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻲ ﺑﻬﺎ
أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 4ـ وﻳﺒﺪل اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ً
ﻣﻌﺎ.
 5ـ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ وإذا وﻗﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 250
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻤﻘﺘﺮﻓﻬﺎ
ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺤﺮض أو اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ:
أ ( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ب( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼق )اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ(.
ج( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ(.
د( ـ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻛﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻫـ( ـ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدﻳﻦ.
و( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺑﺎب اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ.
ز( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ.
ح( ـ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ أو إﺧﻔﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ  195و.196
ط( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ي( ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻓﻊ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ.
اﻟﻤﺎدة 251
ً
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻣﻦ أﺟﻞ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺧﺮى ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم واﺣﺪ
ﺣﻜﻤﺎ
 1ـ إن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻀﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ً
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
وﺣﺪﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة 252
ً
ً
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ.
ﻓﻄﺮﻳﺎ ﻛﺎن أو
اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺴﻲ داﺋﻢ
اﻟﻤﺎدة 253
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ،وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ أو
ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة أﺧﺮى ،ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ إذ ﺛﺒﺖ اﻋﺘﻴﺎده
ﻟﻺﺟﺮام وإﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 254
ً
ً
ﺣﻜﻤﺎ أﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻘﻀﻰ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  248و 249ﻳﻌﺘﺒﺮ
 1ـ ﻛﻞ ﻣﺠﺮم ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧﺮ.
 2ـ واﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﺺ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﻟﻺﺟﺮام إذا ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ :أﻣﺎ أرﺑﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﻌﺬر أو ﻋﻦ ﺟﻨﺢ ﻣﻘﺼﻮدة ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺜﻼث
ً
ﻣﺒﺮﻣﺎ.
اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وأﻣﺎ ﺣﻜﻤﺎن ﻛﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء وﻗﻌﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ.
اﻟﻤﺎدة 255
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ أو ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ.
اﻟﻤﺎدة 256
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ اﻋﺘﻴﺎده ﻟﻺﺟﺮام أو ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻜﺮر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 257
 1ـ ﻳﻨﺰل ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻺﺟﺮام واﻟﻤﻜﺮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪة
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻻ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻳﺎدة ﻣﺪﺗﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ أو إﺑﺪال اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ أو إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ.
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟـ  82ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟـ  2و 3ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ.
 2ـ ﻳﺪﻏﻢ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ
اﻟﻤﺎدة 258
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

45/121

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=12278&nid=12278&print=1

)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم ) 1949اﻟﻣﻌدّل ﺑــ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

1/25/2019

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
اﻷﻋﺬار.
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة 259
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة أو اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 260
اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻫﻲ ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 261
ً
ً
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻧﺎﻗﺼﺎ أو
ﺗﺎﻣﺎ أو
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة 262
 1ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﺑﻤﺆاﻣﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
َ
ﻣﺨﻔﻔﺎ.
 2ـ وإذا اﻗﺘﺮف ﻓﻌﻞ ﻛﻬﺬا أو ﺑﺪئ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺬر إﻻ
 3ـ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺆاﻣﺮة أو ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺒﺾ ـ
وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ.
 4ـ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮض.
اﻟﻤﺎدة 263
 1ـ ﻛﻞ ﺳﻮري ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺪو ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
 2ـ ﻛﻞ ﺳﻮري وإن وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻢ إﻟﻰ ﺟﻴﺶ ﻣﻌﺎد ،أﻗﺪم ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻋﺪوان ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪة.
 3ـ ﻛﻞ ﺳﻮري ﺗﺠﻨﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﻣﻌﺎد وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ أي ﻋﻤﻞ ﻋﺪواﻧﻲ ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ وإن ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪه اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 264
 1ـ ﻛﻞ ﺳﻮري درس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
 2ـ وإذا أﻓﻀﻰ ﻓﻌﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
اﻟﻤﺎدة 265
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ﻛﻞ ﺳﻮري دس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﺪى اﻟﻌﺪو أو اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻴﻌﺎوﻧﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻗﻮاﺗﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
اﻟﻤﺎدة 266
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﻛﻞ ﺳﻮري أﻗﺪم ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺪ ﺷﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
واﻟﺒﻮاﺧﺮ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ واﻷدوات واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻷرزاق وﺳﺒﻞ اﻟﻤﻮﺻﻼت وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﻤﻌﺪة
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ(.
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ )أو ﻛﺎن
 2ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺣﺪث اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ أو أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ.
اﻟﻤﺎدة 267
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻮري ﺣﺎول ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺧﻄﺐ أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ
ً
ً
اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻴﻀﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أن ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
اﻣﺘﻴﺎزا
ﺣﻘﺎ
ً
ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  288و 308ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ
ً
ﻣﺆﺑﺪا.
اﻟﻤﺎدة 268
ً
ً
ً
ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻟﺠﺎﺳﻮس أو ﺟﻨﺪي ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻷﻋﺪاء ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮه أو ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ
ﻃﻌﺎﻣﺎ أو
ﺳﻜﻨﺎ أو
 1ـ ﻛﻞ ﺳﻮري ﻗﺪم
اﻟﻬﺮب ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 2ـ ﻛﻞ ﺳﻮري ﺳﻬﻞ ﻓﺮار أﺳﻴﺮ ﺣﺮب أو أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة 269
ً
أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﺤﺎﻟﻒ أو وﺛﻴﻘﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺗﻔﺮض
ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 270
ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  264إﻟﻰ  268اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻲ.
اﻟﻤﺎدة 271
ً
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ دﺧﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وإذا ﺳﻌﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻓﺒﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 272
 1ـ ﻣﻦ ﺳﺮق أﺷﻴﺎء أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 2ـ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
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اﻟﻤﺎدة 273
 1ـ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  271ﻓﺄﺑﻠﻐﻪ أو أﻓﺸﺎه دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا أﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
ً
ً
ً
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻻﻋﺘﻘﺎل
ﻋﺎﻣﻼ أو
ﻣﻮﻇﻔﺎ أو
 3ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺷﻴﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ
اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 4ـ إذا ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﻢ إﻻ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 274
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة .274
إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﺷﺪدت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة 275
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﺳﻮري وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أﻗﺪم أو ﺣﺎول أن ﻳﻘﺪم
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ أو ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو أو ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻛﻦ
ﺑﻼد اﻟﻌﺪو.
اﻟﻤﺎدة 276
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إذا ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ ﻗﺮض أو اﻛﺘﺘﺎب ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو ﺳﻬﻞ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
اﻟﻤﺎدة 277
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو اﺧﺘﻠﺲ أﻣﻮال دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو أﻣﻮال أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎرس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 278
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ:
أ( ـ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب.
ب( ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺧﻄﺐ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﺮض ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺨﻄﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ أو ﻋﻜﺮ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو
ﻋﺮض اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎل ﺛﺄرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 279
 1ـ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻗﺼﺪ أن ﻳﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ أو
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ أرﺿﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
ﻳﻘﺘﻄﻊ
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 2ـ إن اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 280
ً
ﺟﻨﻮدا ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
ﻣﻦ ﺟﻨﺪ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 281
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺳﻮري ﺑﺈﺣﺪى
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  278ﻟﺤﻤﻞ ﺟﻨﻮد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﺒﺮ أو اﻟﺒﺤﺮ أو اﻟﺠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار أو اﻟﻌﺼﻴﺎن.
اﻟﻤﺎدة 282
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ـ ﺗﺤﻘﻴﺮ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺟﻴﺸﻬﺎ أو ﻋﻠﻤﻬﺎ أو ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ.
ـ ﺗﺤﻘﻴﺮ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو وزراﺋﻬﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
 اﻟﻘﺪح أو اﻟﺬم اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو وزراﺋﻬﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.ﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم.
اﻟﻤﺎدة 283
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻮري ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪ وزراﺋﻪ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻻ
ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺪدت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .247
اﻟﻤﺎدة 284
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟـ  279إﻟﻰ  283إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺸﺄن أو ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة 285
ﻣﻦ ﻗﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ ﺑﺪﻋﺎوة ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ أو إﻳﻘﺎظ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو
اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة 286
 1ـ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﻋﻴﻨﻬﺎ أﻧﺒﺎء ﻳﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻫﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ
اﻷﻣﺔ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 287
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ً
ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 1ـ ﻛﻞ ﺳﻮري ﻳﺬﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أﻧﺒﺎء ﻛﺎذﺑﺔ أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
اﻟﻤﺎدة 288
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ دون إذن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة.
ً
ﺣﺒﺴﺎ أو إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ وﻋﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ
 2ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻴﺮة ﻏﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 289
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ أو اﺳﺘﺼﻨﺎع أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻷﻫﻠﻴﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬ
وﺿﻌﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻧﺎﺟﻤﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻘﻂ.
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﺗﻔﺮض ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻔﻮارﻗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﺎن
اﻟﻤﺎدة 290
ﻛﻞ ﻏﺶ ﻳﻘﺘﺮف ﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺟﻨﺎه اﻟﻤﺠﺮم وﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 291
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻟﺠﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ.
اﻟﻤﺎدة 292
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
 1ـ ﻣﻦ ﺣﺎول أن ﻳﺴﻠﺦ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ
 2ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻟﺠﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ.
اﻟﻤﺎدة 293
 1ـ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﺘﺮف ﺑﻘﺼﺪ إﺛﺎرة ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
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 2ـ إذا ﻧﺸﺐ اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺤﺮض ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺼﺎة ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 294
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة 295
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 296
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:
أ( ـ ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
ب( ﻣﻦ اﺣﺘﻔﻆ
ً
ﻣﺤﺘﺸﺪا ﺑﻌﺪ أن ﺻﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺴﺮﻳﺤﻪ أو ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻪ.
ج( ـ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي أﺑﻘﻰ ﺟﻨﺪه
اﻟﻤﺎدة 297
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﻗﺪم دون رﺿﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ أو ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ أو ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻤﺄو ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ.
اﻟﻤﺎدة 298
ً
ﻣﺆﺑﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف إﻣﺎ إﺛﺎرة اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ أو ﺑﺤﻤﻠﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺘﻴﻞ واﻟﻨﻬﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ أو ﻣﺤﻼت ،وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺪاء.
اﻟﻤﺎدة 299
ﻣﺆﺑﺪا ﻣﻦ رأس ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻗﻴﺎدة ً
ً
أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺟﺘﻴﺎح ﻣﺪﻳﻨﺔ أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﻣﺤﻠﺔ أو ﺑﻌﺾ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻣﻼك ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﻦ وإﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
اﻟﻤﺎدة 300
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أﻟﻔﺖ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  298و.299
 2ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ وﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﺳﺘﺴﻠﻢ ﺑﺴﻼﺣﻪ دون
ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور أي ﺣﻜﻢ.
اﻟﻤﺎدة 301
ﺗﺸﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة  247ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  299و:300
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ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ.
ﺳﻼﺣﺎ
أ( ـ إذا ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ
ً
ب( ـ إذا ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪي ً
ﺷﻌﺎرا آﺧﺮ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
زﻳﺎ أو ﻳﺤﻤﻞ
ج( ـ إذا أﻗﺪم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات أو اﻟﻤﻮاﺻﻼت أو اﻟﻨﻘﻞ.
اﻟﻤﺎدة 302
ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﻘﺼﺪ اﻗﺘﺮاف أو ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺣﺪى ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو أﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ أو اﻗﺘﻨﺎء أو ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة أو اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ أو اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ أو ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة 303
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  298إﻟﻰ .302
اﻟﻤﺎدة 304
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺔ ذﻋﺮ وﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻷدوات اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة »واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ« واﻟﻤﻮاد
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ.
ﺧﻄﺮا
اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث
اﻟﻤﺎدة 305
 1ـ اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل إرﻫﺎب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
 2ـ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى أو
 3ـ وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ وﻟﻮ
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻨﻘﻞ أو إذا أﻓﻀﻰ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن.
اﻟﻤﺎدة 306
 1ـ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو أوﺿﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  304ﺗﺤﻞ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
 3ـ إن اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  262ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه.
اﻟﻤﺎدة 307
 1ـ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ وﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻛﻞ ﺧﻄﺎب ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .65
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
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اﻟﻤﺎدة 308
 1ـ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ً
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  109و.69
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺼﺎدرة أﻣﻼﻛﻬﺎ
 3ـ ﻛﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺎدة 309
 1ـ ﻣﻦ أذاع ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  208وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻔﻘﺔ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻛﺎذﺑﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ
أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻨﺎد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺎدة 310
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺬرع ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﺤﺾ اﻟﺠﻤﻬﻮر:
أ ـ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب ـ أو ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 311
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟـ  65و 82و.88
ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
اﻟﻤﺎدة 312
 1ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﻟﺘﺠﻤﻬﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة أو ﻣﺨﻔﻴﺔ.
 2ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ،ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﺨﺎص إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 313
ً
ﺳﻼﺣﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ أداة أو آﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ أو ﺛﺎﻗﺒﺔ أو راﺿﺔ وﻛﻞ أداة ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 1ـ ﻳﻌﺪ
 2ـ إن ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ اﻟﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺼﻲ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﻻ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
 3ـ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ دون إﺟﺎزة
اﻟﻤﺎدة 314
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 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻤﻞ أو ﺣﺎز دون إﺟﺎزة.
ً
ﺳﻼﺣﺎ أو ذﺧﺎﺋﺮ ﻳﻨﻴﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺈذن اﻟﺴﻠﻄﺔ.
أ( ـ
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ.
ب( ـ ﻗﻄﻌﺔ أو
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻤﺎدة 315
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو أﻋﺘﺪة ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ﻣﺴﺪﺳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺴﻼح
وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ وأﻋﺪت ﻟﻬﺎ.
 2ـ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮت
 3ـ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدة 316
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ أو اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮض ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ،اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 317
 1ـ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ إﺟﺎزة ﻣﺎ ﺑﺤﻤﻞ ﺳﻼح ﻣﻤﻨﻮع.
 2ـ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺨﻨﺎﺟﺮ واﻟﻤﺪي واﻟﻌﺼﻲ ذات اﻟﺤﺮﺑﺔ واﻟﺸﻔﺎر واﻟﻘﺒﻀﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺒﺄة أو
اﻟﺨﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 318
ً
ً
ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .314
ﺳﻼﺣﺎ
ﺣﺎﻣﻼ
ﻣﻦ وﺟﺪ ﺧﺎرج ﻣﻨﺰﻟﻪ
اﻟﻤﺎدة 319
 1ـ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻮق اﻟﺴﻮري ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ،إذا اﻗﺘﺮف
ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺸﺪة أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻛﺮاه اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي.
 2ـ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﺠﺮم ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وإذا وﻗﻊ
اﻟﺠﺮم ﺑﻼ ﺳﻼح ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
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اﻟﻤﺎدة 320
ً
ﻋﻤﻼ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺪﺑﺮة ﻳﺮاد ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ أو ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻬﺎ
إذا اﻗﺘﺮف أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ.ﻟﻤﺎدة 321
 1ـ ﻣﻦ ﺣﺎول اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح أﺣﺪ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﻘﺼﺪ إﻓﺴﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم.
إﻣﺎ ﺑﺈﺧﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺮﻛﺰه أو ﻣﺎﻟﻪ ،أو ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ أو اﻟﻮﻋﻮد.
أو ﺑﻮﻋﺪ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﻨﺢ إدارﻳﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ أو اﻟﻮﻋﻮد أو اﻟﺘﻤﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 322
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪم ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع أﺣﺪ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 323
 1ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﻴـﺮ أو ﺣﺎول أن ﻳﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ً
ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺠﻤﻊ اﻷﺻﻮات أو أوراق اﻻﻗﺘﺮاع أو ﺣﻔﻈﻬﺎ أو ﻓﺮزﻫﺎ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎم ﻋﻮﻗﺐ
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 324
ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻹﺑﻄﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮف ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ.
اﻟﻤﺎدة 325
 1ـ إذا أﻗﺪم ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أو اﻷﻣﻮال ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ،وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻐﻴﺮ.
 2ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎح ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وأﻓﻀﻰ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 326
 1ـ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ ﻳﺠﻮﺑﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷرﻳﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻠﺐ اﻟﻤﺎرة واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال أو ارﺗﻜﺎب أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻣﺪة أﻗﻠﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة إذا اﻗﺘﺮﻓﻮا أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ.
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ أو ﺣﺎوﻟﻪ أو أﻧﺰل ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ.
 3ـ وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺎدة 327
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ً
ً
ﺳﺮا.
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
 1ـ ﺗﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻬﺎ
 2ـ وﺗﻌﺪ ﺳﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ،
ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﺑﻤﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎن أﻣﻮاﻟﻬﺎ وﻣﺼﺪر ﻣﻮاردﻫﺎ أو أﻋﻄﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة328
328
اﻟﻤﺎدة
 1ـ ﺗﺤﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺼﺎدر أﻣﻮاﻟﻬﺎ.
ً
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ إدارﻳﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة،
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻛﺎن
وأﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 329
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻐﺮض ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﻘﺮرت ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺪ
 1ـ إذا اﻗﺘﺮف ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ً
ﻣﺤﺮﺿﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﻤﺎدة .217
 2ـ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻴﻦ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.219
اﻟﻤﺎدة 330
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻋﺎم إذا أﻗﺪﻣﻮا ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أو اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻬﺎ أو
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻳﺘﻌﺮﻗﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 331
إذا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ أﺣﺪ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل أو رؤﺳﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أو اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﺎ
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار أو ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺻﺎدرﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 332
ً
ﺷﺨﺼﺎ وﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺸﺮوع أو اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ:
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻏﺘﺼﺎب ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ
أ ( ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ أﻧﺤﺎء ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى.
ب( ـ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻴﺔ.
ج( ـ إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
 2ـ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰم إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ إذا أوﻗﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع.
 3ـ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﺠﺮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو ﺑﻀﺮوب اﻻﺣﺘﻴﺎل أو
ﺑﻤﺰاﻋﻢ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث ً
أﺛﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﺣﺘﻼل أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ
ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
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اﻟﻤﺎدة 333
ﻣﻦ ﺗﺬرع ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺤﻤﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺣﺎول ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻔﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﺛﺒﺘﻬﻢ أو ﺣﺎول أن ﻳﺜﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 334
ﻛﻞ رب ﻋﻤﻞ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺸﺮوع وﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺾ وأرﺟﺄ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أي ﻗﺮار آﺧﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ إﺣﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 335
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻳﺘﻪ أو ﻏﺮﺿﻪ أو ﻋﺪد اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ إﻟﻴﻪ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻣﻦ
ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎده أو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﺑﻤﺤﻞ ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻌﺮض ﻷﻧﻈﺎره ﻓﺠﻬﺮ ﺑﺼﻴﺎح أو أﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﺸﻐﺐ أو أﺑﺮز ﺷﺎرة ﻣﻦ
اﻟﺸﺎرات ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻳﻀﻄﺮب ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو أﻗﺪم ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺷﻐﺐ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 336
ً
ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻟﻠﺸﻐﺐ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ:
ﻛﻞ ﺣﺸﺪ أو ﻣﻮﻛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻳﻌﺪ
ً
ﻣﺴﻠﺤﺎ.
إذا ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻗﺘﺮاف ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ وﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إذا ﺗﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺮار أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺗﺨﺬﺗﻬﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
إذا أرﺑﻰ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻇﻬﺮوا ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻜﺮ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 337
 1ـ إذا ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة أﻧﺬرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
 2ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ً
آﻧﻔﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن ﻗﺒﻞ إﻧﺬار اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻳﻤﺘﺜﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻹﻧﺬارﻫﺎ دون أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ أو
ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا أﻳﺔ ﺟﻨﺤﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 338
 1ـ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﻮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.
 2ـ وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
اﻟﻤﺎدة 339
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟـ  65و 82و 88ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺑﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  2إﻟﻰ  5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
اﻟﻤﺎدة 340
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ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻹداري أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺪ
أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ وﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ إدارة ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 341
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺪب إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب أو ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،وﻛﻞ اﻣﺮئ ﻛﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﻜﻢ واﻟﺨﺒﻴﺮ واﻟﺴﻨﺪﻳﻚ
ً
وﻋﺪا أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﺘﻤﺲ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻫﺪﻳﺔ أو
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﺧﺬ أو ﻗﺒﻞ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 342
ً
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ
ﻋﻤﻼ
وﻋﺪا أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﻌﻤﻞ
 1ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﻢ اﻟﺘﻤﺲ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻫﺪﻳﺔ أو
ً
واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ داﺧﻞ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻴﻬﻤﻞ أو ﻳﺆﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻪ
ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﺧﺬ أو ﻗﺒﻞ ﺑﻪ.
 2ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ إذا ارﺗﻜﺐ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل.
اﻟﻤﺎدة 343
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺷﻲ.
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  341و 342ﺗﻨﺰل
اﻟﻤﺎدة 344
ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺮاﺷﻲ واﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺑﺎﺣﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو اﻋﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 345
ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  341ﻫﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى أو وﻋﺪه ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ أﺟﺮ ﻏﻴﺮ واﺟﺐ
ً
ً
ﻗﺒﻮﻻ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻴﺆﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻮﻗﺐ إذا ﻟﻢ ﻳﻼق اﻟﻌﺮض أو اﻟﻮﻋﺪ
ﻟﻴﻌﻤﻞ أو ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺮوض أو اﻟﻤﻮﻋﻮد.
اﻟﻤﺎدة 346
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  341ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮ واﺟﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﺟﺮاؤه ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻬﻤﺘﻪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 347
ﻣﻦ أﺧﺬ أو اﻟﺘﻤﺲ ً
ً
ﻋﻤﻼ أو
أﺟﺮا ﻏﻴﺮ واﺟﺐ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﺑﻘﺼﺪ إﻧﺎﻟﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻧﺎﻟﺘﻬﻢ وﻇﻴﻔﺔ أو
ً
ً
ﻣﻨﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ أو
ﻣﻘﺎوﻻت أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﺧﺬ أو ﻗﺒﻞ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 348
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إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺎم ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻄﻒ ﻗﺎض أو ﺣﺎﻛﻢ أو ﺳﻨﺪﻳﻚ أو ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات وﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة.
اﻟﻤﺎدة 349
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ أﻣﺮ إدارﺗﻪ أو ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ رده.
اﻟﻤﺎدة 350
إذا وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼس ﺑﺪس ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ أو اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ أو إﺗﻼف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻷوراق أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
وﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼس ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 351
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أداء أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻏﻴﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻛﺮه
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أدﻧﺎﻫﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ رده.
اﻟﻤﺎدة 352
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻤﻨﺢ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 353
ً
ﻏﺸﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻫﺬه
 1ـ ﻣﻦ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو إدارة أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﺤﺴﺎب إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻗﺘﺮف
ً
ً
إﺿﺮارا ﺑﺎﻹدارة ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ أو
اﻷﻋﻤﺎل أو ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺠﺮ ﻣﻐﻨﻢ ذاﺗﻲ أو ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮﺷﻮة.
 2ـ ﻫﺬا
اﻟﻤﺎدة 354
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 355
ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﺟﺒﺎة اﻟﻤﺎل وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارة وﺿﺒﺎط اﻟﺪرك أو اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ً
ﺟﻬﺎرا أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎش اﻟﺪوﻟﺔ إذا أﻗﺪﻣﻮا
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﻮب واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت ذات اﻟﻀﺮورة اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ أﻣﻼﻛﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 356
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 1ـ ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  349إﻟﻰ  352إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺧﺎه اﻟﻤﺠﺮم زﻫﻴﺪﻳﻦ
ً
ً
ﺗﺎﻣﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ
أو إذا ﻋﻮض ﻋﻦ اﻟﻀﺮر
 2ـ وإذا ﺣﺼﻞ اﻟﺮد أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ رﺑﻌﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 357
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أوﻗﻒ أو ﺣﺒﺲ
اﻟﻤﺎدة 358
ً
ﺷﺨﺼﺎ دون
إن ﻣﺪﻳﺮي وﺣﺮاس اﻟﺴﺠﻮن أو اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﻦ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إذا ﻗﺒﻠﻮا
ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو اﺳﺘﺒﻘﻮه إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 359
 1ـ إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﻢ وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن أو ﻳﺆﺧﺮون
إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺳﺠﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ذي اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ً
ﻓﻮرا ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاز ﺳﺠﻞ اﻟﺴﺠﻦ وﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت أﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن
 2ـ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 360
ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻨﺰل أﺣﺪ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ودون ﻣﺮاﻋﺎة
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا راﻓﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺮي اﻟﻤﻜﺎن أو أي ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻜﻤﻲ آﺧﺮ أﺗﺎه اﻟﻔﺎﻋﻞ.
اﻟﻤﺎدة 361
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻌﻮق أو ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم أو
اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﻮﻇﻔﺎ
 2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه
اﻟﻤﺎدة 362
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
أو ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺷﺎد ﺑﺬﻛﺮ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷوﺿﺎع.
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص.
 2ـ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺎدة 363
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ً
إﻫﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﻪ ﻋﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻮﻗﺐ
 1ـ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮر ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 364
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ أو ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻮﻗﻊ أو ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 365
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  296ﻋﺰل أو ﻛﻔﺖ ﻳﺪه وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺪب إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺗﻪ
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ
اﻟﻤﺎدة 366
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻗﺪم ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه أو ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺎﻓﻲ واﺟﺒﺎت ﻣﻬﻨﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﻘﺎب
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ
وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 367
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻓﺈن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﺑﺈﺳﺎءﺗﻬﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﺤﺮﺿﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
أو ﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .247
اﻟﻤﺎدة 368
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 369
ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو
 1ـ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﻢ أو ﻗﺎوم ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ
ً
ﻣﺴﻠﺤﺎ وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا ﻛﺎن أﻋﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻼح.
 2ـ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﺛﻨﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
اﻟﻤﺎدة 370
ً
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻋﻤﻼ
ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 371
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ً
ﻣﻮﻇﻔﺎ أو ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺸﺪة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
 1ـ ﻣﻦ ﺿﺮب
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 2ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 372
ً
ﻋﻤﺪا أو اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ أﻛﺜﺮ
 1ـ ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي رﺳﻤﺘﻪ اﻟﻤﺎدة  247إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﻦ واﺣﺪ أو ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺮاح أو ﻣﺮض.
 2ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ .247
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ
اﻟﻤﺎدة 373
 1ـ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﻟﺤﺮﻛﺎت أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺑﺈرادة
اﻟﻔﺎﻋﻞ.
واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ أو رﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻼ ﻋﻠﻨﻴﻴﻦ أو ﻣﺨﺎﺑﺮة ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﺗﻠﻔﻮﻧﻴﺔ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺤﻘﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 3ـ وإذا وﻗﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻼم أو اﻟﺤﺮﻛﺎت أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 374
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 2ـ وﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﺮ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .208
اﻟﻤﺎدة 375
 1ـ اﻟﺬم ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﻚ أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘﻪ.
ً
ﻗﺪﺣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺮ ﻣﺎ .وذﻟﻚ دون اﻟﺘﻌﺮض
 2ـ وﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ازدراء أو ﺳﺒﺎب وﻛﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ أو رﺳﻢ ﻳﺸﻔﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻳﻌﺪ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  373اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 376
اﻟﺬم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  208ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ:
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
62/121

http://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=12278&nid=12278&print=1

)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم  148ﻟﻌﺎم ) 1949اﻟﻣﻌدّل ﺑــ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  1ﻟﻌﺎم 2011

1/25/2019

ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﺠﻴﺶ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ.
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 377
ً
ﻋﻤﻼ ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻪ.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﺬم اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺒﺮأ اﻟﻈﻨﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم
اﻟﻤﺎدة 378
اﻟﻘﺪح ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  208ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ:
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا وﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﺠﻴﺶ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو وﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻤﻦ
ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ.
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ أوﺻﻔﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 379
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ذم أو ﻗﺪح.
اﻟﻤﺎدة 380
ً
ً
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
رﺳﻤﻴﺎ أو ﻧﺰﻋﻪ أو أﺗﻠﻔﻪ وإن
إﻋﻼﻧﺎ
 1ـ ﻣﻦ ﻣﺰق
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ وإذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ازدراء ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو
اﻟﻤﺎدة 381
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻼﻧﻴﺔ ودون ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء زي رﺳﻤﻲ أو ﺣﻤﻞ وﺳﺎم أو ﺷﺎرة ﻣﻦ أزﻳﺎء أو أوﺳﻤﺔ أو ﺷﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ً
ﺛﻮﺑﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
أو ارﺗﺪى
اﻟﻤﺎدة 382
ً
ﻣﻨﺘﺤﻼ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 1ـ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ
ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ً
ً
زﻳﺎ أو ﺷﺎرة ﺧﺎﺻﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟـ .247
 3ـ وإذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى رﻓﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة 383
ﻣﻦ زاول دون ﺣﻖ ﻣﻬﻨﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
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اﻟﻤﺎدة 384
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  381و 382و.383
اﻟﻤﺎدة 385
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم
 2ـ وإذا ﻟﺠﺄ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻤﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 386
ً
ً
ً
ً
أوراﻗﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أودﻋﺖ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت أو دواوﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﺗﺎﻣﺎ أو
إﺗﻼﻓﺎ
 1ـ ﻣﻦ أﺧﺬ أو ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ
وﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ ودﻳﻊ ﻋﺎم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬه ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وإذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﺘﺴﻠﻖ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 387
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﺠﻼت أو ﻣﺴﻮدات أو أﺻﻮل اﻟﺼﻜﻮك
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮارق ﻣﻦ أﺣﺮق أو أﺗﻠﻒ وإن
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 388
ﻛﻞ ﺳﻮري ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﻨﺒﻲء ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 389
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻓﺄﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺮف ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه.
 3ـ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى أﺣﺪ اﻟﻨﺎس.
اﻟﻤﺎدة 390
ﻣﻦ ﻗﺎم ﺣﺎل ﻣﺰاوﻟﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ دون ﺷﻜﻮى وﻟﻢ ﻳﻨﺒﻲء
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 391
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ً
ً
ﺿﺮوﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺪة ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻗﺮار ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ
ﺷﺨﺼﺎ
 1ـ ﻣﻦ ﺳﺎم
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وإذا أﻓﻀﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺮض أو ﺟﺮاح ﻛﺎن أدﻧﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 392
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮف وﻣﻦ ﻛﺎن
ﺗﻤﻬﻴﺪي أو ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻗﻪ أدﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻬﺬه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 393
ً
إﺧﺒﺎرا إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺰا إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺟﻨﺤﺔ أو
 1ـ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺷﻜﺎﻳﺔ أو
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻌﺮف ﺑﺮاﺋﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ أو اﺧﺘﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أدﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺮم ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺰو ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺮي ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
 3ـ وإذا أﻓﻀﻰ اﻻﻓﺘﺮاء إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻳﻤﻜﻦ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 394
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ
إذا رﺟﻊ اﻟﻤﻔﺘﺮي ﻋﻦ اﻓﺘﺮاﺋﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ
.241
اﻟﻤﺎدة 395
ً
اﺳﻤﺎ أو ﺻﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أو أدى إﻓﺎدة ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻤﺎه ﻗﺎض أو ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو أﺣﺪ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﺬﻛﺮ
إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﺳﻜﻨﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 396
ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ اﺳﻢ ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 397
ً
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
ﻛﺎذﺑﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﺬرا
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺪي
اﻟﻤﺎدة 398
 1ـ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜﺮي أو إداري ﻓﺠﺰم ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ أو أﻧﻜﺮ اﻟﺤﻖ أو ﻛﺘﻢ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وإذا أدﻳﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
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 3ـ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻳﻤﻜﻦ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
 4ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم ﻗﺪ اﺳﺘﻤﻊ دون أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺧﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة 399
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
 1ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺰاﺋﻲ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻳﻘﺪم ﺑﺤﻘﻪ إﺧﺒﺎر.
 2ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم.
اﻟﻤﺎدة 400
 1ـ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
ً
ً
ﻃﺎﻟﻘﺎ أو
ﺣﺘﻤﺎ إذا ﻗﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺸﺮف أو ﻳﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ وزوﺟﺔ وﻟﻮ
آ( ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض
أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺧﻮﺗﻪ أو أﺧﻮاﺗﻪ أو أﺻﻬﺎره ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ب( ـ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻛﻨﻴﺘﻪ وﺻﻔﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻛﺸﺎﻫﺪ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ
أن ﻟﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﺷﺎء.
ً
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻟﺤﻜﻢ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ.
 2ـ أﻣﺎ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور
اﻟﻤﺎدة 401
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﻌﺮض أﺣﺪ
ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدﻳﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ
أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻛﺎﻟﺬي أوﺿﺤﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 402
ً
ﺗﺄوﻳﻼ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
 1ـ إن اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺠﺰم ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﺆوﻟﻪ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ً
ً
ﺧﺒﻴﺮا.
أﺑﺪا
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ،وﻳﻤﻨﻊ
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 403
ً
ﻗﺼﺪا ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
 1ـ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ً
ً
أﺑﺪا.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺎدة 404
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ واﻟﺘﺮﺟﻤﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة .399
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اﻟﻤﺎدة 405
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم.
اﻟﻤﺎدة 406
 1ـ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﺑﺸﻲء آﺧﺮ أو أﺧﻔﺎه أو أﺗﻠﻔﻪ أو ﺷﻮﻫﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺑﺮزه ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺮز ﻗﺪ ﺗﺮك ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻟﺪى ﻛﻞ ﻃﻠﺐ.
اﻟﻤﺎدة 407
ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ أﻳﺔ دﻋﻮى ذم أو ﻗﺪح ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ أو ﺗﺒﺮز أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
اﻟﻤﺎدة 408
ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺧﺎﻟﻒ أﻣﺮ اﻹﺧﺮاج اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،أوﻗﻒ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺣﻜﻢ
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﺗﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
أرﺑﻌﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي
اﻟﻤﺎدة 409
ً
ﻗﺎﺿﻴﺎ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎن أو ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﻦ أو ﺿﺪه ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻄﻒ
ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 410
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ:
آ ـ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﺠﻨﺤﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ب ـ ﻣﺬاﻛﺮات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ج ـ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ.
د ـ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﻨﺴﺐ.
ﻫـ ـ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻄﻼق أو اﻟﻬﺠﺮ.
و ـ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
 2ـ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ واﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻷﻟﻮاح.
اﻟﻤﺎدة 411
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت
أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت أو رﺳﻮم أو ﻋﻄﻞ وﺿﺮر.
اﻟﻤﺎدة 412
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ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
 1ـ إن اﻟﺤﺎرس اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻀﺮر اﻟﺸﻲء ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻪ.
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻫﺎ أو أﻟﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻬﺎ ،أو
 3ـ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء ،أو ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﻘﺪم
ﻳﺨﺒﻰء ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺼﺮف ﺑﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 413
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة:
آ ـ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮج ﻣﻨﻪ.
ب ـ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو وﺿﻊ اﻟﻴﺪ.
 2ـ وإذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻛﺎن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 414
ً
ً
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
إﻋﻼﻧﺎ ﻋﻠﻖ
ﺟﺰﺋﻴﺎ
 1ـ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو ﻣﺰق وﻟﻮ
ً
ً
ً
ﻣﺘﺪﺧﻼ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻖ
ﻣﺤﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ أو
آﻧﻔﺎ أو ﻛﺎن
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﺼﺎق اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ اﻗﺘﺮف ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺬﻛﻮر
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 415
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
 1ـ ﻣﻦ أﺗﺎح اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻟﺸﺨﺺ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗﺪ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات.
 3ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أﺷﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺮم ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﻤﺎدة 416
ً
ﻣﻮﻟﺠﺎ ﺑﺤﺮاﺳﺔ أو ﺳﻮق اﻟﺴﺠﻴﻦ ﻓﺄﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ
 1ـ ﻣﻦ ﻛﺎن
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
 2ـ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮار ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﻟﺤﺎرس أو اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ً
آﻧﻔﺎ ،واﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻟﻤﺎدة 417
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ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﺮارﻫﻢ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ﺑﺂﻻت ﺳﻮاﻫﺎ ﺗﺆاﻧﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ
 1ـ ﻣﻦ وﻛﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء أو ﺳﻮﻗﻬﻢ وأﻣﺪوﻫﻢ
أو اﻟﻌﻨﻒ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪه ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
 2ـ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻫﻢ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 418
ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎر أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺮاره دون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 419
ﻣﻦ أﻗﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﺬات وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﺰع ﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻐﻴﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﻓﺄﺿﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 420
 1ـ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﻛﺮاه ﻣﻌﻨﻮي ،ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه.
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
 2ـ وﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻛﺮاه ﻛﺸﺨﺺ ﻣﺴﻠﺢ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو
أﻛﺜﺮ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 421
ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻜﻮى.
اﻟﻤﺎدة 422
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 423
ﻛﻞ دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎرزة وإن رﻓﻀﺖ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 424
ً
اﻣﺮءا ﻟﻠﻤﺒﺎرزة أو ﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﺪاه.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﺎن آﺧﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ أو اﺳﺘﻬﺪﻓﻪ ﻟﻼزدراء اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪ
اﻟﻤﺎدة 425
إذا أﻓﻀﺖ اﻟﻤﺒﺎرزة إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 426
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ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺠﺮاح اﻟﺬي أﺳﻌﻒ اﻟﻤﺘﺒﺎرزﻳﻦ.
اﻟﻤﺎدة 427
 1ـ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎﺗﻢ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﻤﻘﻠﺪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ دون ﺣﻖ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻗﻠﺪ دﻣﻐﺔ ﺧﺎﺗﻤﻬﺎ أو دﻣﻐﺔ ﺧﺎﺗﻢ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
 3ـ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 428
ً
ً
ﻣﻴﺴﻤﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻗﻠﺪ دﻣﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻷدوات.
ﺧﺎﺗﻤﺎ أو
 1ـ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ
 2ـ وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺰورة.
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 429
ﻣﻦ اﻗﺘﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا أﺗﻠﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻣﻼﺣﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 430
ً
ً
ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو
ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻋﻤﻠﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 431
إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 432
ً
ً
ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم ،ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻳﻴﻔﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎص وزﻧﻬﺎ أو ﺑﻄﻼﺋﻬﺎ ﺑﻄﻼء ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﻌﻪ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻤﻠﺔ
ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو إﻟﻰ ﺑﻼد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 433
زور أو ّ
ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أوراق ﻧﻘﺪ أو أوراق ﻣﺼﺎرف ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ »أو ّ
ﺣﺮف ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ« ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ أو اﺷﺘﺮك
ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .430
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اﻟﻤﺎدة 434
أﺳﻨﺎدا ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ً
ً
ﻣﻦ ّ
آﻧﻔﺎ ،أو اﺷﺘﺮك وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺈﺻﺪار أوراق ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﺑﺘﺮوﻳﺠﻬﺎ أو ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو إﻟﻰ ﺑﻼد
زور
دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .421
اﻟﻤﺎدة 435
ً
ً
ً
ً
ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو
ﻣﻘﻠﺪا ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﻋﺮض أو ﻧﻘﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗﺠﺎر أو روج
ً
أوراﻗﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻮرق اﻟﻨﻘﺪي أو أوراق اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﻼد أﺧﺮى أو
اﻟﻤﺎدة 436
ً
ً
أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أوراق ﻣﺼﺎرف ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﺰورة وروﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو
ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 437
ً
ً
أﺳﻨﺎدا ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ.
أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أوراق ﻣﺼﺎرف أو
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺎد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻤﻠﺔ أو
اﻟﻤﺎدة 438
 1ـ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ آﻻت أو أدوات ﻣﻌﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو أوراق اﻟﻨﻘﺪ أو ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺼﺎرف أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ وﻣﻦ اﻗﺘﻨﻰ ﺗﻠﻚ اﻵﻻت أو اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة 439
ً
ﺣﺎﺋﺰا آﻻت أو أدوات ﻣﻌﺪة ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻮرق اﻟﻨﻘﺪي أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﺪ
أوراق اﻟﻤﺼﺎرف واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
اﻟﻤﺎدة 440
ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو ّ
زور أوراق اﻟﺘﻤﻐﺔ أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ وﻃﻮاﺑﻊ اﻹﻳﺼﺎﻻت أو ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو روﺟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮن ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 441
ً
ﻃﺎﺑﻌﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰورة أو
ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
اﻟﻤﺎدة 442
 1ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  430إﻟﻰ  441وأﻧﺒﺄ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ
إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ.
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 2ـ أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺒﺾ ،وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ ﻓﺘﺨﻔﺾ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة .241
اﻟﻤﺎدة 443
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻚ أو ﻣﺨﻄﻮط ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدي
أو ﻣﻌﻨﻮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة 444
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰور وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮه.
اﻟﻤﺎدة 445
ً
ً
ﻣﺎدﻳﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ:
ﺗﺰوﻳﺮا
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ
ً
ً
ﻣﺰورا ،وإﻣﺎ ﺑﺼﻨﻊ ﺻﻚ أو ﻣﺨﻄﻮط.
وإﺟﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ إﻣﻀﺎء
إﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻣﻀﺎء أو ﺧﺎﺗﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ إﺻﺒﻊ،
وإﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺻﻚ أو ﻣﺨﻄﻮط.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺰور ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺪﻋﻰ ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ.
ً
إﺗﻼﻓﺎ ً
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ.
ﻛﻠﻴﺎ أو
 3ـ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎل إﺗﻼف اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﻤﺎدة 446
ً
ﺳﻨﺪا ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮارق اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ
ً
ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ أو ﻇﺮوﻓﻪ.
ﻓﻴﺤﺪث
إﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
ً
أﻗﻮاﻻ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﻲ أﻣﻠﻮﻫﺎ.
أو ﺑﺘﺪوﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎوﻻت أو
ً
أﻣﺮا أو إﻳﺮاده
أو ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،أو ﺑﺘﺤﺮﻳﻔﻪ أﻳﺔ واﻗﻌﺔ أﺧﺮى ﺑﺈﻏﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
اﻟﻤﺎدة 447
ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮض إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻨﺪ أو إﻣﻀﺎء أو ﺧﺎﺗﻢ.
اﻟﻤﺎدة 448
ً
ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 449
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ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ
ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ أو اﻟﺴﻨﺪات )اﻻﺳﻤﻴﺔ( اﻟﺘﻲ أﺟﻴﺰ إﺻﺪارﻫﺎ
دوﻟﺔ أﺧﺮى وﻛﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 450
ً
ً
أﻣﻮرا ﻛﺎذﺑﺔ أو أﻏﻔﻞ ﺗﺪوﻳﻦ أﻣﻮر ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﻤﺴﻚ ﺳﺠﻼت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺪون ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻳﻘﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ.
اﻟﻤﺎدة 451
ً
أﺳﺎﺳﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺤﺮﻓﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻣﻌﺪة ﻷن ﺗﻜﻮن
إﻣﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﻨﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 452
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ:
ً
اﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺻﻴﺪ أو ﺣﻤﻞ ﺳﻼح أو
ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو ورﻗﺔ ﻃﺮﻳﻖ أو ﺗﺬﻛﺮة ﻣﺮور ،وﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎﻟﻪ
ﺗﺬﻛﺮة ﻫﻮﻳﺔ أو ﺗﺬﻛﺮة ﻧﺎﺧﺐ أو وﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
 2ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ً
آﻧﻔﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﺳﻤﻪ أو ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 453
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻢ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﻻﺳﻢ أو اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 454
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼق أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻷوراق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  452ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 455
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس.
وﻣﻦ اﺧﺘﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎﻟﻪ اﺳﻢ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ وزور ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
 2ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺮز أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﻟﺘﺒﺮر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 456
إن أوراق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻀﺮون وﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ رﺟﺎل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ.
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اﻟﻤﺎدة 457
 1ـ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو زور ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك أو ﺷﻬﺎدة ﻓﻘﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا وﺿﻌﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﻮﻇﻒ أو ﺗﻨﺎول اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ.
اﻟﻤﺎدة 458
ﻣﻦ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه أو ﺑﻨﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻃﺌﻪ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم.
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺎدة 459
ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺬﻛﻮرة ً
آﻧﻔﺎ ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﺎذﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 460
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  445و  446ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 461
 1ـ إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أﻋﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
 2ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻹﻗﺮار ﻋﻦ اﻟﺠﺮم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰور وﻗﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﺘﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .241
اﻟﻤﺎدة 462
ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  208ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻼﻧﻴﺔ أو ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺈﺣﺪى
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 463
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ:
ً
ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﻘﻮس أو ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﻘﻮس أو ﻋﺮﻗﻠﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺪة
آ ـ ﻣﻦ أﺣﺪث
أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
ً
ً
ﺷﻌﺎرا أو ﻏﻴﺮه ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﻣﻪ أﻫﻞ دﻳﺎﻧﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎدة أو
ب ـ ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﺣﻄﻢ أو ﺷﻮه أو دﻧﺲ أو ﻧﺠﺲ ﺑﻨﺎء
ج ـ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣﻮات واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎم دﻓﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺎدة 464
ً
ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺂﺗﻢ أو ﺣﻔﻼت اﻟﻤﻮﺗﻰ أو ﻋﺮﻗﻠﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺪة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻣﻦ أﺣﺪث
اﻟﻤﺎدة 465
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ﻣﻦ ﺳﺮق أو أﺗﻠﻒ ﺟﺜﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ،وإذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﻮت أو اﻟﻮﻻدة ﻓﻤﻦ
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 466
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻟﻐﺮض ﻋﻠﻤﻲ
أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺟﺜﺔ أو ﺗﺸﺮﻳﺤﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄي وﺟﻪ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة 467
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ:
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻣﻬﺎ أو ﺗﺤﻄﻴﻤﻬﺎ أو ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ.
آ ـ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ أو دﻧﺲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻘﺒﻮر أو أﻧﺼﺎب اﻟﻤﻮﺗﻰ أو أﻗﺪم
ب ـ ﻣﻦ دﻧﺲ أو ﻫﺪم أو ﺣﻄﻢ أو ﺷﻮه أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﺧﺺ ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺗﻰ أو ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ أو ﺗﺰﻳﻴﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 468
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ دﻓﻦ ﻣﻴﺖ أو ﺣﺮق ﺟﺜﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة
اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ أو اﻟﺤﺮق.
 2ـ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﻮت أو اﻟﻮﻻدة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 469
إذا ﻋﻘﺪ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ زواج ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه دون أن ﻳﺪون ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ رﺿﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ أو أن
ﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻪ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 470
ً
زواﺟﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻷﺣﻮال
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻳﺘﻮﻟﻰ زواج اﻣﺮأة ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 471
 1ـ ﻣﻦ ﺗﺰوج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺒﻄﻼن زواﺟﻪ ﺑﺴﺒﺐ زواج ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 2ـ وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 472
ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون وﻣﻤﺜﻠﻮﻫﻢ واﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا اﻟﺰواج ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻫﺬه.
اﻟﻤﺎدة 473
 1ـ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
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ً
ﻣﺘﺰوﺟﺎ وإﻻ ﻓﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺰاﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎن
 3ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﻹﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 474
ً
ﺟﻬﺎرا ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن.
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻲ أو اﺗﺨﺬ ﻟﻪ ﺧﻠﻴﻠﺔ
 2ـ وﺗﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺸﺮﻳﻚ.
اﻟﻤﺎدة 475
 1ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ إﻻ ﺑﺸﻜﻮى اﻟﺰوج واﺗﺨﺎذه ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ »وﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻮى اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮد اﻟﻨﺴﺐ واﺗﺨﺎذه ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ«.
ً
ﻣﻌﺎ.
 2ـ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻤﺤﺮض واﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻤﺘﺪﺧﻞ إﻻ واﻟﺰوج
 3ـ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺰوج »أو اﻟﻮﻟﻲ« اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﺮﺿﺎه.
 4ـ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮم ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺰوج »أو اﻟﻮﻟﻲ«.
 5ـ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻳﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻋﻮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ.
 6ـ إذا رﺿﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﻜﻮى.
اﻟﻤﺎدة 476
 1ـ اﻟﺴﻔﺎح ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ،ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ ،أو ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻘﺎء واﻟﺸﻘﻴﻘﺎت واﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷب أو ﻷم أو ﻣﻦ ﻫﻢ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻬﺮة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ »ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات«.
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺆﻻء
 2ـ إذا ﻛﺎن ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ »ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ«.
 3ـ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 477
 1ـ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﺴﻔﺎح اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻗﺮﻳﺐ أو ﺻﻬﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
 2ـ وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﻼ ﺷﻜﻮى إذا أدى اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 478
ً
ً
ً
وﻟﺪا ﻟﻢ ﺗﻠﺪه ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
وﻟﺪا ﺑﺂﺧﺮ أو ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اﻣﺮأة
وﻟﺪا دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﺑﺪل
 1ـ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ أو ﺧﺒﺄ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
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 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،أو ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ،إزاﻟﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
أو ﺗﺪوﻳﻦ أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 479
ً
ً
ً
ً
ﺷﺮﻋﻴﺎ أو ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
وﻟﺪا
ﻣﻘﻴﺪا ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﻔﻮس
وﻟﺪا ﻣﺄوى اﻟﻠﻘﻄﺎء وﻛﺘﻢ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻦ أودع
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 480
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ إزاﻟﺔ وﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻮال أﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
اﻟﻤﺎدة 481
ً
ﻗﺎﺻﺮا ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻮ ﺑﺮﺿﺎه ﺑﻘﺼﺪ ﻧﺰﻋﻪ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻮﻗﺐ
 1ـ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ أو أﺑﻌﺪ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﺧﻄﻒ أو أﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﺔ أو اﻟﻘﻮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 482
اﻷب واﻷم وﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﺮﻓﺾ أو ﻳﺆﺧﺮ إﺣﻀﺎر ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 483
 1ـ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  241ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮم إذا أرﺟﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ أو ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺒﻞ
ﺻﺪور أي ﺣﻜﻢ.
 2ـ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار.
اﻟﻤﺎدة 484
ً
وﻟﺪا دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ
 1ـ ﻣﻦ ﻃﺮح أو ﺳﻴﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 2ـ إذا ﻃﺮح اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ أو ﺳﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻘﺮ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 485
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  190ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮح
ﻣﺮﺿﺎ أو أذى أو أﻓﻀﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أوﺧﺬ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﺮم
إذا ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  188ﻓﻲ
واﻟﺘﺴﻴﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻔﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو اﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ .وأوﺧﺬ ﺑﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮح أو اﻟﺘﺴﻴﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻔﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
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اﻟﻤﺎدة 486
 1ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻴﻦ ﺣﺮاﺳﺘﻪ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ أو ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺷﺪدت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة .247
 2ـ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ ﻣﺤﺮﺿﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﺔ أو ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ أو ﺗﺴﻴﻴﺒﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺸﺮﻓﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 487
ً
وﻟﺪا ﺗﺒﻨﻴﺎه ﺳﻮاء رﻓﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
إن اﻷب واﻷم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎج وﻟﺪﻫﻤﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻤﺎ أو أﻫﻤﻼ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻳﻌﺎﻗﺒﺎن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 488
 1ـ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻛﺘﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﺆدي إﻟﻰ زوﺟﻪ أو زوﺟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو إﻟﻰ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو إﻟﻰ أي
ﺷﺨﺺ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎﻟﺘﻪ أو ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻮازي ﻣﻘﺪار ﻣﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أداؤه.
 2ـ إن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻮري
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 489
 1ـ ﻣﻦ أﻛﺮه ﻏﻴﺮ زوﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
اﻟﻤﺎدة 490
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ زوﺟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﺪي أو ﻧﻔﺴﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺨﺪاع.
اﻟﻤﺎدة 491
ً
ﻗﺎﺻﺮا »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه« ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.
 1ـ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
اﻟﻤﺎدة 492
ً
ً
ً
ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ أو أﺣﺪ أﺻﻬﺎره
ﻣﺘﻤﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ
ﻗﺎﺻﺮا
 1ـ إذا ﺟﺎﻣﻊ
ﻟﺠﻬﺔ اﻷﺻﻮل وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ أو أﺣﺪ ﺧﺪم أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.
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ً
ً
ً
ﻣﺴﻴﺌﺎ
ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻴﻪ ﻓﺎرﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻮﻇﻔﺎ أو رﺟﻞ دﻳﻦ أو ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺨﺪام أو
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 493
 1ـ ﻣﻦ أﻛﺮه آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أو إﺟﺮاء ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ.
 2ـ وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
اﻟﻤﺎدة 494
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﺿﺮوب اﻟﺤﻴﻠﺔ أو اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﺔ اﻣﺮىء ﻓﻲ ﺟﺴﺪه أو ﻧﻔﺴﻪ
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ.
ﻓﻌﻼ
ﻓﺎرﺗﻜﺐ ﺑﻪ
اﻟﻤﺎدة 495
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺗﺴﻊ
ﻓﻌﻼ
 1ـ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﻘﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
ﺳﻨﻮات.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
اﻟﻤﺎدة 496
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ
ﻓﻌﻼ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  492ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﻘﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ أو ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 497
ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  489إﻟﻰ  491و  493إﻟﻰ  495ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﻪ اﻟﻤﺎدة  247إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم أﺣﺪ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .492
اﻟﻤﺎدة 498
 1ـ ﺗﺸﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  247ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ:
إذا اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺶ ﺑﻪ.
إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺮض زﻫﺮي أو ﺑﺄي ﻣﺮض آﺧﺮ أو أذى ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻜﺮ ﻓﺄزﻳﻠﺖ ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ.
 2ـ إذا أدت إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ أراد ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 499
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 -1ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ راود ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ زوﺟﺔ ﺳﺠﻴﻦ أو ﻣﻮﻗﻮف أو ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو راود إﺣﺪى ﻗﺮﻳﺒﺎت ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻮﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وﺗﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺮاود ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ زوﺟﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻪ أو ﺑﺮؤﺳﺎﺋﻪ.
 3ـ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻧﺎل اﻟﻤﺠﺮم إرﺑﻪ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرات ً
آﻧﻔﺎ.
اﻟﻤﺎدة 500
 1ـ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪاع أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻓﺘﺎة أو اﻣﺮأة ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺰواج ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.
 2ـ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة 501
ً
ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر ﺑﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات .وإذا
ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪاع أو اﻟﻌﻨﻒ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص،
ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 502
ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ دون ﺧﺪاع أو ﻋﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
اﻟﻤﺎدة 503
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،241اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﻄﻮف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻲ
وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن أﻣﻴﻦ وﻳﻌﻴﺪ إﻟﻴﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ دون أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﺤﻴﺎء أو ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ،ﺟﻨﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة 504
ً
ﻋﻘﺎﺑﺎ أﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ
 1ـ ﻣﻦ أﻏﻮى ﻓﺘﺎة ﺑﻮﻋﺪ اﻟﺰواج ﻓﻔﺾ ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
 2ـ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻹﻗﺮار ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺜﺒﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم إﻻ ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 505
ً
ً
ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،أو ﻓﺘﺎة أو اﻣﺮأة ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﻗﺎﺻﺮا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه،
ﻣﻦ ﻟﻤﺲ أو داﻋﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ دون رﺿﺎﻫﻤﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ وﻧﺼﻒ.
اﻟﻤﺎدة 506
ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ
ﻋﻤﻼ
ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎة أو اﻣﺮأة ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
ً
ً
ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﺤﺸﻤﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻜﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻟﻴﺮة أو
ﻛﻼﻣﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎء أو وﺟﻪ إﻟﻰ أﺣﺪﻫﻢ
ً
ﻣﻌﺎ.
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ
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اﻟﻤﺎدة 507
ً
ً
ً
ﻣﺤﻈﻮرا دﺧﻮﻟﻪ وﻗﺖ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻻ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ.
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أو
ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﻛﻞ رﺟﻞ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﺰي اﻣﺮأة ﻓﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺎدة 508
 1ـ إذا ﻋﻘﺪ زواج ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻗﻔﺖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﺻﺪر ﺣﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ ﻳﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ أو إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺤﺔ واﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ إذا اﻧﺘﻬﻰ
اﻟﺰواج إﻣﺎ ﺑﻄﻼق اﻟﻤﺮأة دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع أو ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 509
ً
ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﻔﺴﺎد أو ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﻤﺎ ﻟﻪ
 1ـ ﻣﻦ اﻋﺘﺎد ﺣﺾ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ،
أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺗﻴﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﻳﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ اﻟﺪﻋﺎرة اﻟﺴﺮﻳﺔ أو ﺳﻬﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 510
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ أﻗﺪم إرﺿﺎء ﻷﻫﻮاء اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻏﻮاء أو اﺟﺘﺬاب أو
إﺑﻌﺎد اﻣﺮأة أو ﻓﺘﺎة ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ وﻟﻮ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ،أو اﻣﺮأة أو ﻓﺘﺎة ﺗﺠﺎوزت اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺨﺪاع أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻮذ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻛﺮاه.
اﻟﻤﺎدة 511
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ً
رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻮ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﺖ اﻟﻔﺠﻮر أو إﻛﺮاﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻘﺎء ﺷﺨﺺ
اﻟﺪﻋﺎرة.
اﻟﻤﺎدة 512
ﻣﻦ اﻋﺘﺎد أن ﻳﺴﻬﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻜﺴﺐ إﻏﻮاء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟـ
 2و  3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208ﻻﺳﺘﺠﻼب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﻤﺎﻳﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 513
ﻛﻞ اﻣﺮىء ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎرة اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 514
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  509إﻟﻰ .511
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اﻟﻤﺎدة 515
ﺗﺸﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة  247اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻣﻤﻦ وﺻﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .492
اﻟﻤﺎدة 516
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر وﻳﻘﻀﻰ
اﻟﻤﺎدة 517
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 518
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﻳﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 519
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو ﺗﻮرﻳﺪ أو اﻗﺘﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺎت أو رﺳﻮم أو ﺻﻮر ﻳﺪوﻳﺔ أو ﺷﻤﺴﻴﺔ أو أﻓﻼم أو
إﺷﺎرات أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو أﻋﻠﻦ أو أﻋﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 520
ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 521
أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  85اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ .28/9/1953
اﻟﻤﺎدة 522
أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  85اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ .28/9/1953
اﻟﻤﺎدة 523
ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208ﻋﻠﻰ وﺻﻒ أو إذاﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ
اﻟﺤﺒﻞ أو ﻋﺮض أن ﻳﺬﻳﻌﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎرة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﺒﻞ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 524
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻗﺘﻨﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو ﺳﻬﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
اﻟﻤﺎدة 525
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ﻛﻞ دﻋﺎوى ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  2و  3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  208ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮ أو ﺗﺮوﻳﺞ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺳﺎﺋﻂ اﻹﺟﻬﺎض ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة.
اﻟﻤﺎدة 526
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻗﺘﻨﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪة ﻹﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎض أو ﺳﻬﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺖ.
اﻟﻤﺎدة 527
ﻛﻞ اﻣﺮأة أﺟﻬﻀﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 528
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﻬﺎض اﻣﺮأة أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺟﻬﺎﺿﻬﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 2ـ وإذا أﻓﻀﻰ اﻹﺟﻬﺎض أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺮأة ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮات.
ً
ﺧﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ رﺿﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮأة.
 3ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ أﺷﺪ
اﻟﻤﺎدة 529
 1ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺈﺟﻬﺎض اﻣﺮأة دون رﺿﺎﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا أﻓﻀﻰ اﻹﺟﻬﺎض أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺮأة.
اﻟﻤﺎدة 530
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن  528و  529وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺟﻬﺎض ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ.
اﻟﻤﺎدة 531
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻬﺾ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  528و  529ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف إﺣﺪى ﻓﺮوﻋﻪ أو ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 532
 1ـ إذا ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻃﺒﻴﺐ أو ﺟﺮاح أو ﻗﺎﺑﻠﺔ أو ﻋﻘﺎر أو ﺻﻴﺪﻟﻲ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة .247
ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺤﺮﺿﻴﻦ أو ﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺷﺪدت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 2ـ وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم ﻗﺪ اﻋﺘﺎد ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻺﺟﻬﺎض.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻨﻮﻃﻴﻦ ﺑﺈذن اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة.
 3ـ وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺠﺮم
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ.
 4ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ
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اﻟﻤﺎدة 533
ً
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
اﻧﺴﺎﻧﺎ
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
اﻟﻤﺎدة 534
ً
ﻗﺼﺪا إذا ارﺗﻜﺐ:
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ
 1ـ ﻟﺴﺒﺐ ﺳﺎﻓﻞ.
ً
ً
ً
ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﺮار اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺎ أو
ﺗﺴﻬﻴﻼ أو
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﻨﺤﺔ أو
2ـ
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
 3ـ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺤﺔ.
 4ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻬﺎ.
 5ـ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
 6ـ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ.
 7ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺪام اﻟﻤﺠﺮم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﺸﺮاﺳﺔ ﻧﺤﻮ اﻷﺷﺨﺎص.
اﻟﻤﺎدة 535
ً
ﻗﺼﺪا إذا ارﺗﻜﺐ:
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ
ً
ﻋﻤﺪا.
1ـ
ً
ً
ً
ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﺮار اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺎ أو
ﺗﺴﻬﻴﻼ أو
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو
2ـ
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
 3ـ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﺮم أو ﻓﺮوﻋﻪ.
اﻟﻤﺎدة 536
 1ـ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت اﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮب أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻟﺸﺪة أو ﺑﺄي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة 537
ً
ﺳﻔﺎﺣﺎ.
 1ـ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻮاﻟﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ،اﺗﻘﺎء ﻟﻠﻌﺎر ،ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ وﻟﻴﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﺣﺒﻠﺖ ﺑﻪ
ً
ﻋﻤﺪا.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺎدة 538
ً
ً
ﻗﺼﺪا ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻻﺷﻔﺎق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻟﺤﺎﺣﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.
اﻧﺴﺎﻧﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ
اﻟﻤﺎدة  539ﻣﻠﻐﻰ
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ً
اﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر أو ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  218اﻟﻔﻘﺮات )أ ،ب ،د( ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ
 1ـ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ إذا ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
 2ـ وﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻳﺬاء أو ﻋﺠﺰ داﺋﻢ.
ً
ً
ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺛﺎ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو
 3ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر
اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ.
و ﻳﺴﺘﻌﺎض ﺑﻬﺎ ﺑـ  :راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  1ﻟﻌﺎم  2011اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺎدة 14
ً
إﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ،أو ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (218اﻟﻔﻘﺮات )أ ،ب ،د( ﻋﻠﻰ
-1ﻣﻦ ﺣﻤﻞ
ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إذا ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
-2وﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ إﻳﺬاء أو ﻋﺠﺰ داﺋﻢ.
ً
ً
ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺛﺎ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،أو
-3وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر
اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 540
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮب ﺷﺨﺺ أو ﺟﺮﺣﻪ أو اﻳﺬاﺋﻪ وﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم
أﻳﺎم ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة
أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
 2ـ إن ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﺼﻔﺢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
اﻟﻤﺎدة 541
 1ـ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻷذى اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
 2ـ وإذا ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.
اﻟﻤﺎدة 542
ً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ.
ﻳﻮﻣﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
إذا ﺟﺎوز اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺎدة 543
إذا أدى اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ أو اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺣﺪى اﻟﺤﻮاس ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﺣﺪاث ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺟﺴﻴﻢ أو أﻳﺔ ﻋﺎﻫﺔ أﺧﺮى داﺋﻤﺔ أو ﻟﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ.
اﻟﻤﺎدة 544
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  540ﺑﺎﺟﻬﺎض ﺣﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ.
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اﻟﻤﺎدة 545
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  247إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  534و535
ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد
.
اﻟﻤﺎدة 546
إذا وﻗﻊ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ أو اﻳﺬاؤه أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎﺟﺮة اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ وﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻮﻗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻻﻳﻘﺎع
ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ.
»إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات«.
اﻟﻤﺎدة 547
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة  247ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة.
ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺎدة 548
ﻣﻠﻐﺎة اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  37ﻟﻠﻌﺎم  2009اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة  548ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ آﺧﺮ
 1ـ »ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو اﺧﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺮم اﻟﺰﻧﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮد أو ﻓﻲ ﺻﻼت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﺄﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ أو اﻳﺬاﺋﻬﻤﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ أو اﻳﺬاء أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﺪ«.
 2ـ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻷذى ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ إذا ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺧﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ آﺧﺮ.

اﻟﻤﺎدة 549
 1ـ ﺗﻌﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ:
آ( ـ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻨﻬﺐ.
ب( ـ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮف ﻋﻨﺪ دﻓﻊ ﺷﺨﺺ دﺧﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺪﺧﻮل ً
ﻟﻴﻼ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل آﻫﻞ أو إﻟﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﺑﺘﺴﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺟﺎت أو اﻟﺠﺪران
أو اﻟﻤﺪاﺧﻞ أو ﺛﻘﺒﻬﺎ أو ﻛﺴﺮﻫﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻘﻠﺪة أو أدوات ﺧﺎﺻﺔ.
ً
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة .241
ﻧﻬﺎرا ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ
وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ
 2ـ وﺗﺰول اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺠﺮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ﻛﺎن ﻏﺮض
اﻟﻤﻌﺘﺪي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﻘﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺂرﺑﻪ.

اﻟﻤﺎدة 550
ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت أﺣﺪ ﻋﻦ اﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

اﻟﻤﺎدة 551
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 1ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺠﺮم اﻻ اﻳﺬاء ﻛﺎﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  542إﻟﻰ اﻟـ  544ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
 2ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻳﺬاء آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 3ـ وﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻻﻳﺬاء ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم ،وﻳﻜﻮن
ﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  540و. 541

اﻟﻤﺎدة 552
ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎدث وﻟﻮ ﻣﺎدي وﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﻓﻮره أو ﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﺎول اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻬﺮب ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 553
ﻳﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  550و 551ﻧﺼﻔﻬﺎ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻤﺠﺮم أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 554
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮت واﻻﻳﺬاء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺎن ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺟﻬﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ أﻣﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 199

اﻟﻤﺎدة 555
 1ـ ﻣﻦ ﺣﺮم آﺧﺮ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ً
ﻋﻔﻮا ﺳﺮاح اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺘﻄﻒ ﻓﻲ ﺧﻼل
 2ـ وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮم ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  241ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إذا أﻃﻠﻖ
ﺛﻤﺎﻧﻲ وارﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ دون أن ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻨﺤﺔ.
ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 556
آ ـ إذا ﺟﺎوزت ﻣﺪة ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ.
ب ـ إذا أﻧﺰل ﺑﻤﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺟﺴﺪي أو ﻣﻌﻨﻮي.
ج ـ إذا وﻗﻊ اﻟﺠﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 557
ً
ً
ﺧﻼﻓﺎ ﻻرادة ﻣﻦ
ﺧﻼﻓﺎ ﻻرادﺗﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺚ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
 1ـ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﻨﺰل أو ﻣﺴﻜﻦ آﺧﺮ أو ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
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 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ً
ﻟﻴﻼ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻼح أو ارﺗﻜﺒﻪ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ.
 3ـ ﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر.

اﻟﻤﺎدة 558
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺺ اﻟﻐﻴﺮ
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻨﻬﺎ.
 2ـ وﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻤﺠﺮم إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر.

اﻟﻤﺎدة 559
 1ـ ﻣﻦ ﻫﺪد آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ.
ً
ﻧﺎرﻳﺎ واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
 2ـ وﺗﺘﺮاوح اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻼح

اﻟﻤﺎدة 560
ﻣﻦ ﺗﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻻﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ أو
وﻟﻮ ﻣﻐﻔﻠﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺟﺮاء ﻋﻤﻞ وﻟﻮ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ.

اﻟﻤﺎدة 561
ً
ً
أﻣﺮا إﻻ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ دون واﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻗﻀﻲ
أﻣﺮا أو ﺗﻀﻤﻦ
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 562
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  560إذا ارﺗﻜﺐ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 563
ً
أﻣﺮا إذا وﻗﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻤﺎدة 564
ﻛﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﺧﺮ ﺑﺈﻧﺰال ﺿﺮر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ إذا ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  208وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ً
ً
ﺷﺪﻳﺪا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ﺗﺄﺛﻴﺮا
اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
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اﻟﻤﺎدة 565
ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﻜﻢ وﺿﻌﻪ أو وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ﻓﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺮ وأﻓﺸﺎه دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ً
ً
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.
ﺿﺮرا وﻟﻮ
آﺧﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ

اﻟﻤﺎدة 566
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﺒﺮق ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺘﻪ ﻫﺬه ﺑﺄن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ أو ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺨﺘﻠﺲ اﺣﺪى اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ.
ً
ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ وأﻓﺸﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮة ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.
 2ـ وﺗﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻛﺎن

اﻟﻤﺎدة 567
ً
ﻗﺼﺪا رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ أو ﻳﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺨﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮة ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 1ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﻔﺾ
ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮة ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اذاﻋﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺂﺧﺮ ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ
أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ.

اﻟﻤﺎدة 568
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﺘﺮف ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  208ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة
أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﺬم ﻋﻼﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 569
ً
ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﺛﺒﺎت اﺷﺘﻬﺎره.
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﺬم

اﻟﻤﺎدة 570
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪح ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﺘﺮف ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  208وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  373ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮف اﻟﻘﺪح ﻋﻼﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 571
ً
ﻣﺘﺒﺎدﻻ.
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪح ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ أو ﻛﺎن اﻟﻘﺪح
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اﻟﻤﺎدة 572
 1ـ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
 2ـ إذا وﺟﻪ اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح إﻟﻰ ﻣﻴﺖ ﺟﺎز ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ دون ﺳﻮاﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻗﺮﻳﺐ أو ورﻳﺚ ﺗﻀﺮر

اﻟﻤﺎدة 573
ً
ﻗﺼﺪا ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻧﻊ أو ورش أو ﻣﺨﺎزن أو أﻳﺔ ﻋﻤﺎرات آﻫﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ آﻫﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ أو أﺿﺮﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻦ أﺿﺮم اﻟﻨﺎر
ً
ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻋﺮﺑﺎت ﺗﻘﻞ ﺷﺨﺼﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺮم أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎر ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو أﺿﺮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﻦ
ﻣﺎﺧﺮة أو راﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻰء وﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻃﺎﺋﺮة وﺟﺎﺛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻪ أم ﻻ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.

اﻟﻤﺎدة 574
ً
ﻗﺼﺪا ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻵﻫﻠﺔ أو ﻓﻲ أﺣﺮاج أو ﻓﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﺮم اﻟﻨﺎر
ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب أو ﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أو ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدﻫﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻪ أم ﻻ.

اﻟﻤﺎدة 575
ً
ﻗﺼﺪا ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﻻ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻵﻫﻠﺔ أو ﻓﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻳﻀﺮم اﻟﻨﺎر
ﻣﺰروﻋﺎت أو أﻛﺪاس ﻣﻦ اﻟﻘﺶ أو ﻓﻲ ﺣﺼﻴﺪ ﻣﺘﺮوك ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ أو ﻓﻲ ﺣﻄﺐ ﻣﻜﺪس أو ﻣﺮﺻﻮف وﻣﺘﺮوك ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻻ
ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء أو ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﺪت اﻟﻨﺎر أو ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ.

اﻟﻤﺎدة 576
ﻛﻞ ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻗﺘﺮف ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ أو ﺟﺮ ﻣﻐﻨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أو ﻵﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة 577
إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻓﺎة إﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻻﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن  573و 574وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن  575و 576وﻳﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺼﻒ إذا أﺻﻴﺐ إﻧﺴﺎن ﺑﻌﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة 578
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠﺮة.
ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﻠﻒ وﻟﻮ

اﻟﻤﺎدة 579
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 1ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻫﻤﺎﻟﻪ أو ﺑﻘﻠﺔ اﺣﺘﺮازه أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﻖ ﺷﻲء ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ً
ﺗﺎﻓﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﺮم

اﻟﻤﺎدة 580
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺰع آﻟﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻻﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ً
ً
ﻣﺠﺒﺮا ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء آﻟﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻛﺎن
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ً
ً
داﺋﻤﺎ.
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻻﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﺄﻏﻔﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة 581
ً
ً
ﺿﺮرا ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺗﺨﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ أﺣﺪث
ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺮ.

اﻟﻤﺎدة 582
ً
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺴﻴﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺼﺎدم ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎرات
ﺣﺪﻳﺪﻳﺎ أو آﻻت اﻟﺤﺮﻛﺔ أو اﻻﺷﺎرة أو وﺿﻊ
ﺧﻄﺎ
ﻣﻦ ﻋﻄﻞ
أو اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻂ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

اﻟﻤﺎدة 583
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻄﻢ أو ﻋﻄﻞ آﻻت اﻻﺷﺎرة أو اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺷﺎرات ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺮاق
ﺳﻔﻴﻨﺔ أو اﺳﻘﺎط ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ.
 2ـ وإذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اﻟﻤﺎدة 584
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ أو اذاﻋﺎت اﻟﺮادﻳﻮ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻵﻻت أو اﻷﺳﻼك أو ﺑﺄﻳﺔ
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ وإذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ُﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 585
ﻳﺰداد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺼﻔﻬﺎ إذا أﺻﻴﺐ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻻﻋﺪام إذا أدى اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﻮت
أﺣﺪ اﻟﻨﺎس.

اﻟﻤﺎدة 586
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ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﻢ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

اﻟﻤﺎدة 587
ً
داﺋﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ أو رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ أﻏﻔﻞ وﺿﻊ آﻻت أو اﺷﺎرات ﻟﻤﻨﻊ ﻃﻮارىء اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻬﺎ
ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 588
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو اﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻵﻻت واﻻﺷﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ.

اﻟﻤﺎدة 589
ً
ﻗﺼﺪا اﺣﺪى ﻫﺬه اﻷدوات أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
 1ـ ﻣﻦ ﻧﺰع
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة إذا أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ.

اﻟﻤﺎدة 590
 1ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو اﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض ﺳﺎر ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
 2ـ وإذا أﻗﺪم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻮت أﺣﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة 591
 1ـ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮاف ﺑﻴﻦ اﻟﺪواﺟﻦ أو ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺰروﻋﺎت أو اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
 2ـ وإذا أﻗﺪم

اﻟﻤﺎدة 592
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﺴﻮاف وأﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت
واﻟﺠﺮاد وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻀﺎرة.

اﻟﻤﺎدة 593
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
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آ( ـ ﻣﻦ ﻏﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ أو أﺷﺮﺑﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ب( ـ ﻣﻦ ﻋﺮض أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة.
ج( ـ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺣﺪاث اﻟﻐﺶ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
د ( ـ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة  208ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟـ 2و  3ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
 2ـ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن واﺳﻄﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم.

اﻟﻤﺎدة 594
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺎري أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ أو اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻀﺎرﻳﻦ.

اﻟﻤﺎدة 595
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻘﻮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺪون
ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﻮاد أو أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة أو
ً
ﺿﺎرا ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان.
اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ

اﻟﻤﺎدة 596
 1ـ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻮارد ،أو ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺠﺪى ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺣﺴﺎن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن إﻣﺎ
ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ً
ً
وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار.
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  79وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،أن ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﻤﺎدة 597
ً
ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺪاء اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﺣﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ
 1ـ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﻠﻪ أو إدﻣﺎﻧﻪ اﻟﺴﻜﺮ أو اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى دور اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﻟﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ
 2ـ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ،
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟـ  79و . 80

اﻟﻤﺎدة 598
ﻣﻦ ﻏﺎدر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻪ وﺗﻌﺎﻃﻰ اﻟﺘﺴﻮل ،ﻋﻮﻗﺐ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
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اﻟﻤﺎدة 599
إن اﻟﻤﺘﺴﻮل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﺪي ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
آ ـ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺪة.
ب ـ ﺑﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﻓﻘﺮ ﺣﺎل ﻛﺎذﺑﺔ.
ج ـ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺠﺮاح أو ﻋﺎﻫﺎت.
د ـ ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن.
ﻫـ ـ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎب وﻟﺪ ﻏﻴﺮ وﻟﺪه أو أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻪ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
و ـ ﺑﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ وأدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاف اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ.
ز ـ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﻪ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻗﺎﺋﺪه.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إذا ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺟﺰ ،وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺪة
ً
ﻋﺎﺟﺰا.
ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن
وﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

اﻟﻤﺎدة 600
ً
ﻣﺘﺸﺮدا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ،ﻻ
 1ـ ﻳﻌﺪ
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺳﻌﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ.
ﻳﻤﺎرس
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻤﺘﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻲ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ً
وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﺮار.
وﻳﻮﺿﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة 601
ً
ﺳﻼﺣﺎ أو أدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاف
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  599ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺸﺮد ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ أو ﻳﻘﻮﻣﻮن أو ﻳﻬﺪدون ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻳﺘﻨﻜﺮون ﻋﻠﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أو
ﻳﺘﺸﺮدون ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ.

اﻟﻤﺎدة 602
ﻛﻞ ﺣﺪث دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺗﺮك ﻣﻦ ﻣﺪة أﺳﺒﻮع ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺰل واﻟﺪﻳﻪ أو وﺻﻴﻪ أو اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻢ وﺷﺮد ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .237

اﻟﻤﺎدة 603
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو أﻫﻠﻪ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن إﻋﺎﻟﺘﻪ
ً
ﻣﺸﺮدا.
وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﺄوده رﻏﻢ اﻗﺘﺪارﻫﻢ وﺗﺮﻛﻮه
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اﻟﻤﺎدة 604
ﻗﺎﺻﺮا دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮل ً
ً
ﺟﺮا ﻟﻤﻨﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻦ دﻓﻊ
ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 605
ً
رﺣﻼ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﻮر ﺳﻮرﻳﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻏﺮﺑﺎء اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ دون ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻮارد
ﻳﻌﺪ
وﻳﺰاوﻟﻮن إﺣﺪى اﻟﺤﺮف.

اﻟﻤﺎدة 606
ً
ﺣﺎﻣﻼ ﺗﺬﻛﺮة ﻫﻮﻳﺔ أو ﻻ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
 1ـ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻞ ﻳﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻻ ﻳﻜﻮن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

اﻟﻤﺎدة 607
ﻛﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮده ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

اﻟﻤﺎدة 608
ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 609
 1ـ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﻟﺤﺎﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ . 80
 2ـ وإذا ﻛﺮر ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.

اﻟﻤﺎدة 610
 1ـ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻜﻴﺮ ﻣﺪﻣﻦ ﻗﻀﻲ ـ وان ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺮرا ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ـ ﺑﺤﺠﺰه ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ.
 2ـ وﻣﺪة اﻟﺤﺠﺰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ.
 3ـ ﺗﺴﺮي ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺤﺠﺰ.

اﻟﻤﺎدة 611
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ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻘﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أﺷﺮﺑﺔ روﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﺳﻜﺮه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة .

اﻟﻤﺎدة 612
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻧﺔ أو ﻣﺤﻞ آﺧﺮ ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻫﻜﺬا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮه إذا
ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أﺷﺮﺑﺔ روﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﺳﻜﺮوه أو ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﻇﺎﻫﺮ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.

اﻟﻤﺎدة 613
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﻧﺘﻪ ﺑﻨﺎت أو ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﺳﺮﺗﻪ دون اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.

اﻟﻤﺎدة 614
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار أﻳﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  612و  613ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ

اﻟﻤﺎدة 615
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  611و  612إذا ﺗﺮك اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺴﻜﺮان ﻳﺘﺠﻮل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ
رﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.

اﻟﻤﺎدة 616
أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن  616و  617ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  55ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  182اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  1960 / 6 / 5ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 617
أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن  616و  617ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  55ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  182اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  1960 / 6 / 5ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 618
 1ـ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرة أو اﻟﻔﻄﻨﺔ.
 2ـ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﻘﺎﻣﺮة ،اﻟﺮوﻟﻴﺖ واﻟﺒﻜﺎرا واﻟﻔﺮﻋﻮن واﻟﺒﺘﻲ ﺷﻔﻮ واﻟﺒﻮﻛﺮ اﻟﻤﻜﺸﻮف وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة 619
ً
ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة أو ﻧﻈﻢ أﻟﻌﺎب ﻣﻘﺎﻣﺮة ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺧﺎص اﺗﺨﺬ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
 1ـ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ
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واﻟﺼﺮاﻓﻮن وﻣﻌﺎوﻧﻮﻫﻢ واﻟﻤﺪراء واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﻏﺮﺑﺎء اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺠﺮم أو اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ اﻷﺛﺎث وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮش
 3ـ ﺗﺼﺎدر
اﻟﻤﻜﺎن وزﻳﻦ ﺑﻬﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ.

اﻟﻤﺎدة 620
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﺷﺘﺮك ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه أو ﻓﻮﺟﻰء ﻓﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة .

اﻟﻤﺎدة 621
 1ـ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻫﻲ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل دون رﺿﺎه
 2ـ إن اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮزة ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 622
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺔ اﻷﺣﻮال
اﻵﺗﻴﺔ:
آـ ً
ﻟﻴﻼ.
ب ـ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ.
ج ـ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﻠﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ادوات ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ
ﻣﻮﻇﻒ أو ﺑﺎﺗﺪاء زﻳﻪ أو ﺷﺎراﺗﻪ أو ﺑﺎﻟﺘﺬرع ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ً
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ.
ﺳﻼﺣﺎ
ﺣﺎﻣﻼ
د ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرﻗﻮن ﻣﻘﻨﻌﻴﻦ أو أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪﻫﻢ
ﻫـ ـ ان ﻳﻬﺪد اﻟﺴﺎرﻗﻮن أو أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼح أو ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺿﺮوب اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ،اﻣﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ واﻣﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻫﺮب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮوق.

اﻟﻤﺎدة 623
 1ـ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺤﺪﻳﺪي ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺔ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻀﻰ
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
 2ـ وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺔ إﻻ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 3ـ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻤﺎدة 624
 1ـ إذا راﻓﻖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻮاء ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ وﺳﻮاء ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﺮب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮوق
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
 2ـ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ رﺿﻮض أو ﺟﺮوح أو إذا راﻓﻘﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة .622

اﻟﻤﺎدة 625
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪران ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻻ .ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﺘﺴﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ أو أﻳﺔ أداة ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻐﻴﺮ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ دﺧﻮﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة  625ﻣﻜﺮر
-1آ ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ – 2000إﻟﻰ  -5000ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺄي
ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ أي ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﺮ رﻗﻢ  19ﺗﺎرﻳﺦ
3031974
ب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ – 2000إﻟﻰ  -4000ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
—1ﻳﺴﺮق ﻟﻮﺣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎرة أو ﻣﺮﻛﺒﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ وأﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ
—2ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮﺣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺮوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة أو ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ أو ﻻﺗﺤﻤﻞ
ً
ﻣﺨﺼﺼﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻟﺴﻴﺎرة أو ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى أو ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻌﺪ
—3ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ رﻗﻤﺎ أو ﻟﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺳﻴﺎرة أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن
-2آ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1500إﻟﻰ  3000ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ دون ﺣﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
ً
ﻗﺎﺻﺪا ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ب ـ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة –أ -ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ – -2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500إﻟﻰ  1000ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ إذا أﻋﺎد اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ أﺧﺬه أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﻣﻜﺎن أﺧﺬه ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻌﻞ دون إﺣﺪاث ﺗﻠﻒ ﻓﻴﻪ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ  2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
ج ـ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  662ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
د ـ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ  2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة أﺣﻜﺎم وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  168ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻣﺎ
ﻳﻠﻴﻬﺎ
ً
أوﺻﺎﻓﺎ أﺧﺮى.
ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ إذا اﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﻔﺎﻋﻞ

اﻟﻤﺎدة 626
ً
ً
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ ً
ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ ،أو إذا ﺣﺼﻠﺖ
ﺳﻼﺣﺎ
ﻟﻴﻼ ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﻨﻌﻴﻦ أو ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺤﻤﻞ
ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن )ﻣﻌﺪ ﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﻨﺎس(.
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اﻟﻤﺎدة 627
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ :
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت أو اﻟﺤﺮب أو ﻏﺮق ﺳﻔﻴﻨﺔ أو أﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ أﺧﺮى.
 2ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻦ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻻ ﺗﺨﺼﻪ ﻓﻨﻬﺒﻬﺎ أو أﺗﻠﻔﻬﺎ .

اﻟﻤﺎدة 628
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
آـ ً
ﻟﻴﻼ واﻟﺴﺎرق اﺛﻨﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﻓﻲ إﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﻰ اﻟﻨﺎس أو ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪ.
ً
ً
ً
ً
ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ.
ﺳﻼﺣﺎ
ﺣﺎﻣﻼ
ﻣﻘﻨﻌﺎ أو
ب ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق
ً
ً
ﻣﺄﺟﻮرا وﻳﺴﺮق ﻣﺎل ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو ﻣﺎل إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو ﻓﻲ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ راﻓﻘﻪ إﻟﻴﻪ ،أو أن ﻳﻜﻮن
ﺧﺎدﻣﺎ
ج ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق
ً
ً
ً
ﺻﺎﻧﻌﺎ وﻳﺴﺮق ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو ﻣﺨﺰﻧﻪ أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻐﻼن ﻋﺎدة ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﺎﻣﻼ أو
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أو
اﻟﺴﺎرق
ً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ أو ﺷﺒﻴﻬﻪ وﻳﺴﺮق ﻣﻦ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻨﺪه.
د ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 629
ﺗﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻞ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪم أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎرات أو اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات أو اﻟﺤﺎﻓﻼت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ أو اﻟﻤﻄﺎرات أو اﻟﺠﻤﺎرك أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ.

اﻟﻤﺎدة 630
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق اﻟﺨﻴﻞ أو اﻟﺪواب اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﻟﺠﺮ أو اﻟﺮﻛﻮب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺷﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﺼﻐﻴﺮة أو آﻻت اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة .وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻣﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺐ أو ﺧﺸﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﻄﻮع
واﻟﺤﺠﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ أو اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻚ أو اﻟﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺮك أو اﻟﻄﻴﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﻦ أو اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 631
ً
ً
ً
ﻛﺪﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻴﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻘﻠﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰروﻋﺎت وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ أو
ﻣﺤﺼﻮدا أو
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ واذا ﺗﻌﺪد اﻟﺴﺎرق أو وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت أو اﻟﺪواب ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 632
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إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺰروﻋﺎت وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻊ وﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﺑﺎﻟﺰﻧﺒﻴﻞ أو اﻷﻛﻴﺎس أو اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو
ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت أو اﻟﺪواب أو ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪة اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة 633
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض أو ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﺠﻨﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺮة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﻣﻦ ﺳﺮق
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة .

اﻟﻤﺎدة 634
 1ـ ﻛﻞ ﺳﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وأﺣﻜﺎم وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  168وﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اﻟﻤﺎدة 635
ً
ﺗﻌﻬﺪا أو اﺑﺮاء وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻻﻛﺮاه
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻻﺟﺘﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻏﺘﺼﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ أو أﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ً
ً
اﺿﺮارا ﺑﺜﺮوﺗﻪ أو ﺑﺜﺮوة ﻏﻴﺮه .ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺟﺮاﺋﻪ
أو أﻛﺮه
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ً
ً
ﺳﻼﺣﺎ ﻫﺪد ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺣﺎﻣﻼ
 2ـ وﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ

اﻟﻤﺎدة 636
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻔﻀﺢ أﻣﺮ أو إﻓﺸﺎﺋﻪ أو اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻗﺪر ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﺷﺮﻓﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺪر أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪد
أو ﺷﺮﻓﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 637
ً
ً
ً
ﻗﺎﺻﺪا اﺧﺘﻼس اﻟﺸﻲء ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
ﺿﺮرا وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﺣﻖ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 638
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﻤﺎدة 639
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ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻗﺔ.

اﻟﻤﺎدة 640
 1ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺨﺒﺌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  220و 221إذا أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺒﺾ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ.
 2ـ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮرﻳﻦ.

اﻟﻤﺎدة 641
ً
ً
ً
ً
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ً
اﺣﺘﻴﺎﻻ:
ﺗﻌﻬﺪا أو اﺑﺮاء ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺳﻨﺎدا ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻷ و
ﻣﺎﻻ
إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ.
أو ﺑﺘﻠﻔﻴﻖ أﻛﺬوﺑﺔ أﻳﺪﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﻟﻮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ.
أو ﺑﻈﺮوف ﻣﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺮم أو ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ.
أو ﺑﺘﺼﺮﻓﻪ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ.
ً
ً
ﻣﺴﺘﻌﺎرا أو ﺻﻔﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
اﺳﻤﺎ
أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﺠﺮم.

اﻟﻤﺎدة 642
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
أ ـ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ادارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
ب ـ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ً
ﻣﺎﻻ ﻻﺻﺪار أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎ.
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 643
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة أو أﻫﻮاء ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﻣﺠﺬوب أو ﻣﻌﺘﻮه ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻮازي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﻟﻴﺮة.
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 644
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ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﺨﻴﺎر أو ﻟﻮﻋﺪة وﻫﻮ ﻳﻨﻮي ﻋﺪم دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻮﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﺮدﻫﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺬاره.
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 645
ً
ً
ﺷﺮاﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم وﻫﻮ ﻳﻨﻮي ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ أو ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻃﻌﺎﻣﺎ أو
ﻛﻞ ﻣﻦ وﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺎﻣﺔ أو
اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 646
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﺑﺎﻟﻐﺶ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ أو ﺟﻮﻳﺔ دون أن ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮة اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟﻤﺎدة 647
ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻇﺎﻫﺮة أو ﺧﻔﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮم اﻟﻤﺮاﺑﺎة.

اﻟﻤﺎدة 648
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺿﻴﻖ ذات ﻳﺪه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮض وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻛﻞ ﻣﻦ راﺑﻰ
اﻟﺴﻨﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 649
ً
ً
واﺣﺪا أو ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،ﻋﻮﻗﺐ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻋﺘﻴﺎد اﻟﻤﺮاﺑﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺪﻳﻮﻧﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ راﺑﻰ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺮﺗﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 650
إن ﺟﺮم اﻋﺘﻴﺎد اﻟﻤﺮاﺑﺎة ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺮض واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻰ إذا ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 651
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ رﺑﻊ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮض:
ً
ً
ً
واﺣﺪا.
ﻋﻘﺪا
ﻣﺤﻼ ﻟﻼﻗﺮاض ﻟﻘﺎء رﻫﻦ ﺑﺪون اذن وﻟﻮ أﺟﺮى
أ ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ
ً
دﻓﺘﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ واﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض وﺻﻔﺘﻪ وﻧﻮع
ب ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اذن ﻟﻼﻗﺮاض ﻟﻘﺎء رﻫﻦ وﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ
اﻟﻤﺮﻫﻮن وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
 2ـ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ـ ﻟﻘﺎء رﻫﻦ ـ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 652
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺷﻚ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺑﻖ وﻣﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف أو ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻌﻀﻪ
ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻟﺸﻚ أو ﻋﻠﻰ اﺻﺪار ﻣﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 641
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 653
ً
ﺷﻜﺎ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
 2ـ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إذا اﺳﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮض ﺑﺎﻟﺮﺑﻰ.
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 654
ً
ً
أﺧﺒﺎرا أو ﺑﺘﻠﻔﻴﻘﻪ أﻛﺎذﻳﺐ ﻟﺤﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ أو ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻪ
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻠﺐ أو اﺳﺘﻮﻋﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه
إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .641
 2ـ وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﺠﺮم.

اﻟﻤﺎدة 655
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  642و 649أو ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار أﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﻤﺎدة 656
ً
ً
ﺗﻌﻬﺪا أو اﺑﺮاء ،أو ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل آﺧﺮ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻢ أو اﺧﺘﻼس أو اﺗﻼف أو ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم
اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو اﻻﺟﺎزة أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎرﻳﺔ أو اﻟﺮﻫﻦ ،أو ﻻﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎء أﺟﺮة أو ﺑﺪون أﺟﺮة ﺷﺮط أن ﻳﻌﻴﺪه أو ﻳﻘﺪﻣﻪ أو
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر وﺑﻴﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 657
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أو ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
اﻋﺎدة ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﺮىء ذﻣﺘﻪ رﻏﻢ اﻻﻧﺬار ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 658
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ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻄﻮق اﻟﻤﺎدة  247اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  656و 657إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ
 1ـ ﺗﺸﺪد
أدﻧﺎه ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إﻟﻴﻬﻢ أو اﻟﻤﻨﺎط أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻬﻢ وﻫﻢ:
أ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ.
ب ـ وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻓﺎﻗﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ.
ج ـ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.
د ـ ﻛﻞ ﻣﺤﺎم أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل أو وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﻔﻮض.
ﻫـ ـ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﺧﺎدم ﻣﺄﺟﻮر.
و ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹدارة أﻣﻮال ﺗﺨﺺ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﻓﺮاد أو ﻟﺤﺮاﺳﺘﻬﺎ.
ﻣﻨﻌﺎ ً
ً
ﺑﺎﺗﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﺠﺮم.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺮم
راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  72ﻟﻌﺎم 2011

اﻟﻤﺎدة 659
ً
ﻏﻠﻄﺎ أو ﺑﺼﻮرة ﻃﺎرﺋﺔ أو ﺑﻘﻮة
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻠﻚ أو اﺧﺘﻠﺲ أو رﻓﺾ أن ﻳﺮد أو ﻛﺘﻢ ﻟﻘﻄﺔ أو أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ
ﻗﺎﻫﺮة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ً
ﻛﻨﺰا ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻐﻴﺮه.
 2ـ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺻﺎب

اﻟﻤﺎدة 660
ً
ﻣﺨﻔﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ
 1ـ إن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺜﻠﺜﺎن إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﻢ أو ﻓﺮوﻋﻬﻢ أو أزواﺟﻬﻢ أو ﻣﻦ ذوي اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
إذا أزاﻟﻮا اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻮه.
ً
ﻣﺨﻔﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻠﺚ.
 2ـ إذا ﻋﺎود اﻟﻤﺠﺮم ﺟﺮﻣﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﺎدة 661
ً
ﻣﺠﻬﻮﻻ ،أو ﺗﻜﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﺮدودة ـ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
 1ـ ﻻ ﺗﻼﺣﻖ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
 660و 636و 637و 644و 656و 657و.659
ً
ﻋﻔﻮا إذا راﻓﻘﻬﻤﺎ اﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت
 2ـ إن ﺟﺮﻣﻲ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  656و 657ﻳﻼﺣﻘﺎن
اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .658

اﻟﻤﺎدة 662
 1ـ ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬﺎ أو
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻼﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﻴﻦ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ أزﻳﻞ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
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 2ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺮد أو أزﻳﻞ اﻟﻀﺮر أﺛﻨﺎء اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﻓﻴﺨﻔﺾ رﺑﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة 663
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﺨﺰﻧﻪ أو دﻛﺎﻧﻪ أو ﻓﻲ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 664
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو ﻛﻴﻞ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ .ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 665
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو ﻛﻴﻞ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 666
ﻛﻞ ﻏﺶ آﺧﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﻠﻢ أو ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة ،أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 667
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟـ  98اﻟﻌﻴﺎرات واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ وﻋﺪد اﻟﻮزن واﻟﻜﻴﻞ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺗﺼﺎدر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻤﺎدة 668
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻔﻴﺪة ،أو ﻓﻲ
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺼﺪر
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 669
ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم:
إﻣﺎ ﺑﺪﺳﺎﺋﺲ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻓﺴﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﻜﻴﻞ ،أو إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو وزﻧﻬﺎ
أو ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
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وإﻣﺎ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﻨﺎع ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة 670
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم أﺛﻨﺎء ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ ،أو ﻋﻠﻰ اﻗﺼﺎء اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪﻳﻦ
واﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﻬﺒﺎت أو وﻋﻮد ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 671
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻟﺮﻓﻊ أو
ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ:
ﺑﺎذاﻋﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ادﻋﺎءات ﻛﺎذﺑﺔ.
أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻗﺼﺪ ﺑﻠﺒﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر.
أو ﺑﺎﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻓﺴﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

اﻟﻤﺎدة 672
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أو ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ:
أ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻄﺤﻴﻦ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ واﻟﻠﺤﻮم أو اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ب ـ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﺮم.
ج ـ أو ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛﺜﺮ.

اﻟﻤﺎدة 673
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟـ  665وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 674
 1ـ ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮر ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻧﺸﺮه.
 2ـ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﺪا ذﻟﻚ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة أو إذن ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 3ـ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ وﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ إذا اﺳﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﻌﻞ.

اﻟﻤﺎدة 675
ً
ً
ً
ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﺎﻻ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻔﻠﺲ أﺧﻔﻰ دﻓﺎﺗﺮه واﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد
ﻣﻔﻠﺴﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺎﻟﻪ أو اﻋﺘﺮف ﻣﻮاﺿﻌﺔ ﺑﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ أو ﺻﻜﻮك رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﺎدﻳﺔ أو ﺑﻤﻮازﻧﺘﻪ.
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اﻟﻤﺎدة 676
ً
ً
ﻣﻘﺼﺮا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ:
ﻣﻔﻠﺴﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ
أ ـ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻆ أو ﻣﻀﺎرﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.
ً
ﻗﺮوﺿﺎ
ب ـ إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻓﻼس ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
أو ﺣﻮل ﺳﻨﺪات أو ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻣﺒﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل.
ً
اﺿﺮارا ﺑﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ.
ج ـ إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻳﻔﺎء داﺋﻦ
د ـ إذا وﺟﺪت ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻴﺘﻪ زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ.

اﻟﻤﺎدة 677
ً
ً
ﻣﻘﺼﺮا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻔﺮوض أﻋﻼه ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻔﻠﺲ:
ﻣﻔﻠﺴﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ
أ ـ إذا ﻋﻘﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﻋﻮض ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ.
ب ـ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرة.
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻼزم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة إﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو إذا ﻛﺎن ﻫﺬا
ج ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻓﻲ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ.
د ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺠﺮدة ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮه أو ﺟﺮدﺗﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﻏﻴﺮ أﺻﻮﻟﻴﺔ أو ﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ
وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺛﻤﺔ ﻏﺶ.
ﻫـ ـ إذا ﺗﻜﺮر اﻓﻼﺳﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻟﻤﺎدة 678
ﻋﻨﺪ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  675ﻋﺪا اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻟﻜﺘﻴﻒ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.
أ ـ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ب ـ ﻣﺪﻳﺮو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
ج ـ اﻟﻤﺪﻳﺮون وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻔﻮﺿﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.
إذا أﻗﺪﻣﻮا ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ أو ﺳﻬﻠﻮا أو أﺗﺎﺣﻮا ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ أو إذا ﻧﺸﺮوا ﺑﻴﺎﻧﺎت أو
ﻣﻮازﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو وزﻋﻮا أﻧﺼﺒﺔ وﻫﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 679
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 1ـ إذا أﻓﻠﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه ﻓﻲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ ) 676ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ إذا أﻗﺪم ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ ) 677ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(.

اﻟﻤﺎدة 680
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  678و 679ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟـ  209و 210ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼ اﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة 681
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼس أو اﺧﻔﺎء ،أو ﻛﺘﻢ أﻣﻮاﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
ً
اﺣﺘﻴﺎﻻ ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ دﻳﻮن وﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻖ اﻻﻓﻼس.
ب ـ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
ج ـ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﺳﻢ وﻫﻤﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ.
ﻫﺬا ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ.

اﻟﻤﺎدة 682
ً
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮن أو ﻳﺠﺮي
ﻧﻔﻌﺎ
إن اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ً
ً
ً
ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﺐ
اﺗﻔﺎﻗﺎ
اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﺳﻨﺪﻳﻚ اﻟﻄﺎﺑﻖ.

اﻟﻤﺎدة 683
إن زوج اﻟﻤﻔﻠﺲ وﻓﺮوﻋﻪ وأﺻﻮﻟﻪ وأﺻﻬﺎره ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﺴﻮن أو ﻳﺴﺮﻗﻮن أو ﻳﺨﻔﻮن ﺳﻨﺪات ﺗﺨﺺ اﻟﻄﺎﺑﻖ دون أن
ً
ً
ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .634
ﺗﺪﺧﻼ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا

اﻟﻤﺎدة 684
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﺮار وﻧﺸﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
ً
ﺗﻜﺮارا ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
 2ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  678ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

اﻟﻤﺎدة 685
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إن اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻘﺼﺪ إﺿﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺎص أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن و
ﻻﺳﻴﻤﺎ:
ً
ﻛﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﺐ أو ﺑﺎﻳﻔﺎﺋﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ أو ﺑﻜﺘﻢ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ.
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺳﻨﺪات وﻫﻤﻴﺔ أو ﺑﺎﻻﻗﺮار
أو ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو اﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 686
إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  ، 678ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ
 209و 210ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.
اﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺴﻬﻠﻮن أو ﻳﺘﻴﺤﻮن ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ.

اﻟﻤﺎدة 687
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،واﻷﻟﻘﺎب
واﻟﺮﻣﻮز واﻷﺧﺘﺎم واﻟﺪﻣﻐﺎت ،واﻟﺤﺮوف واﻟﺴﻤﺎت ،واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺎرزة ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺮات واﻷرﻗﺎم ،وﺑﺎﻻﺟﻤﺎل ﻛﻞ اﺷﺎرة ﺗﺮﻣﻲ ـ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﺎﺟﺮ ـ إﻟﻰ اﻇﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ أو ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري ،أو زراﻋﻲ ،أو
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء.
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ،إذا ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻧﺸﺮت

اﻟﻤﺎدة 688
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ:
ً
أﻟﻔﺎﻇﺎ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ،أو ﻣﺸﺒﻪ ،أو ﺻﻨﻒ ،أو ﻧﻮع ،أو وﺻﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻮ أﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ
أو ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺨﺺ ﻏﻴﺮه أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻪ أو ﺳﻠﻌﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
أو ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ أو ﻣﻘﻠﺪة أو ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﺟﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ إن ﻛﺎن
ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮي.

اﻟﻤﺎدة 689
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ ،دون أن ﻳﻘﻠﺪﻫﺎ.
ً
ﻣﺤﺼﻮﻻ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ إن ﻛﺎن
ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮي.

اﻟﻤﺎدة 690
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إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن أو ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة ،أو ﻣﺸﺒﻬﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ دون ﺳﻮاﻫﻢ أن
ﻳﺘﺬرﻋﻮا ﺑﺤﺠﺔ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻫﺎ أو ﺷﺒﻬﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 691
ً
ﺻﻮرا أو
 1ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  689ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻛﻠﻤﺎت أو
ً
رﻣﻮزا ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب.
ﺳﻤﺎت أو
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ.

اﻟﻤﺎدة 692
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ.
ً
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أو ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟـ .130

اﻟﻤﺎدة 693
ً
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﺿﺮرا ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺮاع أﻋﻄﻴﺖ وﻧﺸﺮت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 694
إن ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻬﺎدة وأﻗﺪم أﺛﻨﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﻲ أو ﻛﻤﺤﺮض أو ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ
إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 695
 1ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﻠﺪ وﻣﺤﺮﺿﻪ وﺷﺮﻛﺎءه أن ﻳﺘﺬرﻋﻮا ﺑﺤﺠﺔ ﺟﻬﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺎدة.
 2ـ أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﺧﻔﺎء اﻟﻤﺤﺼﻮﻻت اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺬرﻋﻮا ﺑﻐﻠﻄﻬﻢ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟـ .223

اﻟﻤﺎدة 696
ً
ﺿﺮرا ﻓﻲ رﺳﻮم وﻧﻤﺎذج ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻣﻨﺸﻮرة ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة.
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اﻟﻤﺎدة 697
ً
ﻣﺴﺎﻋﺪا أو ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮر ،ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺮم
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

اﻟﻤﺎدة 698
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺛﺒﺖ ﺟﻬﻠﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

اﻟﻤﺎدة 699
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ أو ﺷﻬﺎدة اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ً
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ أو ﻛﺎن

اﻟﻤﺎدة 700
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺶ أو اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻐﻴﺮ إﻟﻴﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى
اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

اﻟﻤﺎدة 701
ﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺠﺎري:
آ ـ ﻛﻞ اﺳﻢ ﺗﺎﺟﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ أو ﻣﺰارع أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻀﺮوري واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮل.
ب ـ ﻛﻞ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎري ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻮﻋﻲ.
ج ـ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺰارع أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
د ـ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي اﻋﺘﻨﻘﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻤﻦ ذﻛﺮ أﻋﻼه وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ ذات ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

اﻟﻤﺎدة 702
 1ـ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  688ﻛﻞ ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺐ اﺳﻢ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري.
اﻣﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ أو اﻇﻬﺎره ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻮﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ أو ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼﻓﺎت أو اﻟﺸﺎرات.
أو ﺑﺎذاﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرات أو اﻋﻼﻧﺎت أو ﻓﻮاﺗﻴﺮ أو رﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ.
ً
ً
ً
ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﻨﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻋﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺮوف
ﻗﻠﻴﻼ أو
ﻣﺤﺮﻓﺎ وﻟﻮ
 2ـ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم وإن ﻛﺎن اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ
اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة وﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺒﺎس.
 3ـ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 703
ﻳﻔﺘﺮض ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻌﻜﺲ ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻏﺘﺼﺎب اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﻤﺎدة 704
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ ﺟﻮاﺋﺰ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو وﻫﻤﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻼﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵرﻣﺎت.
وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول اﻳﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 705
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ دون أن ﻳﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮض أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي
أﻋﻄﻴﺖ ﻓﻴﻪ.
ً
ﻣﺴﺎﻋﺪا دون أن ﻳﺒﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ

اﻟﻤﺎدة 706
ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﻟﻤﺸﺘﺮي ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق
اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 707
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
 1ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟـ  65وﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ
 76و 68إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
 2ـ وﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ اﻟﺠﺮم أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 708
ً
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ً
ﻓﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ اﻧﺘﺎج ﻓﻜﺮي ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﺳﻮاء أﻛﺎن:
أدﺑﻴﺎ أو
أﺛﺮا
ً
ﺧﻄﻴﺎ ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ واﻟﻜﺮارﻳﺲ واﻟﺠﺮاﺋﺪ.
ً
ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻛﺎﻟﺨﻄﺐ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات.
أو
ً
ﺻﻮﺗﻴﺎ ﻛﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
أو
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أو ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ.
ً
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء ،واﻟﻨﺤﺖ ،واﻟﺮﺳﻢ ،واﻟﻨﻘﺶ ،واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
أو

اﻟﻤﺎدة 709
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﺛﺮ أدﺑﻲ أو ﻓﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ:
آ ـ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺸﻰء اﻷﺛﺮ اﻷﺻﻠﻲ.
ب ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﻤﺆﻟﻒ واﺣﺪ ﺻﺒﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ج ـ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻄﺐ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ودروس اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻛﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻔﻮي ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺎﻵﻻت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ.
د ـ ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﻟﻤﺎدة 710
 1ـ إن اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺧﺒﺎر ورواﻳﺎت اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠﻼت واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ
ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﻞ وﺗﻜﻴﻒ ﺷﺮط أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺼﺪرﻫﺎ واﺳﻢ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ.
 2ـ أﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻧﺒﺎء اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ إﻻ ﺻﺒﻐﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺑﺪون إذن وﺑﺪون ذﻛﺮ
ﻣﺼﺪرﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة 711
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ:
آ ـ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻋﻦ أﺛﺮ أدﺑﻲ أو ﻓﻨﻲ أو ﻋﻠﻤﻲ ﻷﺟﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎﻟﺔ أو ﻛﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎدي
ﺷﺮط أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر.
ب ـ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت واﻟﺨﻄﺐ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ج ـ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﺨﻄﺐ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺆﻟﻒ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة واﺣﺪة ﻳﻌﻮد ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ وﺣﺪه.

اﻟﻤﺎدة 712
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ:
ً
ً
ﻣﻐﺘﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ أدﺑﻲ وﻓﻨﻲ.
اﺳﻤﺎ
آ ـ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ
ب ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺆﻟﻒ أو اﻻﺷﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻏﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﻟﺠﻨﻲ رﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.

اﻟﻤﺎدة 713
ً
ً
ً
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ً
ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم أم ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ.
ﻓﻨﻴﺎ ﺳﻮاء أﺻﺒﺢ
أدﺑﻴﺎ أو
أﺛﺮا
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اﻟﻤﺎدة 714
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات :ـ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ـ أو ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أو اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ أو اﻻﻳﺠﺎز أو اﻻﺳﻬﺎب ـ أو ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ أو اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﻔﻦ آﺧﺮ ـ أو ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أو اﻟﻌﺰف أو اﻟﺘﻼوة أو اﻻﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم.

اﻟﻤﺎدة 715
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟـ  706و 707ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه.

اﻟﻤﺎدة 716
ً
ﻗﺼﺪا اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﻧﺼﺎب اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﺎءات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﺧﺮب
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 717
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻫﺪم أو ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري أو أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أو
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم
ً
ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ أم ﻟﻐﻴﺮه.
ﺗﻤﺜﺎل أو ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن

اﻟﻤﺎدة 718
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﻫﺪم أﻳﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻮاخ واﻟﺠﺪر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻴﻨﺔ أو اﻟﺤﻴﻄﺎن اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺑﺶ دون ﻃﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ
وإذا وﻗﻊ اﻟﻬﺪم وﻟﻮ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 719
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ
ﻗﺼﺪا
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﺧﺮب
ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺘﻠﻒ أو اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻳﺠﺎوز اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ أن ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻔﻮق اﻟﺴﺘﺔ
أﺷﻬﺮ.

اﻟﻤﺎدة 720
إذا أدت اﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ  716إﻟﻰ  719إﻟﻰ ﻗﺘﻞ اﻣﺮىء أو ﺟﺮﺣﻪ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  188و.190
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اﻟﻤﺎدة 721
ً
ً
ً
ﻳﺎﺑﺴﺎ وﻣﻦ ﻫﺪم أو
أﺧﻀﺮا ﻛﺎن أم
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻢ ﺣﻔﺮة أو ﻫﺪم ﺳﻮر ﻣﻦ أي اﻟﻤﻮاد ﺑﻨﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺎج أو ﻧﺰﻋﻪ
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم وﻟﻮ
ﺧﺮب أو ﻧﻘﻞ أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻼك ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
 2ـ ﺗﻨﺰل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻫﺪم أو ﺧﺮب أو ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻮم اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﺪاء أو ﻧﺼﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرض.

اﻟﻤﺎدة 722
ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻐﺼﺐ أرض أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺠﺒﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ
إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺬﻛﻮر
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 723
ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف واﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﺳﻨﺪا
 1ـ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ
 2ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ إذا راﻓﻖ اﻟﺠﺮم ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا
ارﺗﻜﺒﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ.
 3ـ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 4ـ ﻳﺴﻘﻂ اﻻدﻋﺎء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ.

اﻟﻤﺎدة 724
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﺼﺐ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة 725
ً
أﺷﺠﺎرا أو ﺷﺠﻴﺮات ﻧﺒﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻧﺼﺐ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاس
 1ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أو ﻗﺼﻒ أو أﺗﻠﻒ ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ً
أﺷﺠﺎرا
 2ـ ﻛﻞ ﻣﻦ رﻋﻰ أو أﻃﻠﻖ ﻣﺎﺷﻴﺔ أو ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺠﺮ أو اﻟﺮﻛﻮب أو اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ
ً
ﺿﺮرا إﻟﻰ أرض ﻻ ﺗﺨﺼﻪ أو ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺜﻤﺮة أو اﻟﻤﺰروﻋﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺑﺎﻻﺟﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث
ﺣﻖ اﻟﻤﺮور أو اﻟﺮﻋﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 726
إذا وﻗﻊ ﻓﻌﻞ اﻻﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻋﻢ أو أﺷﺠﺎر ﻣﺜﻤﺮة أو ﻓﺴﺎﺋﻠﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺠﺮة أﺧﺮى ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻄﻌﻮم أو ﺷﺠﺮة أو ﻓﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻤﺎدة 727
إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺠﺮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أو اﻷﺷﺠﺎر أو اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.

اﻟﻤﺎدة 728
ً
ﻗﺼﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮان ﺟﺮ أو ﺣﻤﻞ أو رﻛﻮب أو ﻣﻮاﺷﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع ﺗﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ:
 1ـ ﻣﻦ أﻗﺪم
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي إذا وﻗﻊ اﻟﺠﺮم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﻪ أو ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ أو اﻻﺳﻄﺒﻼت أو
اﻟﺤﻈﺎﺋﺮ أو اﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا وﻗﻊ اﻟﺠﺮم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻴﻮان أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﻪ أو ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ً
ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ اذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
 2ـ وإذا ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﻢ أﺣﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.

اﻟﻤﺎدة 729
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ اﺗﻼف اﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﻛﺴﺮﻫﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ﻣﻦ أﻗﺪم

اﻟﻤﺎدة 730
ً
واﻗﺘﺪارا ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ
إذا أﻗﺪﻣﺖ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه أو اﺗﻼﻓﻬﺎ ﻗﻮة
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 731
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺪون اذن:
آ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرض أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة أو ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﻓﻲ
ً
ﻣﺘﺮا.
اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ
ب ـ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﺪ ﺿﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎه وﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺬه
اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر.
ج ـ ﻋﻠﻰ ﻧﺰع ﺣﺠﺎرة أو ﺗﺮاب أو رﻣﻞ أو أﺷﺠﺎر أو ﺷﺠﻴﺮات أو أﻋﺸﺎب ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻔﺎف أو ﻣﻦ أﺣﻮاض ﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ
وﻣﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران.
د ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮس واﻟﺰرع ووﺿﻊ ﺷﺲء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران أو ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
أواﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ﻓﻲ أﺣﻮاﺿﻬﺎ أو ﺑﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﻤﺮات أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أو ﻗﺴﺎﻃﻞ اﻟﻤﻴﺎه وﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﻫـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ وﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران أو
ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﻤﺮات أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أو ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﻴﺎه أو ﻗﺴﺎﻃﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺟﺮﻳﺎ ً
ً
ﺣﺮا.
و ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺟﺮي اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ز ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺮﻳﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 732
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺪون اذن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ أو
ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 733
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﻗﻠﺐ أو ﺧﺮب ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺸﺎءات اﻟﻤﺸﻴﺪة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺠﺴﻮر واﻟﺴﺪود واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ أو
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ أو ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه
ً
اﻣﺘﻴﺎزا أم ﻻ.
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وﻗﺴﺎﻃﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﻟﻤﻄﻤﻮرة ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻤﺎدة 734
ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ:
ً
اﻣﺘﻴﺎزا أم ﻻ أو ﺳﻜﺐ أو رﻣﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاﺋﻞ أو ﻣﻮاد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﻧﻌﺔ
آ ـ ﺳﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻴﺎه.
ً
ب ـ أﻟﻘﻰ أﺳﻤﺪة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ أو وﺿﻊ أﻗﺬارا ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﺒﻊ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ج ـ أﺟﺮى أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﻨﺒﻊ أو اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ.

اﻟﻤﺎدة 735
ً
ﻗﺼﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻧﺒﻊ أو ﻣﺎء ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ أﻗﺪم
ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 736
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ أﻗﺪم:
آ ـ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻌﻴﻴﺒﻬﺎ.
ب ـ ﻧﺰع اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﺸﻮارع أو ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ واﻟﺼﻮى أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ أو ﺗﻌﻴﻴﺒﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 737
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
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آ ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻒ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎم أو ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻣﺼﺐ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ أي ﺧﻄﺄ
آﺧﺮ.
ب ـ ﻣﻦ ﺳﺪم اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم دون داع وﻻ إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ أو ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺷﻲء ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮور وﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﻳﻀﻴﻘﻬﻤﺎ.
ً
ﻧﻬﺎرا واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ً
ﻟﻴﻼ أﻣﺎم اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ ﺑﺎﺟﺮاﺋﻬﺎ أو أﻣﺎم ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
ج ـ ﻣﻦ أﻫﻤﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
د ـ ﻣﻦ أﻃﻔﺄ اﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ أو اﻟﻔﻮاﻧﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻧﺰﻋﻬﺎ أو أﺗﻠﻔﻬﺎ.
ً
أﻗﺬارا أو ﻛﻨﺎﺳﺔ أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻫـ ـ ﻣﻦ رﻣﻰ أو وﺿﻊ
ً
أﻗﺬارا أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻀﺎرة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺒﺎه.
و ـ ﻣﻦ رﻣﻰ أو أﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس
ز ـ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
ﺗﻨﺰع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ اﻻﻋﻼﻧﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪم اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟﻤﺎدة 738
 1ـ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ:
آ( ـ ﻋﻠﻰ ارﻛﺎض ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺠﺮ واﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﻛﻮب وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻃﻼﻗﻬﺎ.
ب( ـ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق ﻋﻴﺎرات ﻧﺎرﻳﺔ ﺑﺪون داع أو ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة.
ج( ـ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق أﺳﻬﻢ ﻧﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء.
 2ـ ﺗﺼﺎدر اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ.
 3ـ وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي.

اﻟﻤﺎدة 739
ً
ً
ﻣﺮاﻫﻘﺎ
وﻟﺪا أو
 1ـ إن ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺴﺎرح واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أو ﻓﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد،
ً
ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،أو اﺑﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄﺑﻴﻬﺎ أو أﻣﻬﺎ أو وﻟﻴﻬﺎ أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻬﺎ اﻷدﻧﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم واﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.

اﻟﻤﺎدة 740
ً
دﻓﺘﺮا ﻳﺪون ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻣﻦ أﻫﻤﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺎﻧﺎت واﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻺﻳﺠﺎر أن ﻳﻤﺴﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل
وﺑﺪون ﺑﻴﺎض اﺳﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺎم أو ﻗﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﺰﻟﻪ وﺻﻨﻌﺘﻪ وﻣﺤﻞ وﻻدﺗﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺮز ﻫﺬا
اﻟﺪﻓﺘﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 741
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ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺴﺎرح واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ.

اﻟﻤﺎدة 742
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ أﻫﻤﻞ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﺪ وﻣﺪاﺧﻦ اﻷﻓﺮان واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر أو أﻫﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 743
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﻟﻤﺎرة ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ وﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﺒﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 744
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
ً
ﻟﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﺴﻠﺐ راﺣﺔ اﻷﻫﻠﻴﻦ وﻛﺬا ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أو اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻪ.
آ ـ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺿﻮﺿﺎء أو
ً
ﻗﺼﺪا ﺑﺤﺠﺎرة أو ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺼﻠﺒﺔ أو ﺑﺎﻷﻗﺬار اﻟﻌﺠﻼت واﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻐﻴﺮ أو أﺳﻮاره واﻟﺠﻨﺎﺋﻦ واﻷﺣﻮاش.
ب ـ ﻣﻦ رﻣﻰ
ً
ً
ً
ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺘﻪ.
ﻣﺆذﻳﺎ أو أﻃﻠﻖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎ
ﺟـ ـ ﻣﻦ أﻓﻠﺖ
ً
ﺿﺮرا.
د ـ ﻣﻦ ﺣﺚ ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﺎرة أو اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻜﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث أذى أو

اﻟﻤﺎدة 745
ً
ً
ً
رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻜﺮة ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ
ﺻﻮرا أو
ﻧﻘﻮﺷﺎ أو
ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ
واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ،وﺗﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم.

اﻟﻤﺎدة 746
ً
ﻳﺎﻧﺼﻴﺒﺎ أو أي ﻟﻌﺐ آﺧﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
 1ـ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
 2ـ وﺗﺼﺎدر اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ.

اﻟﻤﺎدة 747
ً
داﺟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﺣﻴﻮان ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻠﻜﻪ ورﺑﺎه.
ﻳﻌﺘﺒﺮ

اﻟﻤﺎدة 748
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 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺪم ﺑﺪون داع ﻋﻠﻰ اﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﻮان داﺟﻦ
أو ﻋﻠﻰ ارﻫﺎﻗﻪ.
ً
ً
ً
ً
ً
ﺷﺪﻳﺪا.
اﻫﻤﺎﻻ
ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺤﺮاﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﻃﻌﺎم أو أﻫﻤﻠﻪ
داﺟﻨﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ أو ﻛﺎن
ﺣﻴﻮاﻧﺎ
 2ـ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك

اﻟﻤﺎدة 749
ً
ﻋﻠﻨﺎ وﺑﺪون داع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ داﺟﻦ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻣﻦ أﺳﺎء

اﻟﻤﺎدة 750
ً
ً
ﺗﺮاﺑﺎ أو ﺣﺠﺎرة
ﻋﺸﺒﺎ أو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪون اذن
أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.

اﻟﻤﺎدة 751
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة :
أ ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ دﺧﻮل أرض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺠﺔ أو اﻟﻤﺰروﻋﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﺮور.
ب ـ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺨﻄﺘﻪ ﻣﻮت ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻐﻴﺮ أو ﺟﺮﺣﻬﺎ أو اﻳﺬاءﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة 752
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﻃﻠﺐ أﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﻨﺸﻮرة
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ.

اﻟﻤﺎدة 753
ﻣﻦ أﺑﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.

اﻟﻤﺎدة 754
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ )ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ( ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻷرواح ،واﻟﺘﻨﻮﻳﻢ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ واﻟﺘﻨﺠﻴﻢ وﻗﺮاءة اﻟﻜﻒ وﻗﺮاءة ورق اﻟﻠﻌﺐ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ،وﺗﺼﺎدر اﻷﻟﺒﺴﺔ واﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ً
أﺟﻨﺒﻴﺎ.
 2ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻜﺮر ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ،وﻳﻤﻜﻦ اﺑﻌﺎده إذا ﻛﺎن

اﻟﻤﺎدة 755
 1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
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آ( ـ ﻣﻦ أﻫﻤﻞ أو رﻓﺾ اﻃﺎﻋﺔ أواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻدارﻳﺔ ﺑﺎﺻﻼح أو ﻫﺪم اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﺔ.
ب( ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ أم ﻻ ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ أو ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻋﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ أو إﺟﺮاء أي ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ رﺟﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث أو ﻏﺮف أو ﻓﻴﻀﺎن أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺧﺮى أو ﻋﻨﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﻟﺴﻠﺐ أو اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد واﻻﺳﺘﻨﺠﺎد
وﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 2ـ وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي.

اﻟﻤﺎدة 756
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ
ً
وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

mz
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