ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺭﻗﻢ ) (٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧ﻡ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ﻡ
ﻭﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦ﻡ

ﺇﻋـــــــــــﺪﺍﺩ
ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺩﳝﺎﺱ

ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ

ﺑﻜﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﺃﲪﺪ ﺍﳊﻤﺎﺩﻱ

ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧م
ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻧﺤﻦ زاﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻤﺆﻗﺖ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (١ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٢م ،ﻓﻲ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﯿﺎت
اﻟﻮزراء ،واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٦م ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣﺪاث
اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ،وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﺼﺪﯾﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ:
اﻟﻤﺎدة )(١
ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢
ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٣
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه.
زاﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن
رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ:
ﺑﺘﺎرﯾﺦ١٤٠٨/٤/١٧ :ھـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٩٨٧/١٢/٨ :م
٭ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ  ٢٠دﯾﺴﻤﺒﺮ ١٩٨٧م  -اﻟﻌﺪد  - ١٨٢اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ص ١٧٣٦٥
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اﻟﻔﮭﺮس

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول:
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ:
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﻮاﻧﻌﮭﺎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس:
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺸﺪدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ:
اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ:
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻌﻔﻮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢
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اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺒﺎب اﻷول:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧
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اﻟﻜﺘﺎب اﻷول
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ

-٥-

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول  -اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول  -أﺣﻜﺎم ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١
ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪﯾﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺗﺤﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺰﯾﺮﯾﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻷُﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة )(٢
ﻻ ﯾﺆﺧﺬ إﻧﺴﺎن ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ﻏﯿﺮه .واﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٣
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻷُﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻧﺺ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٤
ﻻ ﯾﻔﺮض ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ إﻻّ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:
 - ١اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
 - ٢ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
 - ٣رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وأﻋﻀﺎؤھﺎ.
 - ٤ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﺘﮫ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﻮض
ﻓﯿﮫ.
 - ٥رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات وأﻋﻀﺎؤھﺎ واﻟﻤﺪﯾﺮون وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - ٦رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات وأﻋﻀﺎؤھﺎ واﻟﻤﺪﯾﺮون وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
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واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
وﯾﻌﺪ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﻘﻮم ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﯾﻤﻠﻚ ھﺬا اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘﺮرة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
١

اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮫ( ١).
اﻟﻤﺎدة )(٦
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﻮي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺋﻤﺔ أو
ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻐﯿﺮ أﺟﺮ ،ﻃﻮاﻋﯿﺔ أو ﺟﺒﺮاً.
وﻻ ﯾﺤﻮل إﻧﮭﺎء اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ دون ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻰ وﻗﻌﺖ
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٧
ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻹﻣﺎرات اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺾ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة ) (٨ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد وأوﻟﯿﺎء ﻋﮭﻮدھﻢ وﻧﻮاﺑﮭﻢ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(٩
ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻗﺎً ﻟﻠﻌﻼﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:
 - ١اﻟﻘﻮل أو اﻟﺼﯿﺎح إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺠﮭﺮ ﺑﮫ أو ﺗﺮدﯾﺪه ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻋﺎم أو
ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح أو ﻣﻄﺮوق أو إذا أذﯾﻊ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى.
) (١اﻟﻤﺎدة  ٥ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٤٣ﻟﺴﻨﺔ  ٥٠٠٢اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ  ١٤٤ﻓﻲ ٥٠٠٢/٢١/١٣م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (٨ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
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 - ٢اﻷﻋﻤﺎل أو اﻹﺷﺎرات أو اﻟﺤﺮﻛﺎت إذا وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ أو ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ
ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻵﻟﯿﺔ أو ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ أُﺧﺮى.
 - ٣اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر واﻷﻓﻼم واﻟﺮﻣﻮز وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ أو وزﻋﺖ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ أو ﺑﯿﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس أو ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن.
اﻟﻤﺎدة )(١٠
ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺪد واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(١١
ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺨﺼﻮم أو ﻟﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮداد أو
اﻟﺘﻀﻤﯿﻨﺎت أو اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت أو أﯾﺔ ﺣﻘﻮق أُﺧﺮى.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺰﻣﺎن
اﻟﻤﺎدة )(١٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ واﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ
ﻓﯿﮫ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٣
إذا ﺻﺪر ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﻄﺒﻖ
دون ﻏﯿﺮه.
وإذا ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ﺻﯿﺮورة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﺮك اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ
أﺟﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﺘﮭﻲ آﺛﺎره اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺨﻔﻔﺎً ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت  -ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ  -إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ.
اﻟﻤﺎدة )(١٤
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﻌﻞ أو ﺗﺮك أو ﺑﺘﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة أو ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دﻋﺖ ﻟﺼﺪوره ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﺈن
اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺴﺮﯾﺎﻧﮫ أو زوال اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻻ ﯾﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(١٥
ﯾﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﮫ.
وإذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮد أو ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺮي
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺪد أو ﯾﺼﺒﺢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻮد وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷُﺧﺮى ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه.
-٩-

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎن واﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺎدة )(١٦
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ .وﯾﺸﻤﻞ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
أراﺿﯿﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺴﯿﺎدﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﯿﺎه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻮھﺎ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إذا وﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ أو إذا
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ أو ﻛﺎن ﯾﺮاد أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة ) (١٧ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﮭﺮ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﯾﻨﻤﺎ وﺟﺪت.
وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺪﯾﺮھﺎ
ﻷﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ

٢

اﻟﺪوﻟﺔ( ١).

اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﯿﮭﺎ ،ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﮭﺮ اﻟﺴﻔﻦ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺑﺤﺮھﺎ
اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ إﻻّ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١إذا اﻣﺘﺪت آﺛﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - ٢إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺗﻤﺲ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻌﻜﺮ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ أو ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﯿﮭﺎ أو ﺑﺤﺮھﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ.
 - ٣إذا ﻃﻠﺐ رﺑﺎن اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ أو ﻗﻨﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻤﮭﺎ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
 - ٤إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - ٥إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد أو أﺷﯿﺎء ﻣﺤﻈﻮر ﺗﺪاوﻟﮭﺎ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺎً.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
- ١٠ -

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﮭﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﻮي ﻓﻼ
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻّ إذا ﺣﻄﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻄﺎراﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،أو
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺗﻌﻜﺮ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺨﻞ ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎم أو إذا ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻃﻠﺐ رﺑﺎن اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ

٣

اﻟﺪوﻟﺔ(١ ).

اﻟﻤﺎدة )(١٩
ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻓﺎﻋﻼً أو ﺷﺮﯾﻜﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ
وﻗﻌﺖ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٠
ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻓﺎﻋﻼً أو ﺷﺮﯾﻜﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري أو ﺳﻨﺪاﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺄذون ﺑﺈﺻﺪارھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻃﻮاﺑﻌﮭﺎ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺰوﯾﺮ أو ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺤﺮراﺗﮭﺎ أو أﺧﺘﺎﻣﮭﺎ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
 - ٢ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺰوﯾﺮ أو ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ﺗﺰﯾﯿﻒ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ
ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ.
 - ٣ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺰوﯾﺮ أو ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ﺗﺰﯾﯿﻒ ﻋﻤﻠﺔ ورﻗﯿﺔ أو ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻼت واﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت ﻓﯿﮭﺎ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة ) (٢١ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ أن ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﺎﻋﻼً أو
ﺷﺮﯾﻜﺎً ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺨﺮﯾﺐ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات أو
) (١اﻟﻤﺎدة  ١٨ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م

- ١١ -

اﻟﻨﺴﺎء أو اﻟﺼﻐﺎر أو اﻟﺮﻗﯿﻖ أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،واﻹرھﺎب اﻟﺪوﻟﻲ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ

٤

اﻷﻣﻮال(١ ).

اﻟﻤﺎدة )(٢٢
ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ارﺗﻜﺐ وھﻮ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻌﻼً ﯾﻌﺪ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء
ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﺎﻋﻼً أو ﺷﺮﯾﻜﺎً ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ إذا ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﯿﮫ.
وﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ،وﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻻ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﯿﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺎدة.
اﻟﻤﺎدة )(٢٣
ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﻻّ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم .وﻻ ﯾﺠﻮز
إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎً ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً ﺑﺒﺮاءﺗﮫ أو إداﻧﺘﮫ واﺳﺘﻮﻓﻰ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﺣﻔﻈﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
وﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﺳﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺟﺐ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة
ﺻﺎدراً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (٠٢و) (١٢وﻛﺎن ﻣﺒﻨﯿﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
ﻻ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺎزت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ
ﺑﻤﻘﺮ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤
ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ أو
اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ.

) (١اﻟﻤﺎدة  ٢١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٥
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١ﻻ ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎدة )(٢٦
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻟﻰ:
 - ١ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺪود.
 - ٢ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺼﺎص ودﯾﺔ.
 - ٣ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮﯾﺔ.
واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع :ﺟﻨﺎﯾﺎت وﺟﻨﺢ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
وﯾﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
أو اﻟﺪﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ أُﺧﺮى ﯾﺘﺤﺪد ﻧﻮﻋﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷُﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧
ﻻ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ إذا اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺧﻒ ﺳﻮاء
أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻷﻋﺬار ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أم ﻟﻈﺮوف ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨
اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١أﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪود أو اﻟﻘﺼﺎص ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺪي اﻟﺸﺮب واﻟﻘﺬف.
 - ٢اﻹﻋﺪام.
 - ٣اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 - ٤اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩
اﻟﺠﻨﺤﺔ ھﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١اﻟﺤﺒﺲ.
 - ٢اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ درھﻢ.
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٥

 - ٣اﻟﺪﯾﺔ(١ ).
اﻟﻤﺎدة )(٣٠
ﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ أو
ﺑﺈﺣﺪاھﻤﺎ:
 - ١اﻟﺤﺠﺰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم وﯾﻜﻮن اﻟﺤﺠﺰ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ.
 - ٢اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ درھﻢ.

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢٩ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٦اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  ٤٥٩ﻓﻲ ٢٠٠٦/١٢/٢٨م.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أرﻛﺎن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول  -اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي
 - ١اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٣١
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن
ھﺬا اﻻرﺗﻜﺎب أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺠﺮﻣﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢
ﻻ ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﮫ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ،ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺳﮭﻢ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻣﻌﺎﺻﺮ أو ﻻﺣﻖ ﻣﺘﻰ
ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً أو ﻣﺤﺘﻤﻼً وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻣﻮر.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ وﺣﺪه ﻛﺎﻓﯿﺎً ﻹﺣﺪاث ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
إﻻّ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٣
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻊ وﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﺑﻤﺠﺮد
ارﺗﻜﺎﺑﮫ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﻤﺸﺮوع إﺟﺮاﻣﻲ واﺣﺪ
ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ واﺣﺪ دون أن ﯾﻘﻄﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﺎرق زﻣﻨﻲ ﯾﻔﺼﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
أﻣﺎ إذا ﻛﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺪﺧﻼً ﻣﺘﺠﺪداً ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار آﺛﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻹﺳﺒﺎغ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﯿﮭﺎ
إذا ﺑﻘﯿﺖ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ.
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 - ٢اﻟﺸﺮوع
اﻟﻤﺎدة )(٣٤
اﻟﺸﺮوع ھﻮ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ إذا أوﻗﻒ أو ﺧﺎب أﺛﺮه ﻷﺳﺒﺎب ﻻ دﺧﻞ
ﻹرادة اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
وﯾﻌﺪ ﺑﺪءاً ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي
ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﯾﺆدي إﻟﯿﮫ ﺣﺎﻻً وﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮوﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺠﺮد اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وﻻ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ذﻟﻚ:
 - ١اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻋﺪام.
 - ٢اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 - ٣اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦
ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﯿﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ھﺬا اﻟﺸﺮوع.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ
اﻟﺘﺎﻣﺔ.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي
اﻟﻤﺎدة )(٣٨
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪ أو اﻟﺨﻄﺄ.
وﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه إرادة اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ھﺬا اﻻرﺗﻜﺎب
أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺠﺮﻣﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أي ﻧﺘﯿﺠﺔ أُﺧﺮى ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً
ﯾﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﮭﺎ.
وﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﻄﺄ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ إھﻤﺎﻻً أم
ﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎه أم ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎط أو ﻃﯿﺸﺎً أو رﻋﻮﻧﺔ أم ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو
اﻷواﻣﺮ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩
إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺤﺪدت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﻘﺪ وﺟﻮدھﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ أو أن ﺗﺨﻔﻔﮭﺎ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻋﺘﻘﺎده ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ
أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻐﻠﻂ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ إھﻤﺎﻟﮫ أو ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎﻃﮫ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ
ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺬﻟﻚ.

اﻟﻤﺎدة )(٤٠
ﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻤﺎدة )(٤١
إذا ﺟﮭﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻇﺮف ﻣﺸﺪد ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ ،وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺬر وﻟﻮ ﻛﺎن ﯾﺠﮭﻞ وﺟﻮده.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢
ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺬراً.
اﻟﻤﺎدة )(٤٣
ﯾﺴﺄل اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﻋﻤﺪاً أم ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﺪ ﺻﺮاﺣﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٤٤
ﯾﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺒﮭﺎ وﺣﺪه أو ﻛﺎن ﺷﺮﯾﻜﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻓﯿﮭﺎ ،وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
أوﻻً :إذا ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :إذا اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻓﻌﺎل ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻤﺪاً ﻋﻤﻼً ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :إذا ﺳﺨﺮ ﻏﯿﺮه ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻛﺎن ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﻷي ﺳﺒﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٥
ﯾﻌﺪ ﺷﺮﯾﻜﺎً ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ:
أوﻻً :ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﻦ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻼﺣﺎً أو آﻻت أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮭﺎ أو ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﺪاً ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ أُﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﮭﺰة أواﻟﻤﺴﮭﻠﺔ أو اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ
ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ .وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٦
ﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻛﻞ ﺷﺮﯾﻚ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ إذا ﻟﻢ
ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻏﯿﺮه.
اﻟﻤﺎدة )(٤٧
ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺷﺮﯾﻜﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً أو ﻣﺘﺴﺒﺒﺎً ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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اﻟﻤﺎدة )(٤٨
إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ أو ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﯾﮫ أو
ﻷﺣﻮال أُﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﻓﻼ ﯾﻔﯿﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء.
اﻟﻤﺎدة )(٤٩
إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻇﺮوف ﻣﺎدﯾﺔ ﻻﺻﻘﺔ ﺑﮭﺎ أو ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﻔﮭﺎ ﺳﺮت آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ
أو ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ.
ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮت ﻇﺮوف ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺸﺪدة ﺳﮭﻠﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ إﻻّ
إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﮭﺎ.
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻓﻼ ﯾﺘﻌﺪى أﺛﺮھﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﮫ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوﻓﺎً
ﻣﺸﺪدة أم ﻣﺨﻔﻔﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٥٠
إذا ﺗﻮاﻓﺮت أﻋﺬار ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﻖ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻛﺎن أو ﻣﺘﺴﺒﺒﺎً ﻓﻼ ﯾﺘﻌﺪى أﺛﺮھﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﮫ.
وﺗﺴﺮي اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﺘﺴﺒﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(٥١
ﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻛﺎن أو ﻣﺘﺴﺒﺒﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼً وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(٥٢
إذا ﺗﻐﯿﺮ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻈﺮوﻓﮭﺎ ﻋﻮﻗﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺼﺪه أو ﻋﻠﻤﮫ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ وﺗﺠﺎوز ﺣﺪودھﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول  -أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ
 - ١اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ
اﻟﻤﺎدة )(٥٣
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﺤﻖ ﻣﻘﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻲ ﻧﻄﺎق ھﺬا
اﻟﺤﻖ.
وﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﻠﺤﻖ:
 - ١ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﮫ وﺗﺄدﯾﺐ اﻵﺑﺎء وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻟﻸوﻻد اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ھﻮ
ﻣﻘﺮر ﺷﺮﻋﺎً أو ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
 - ٢اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻄﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺮﯾﺾ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ،أو ﻛﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻄﺒﻲ ﺿﺮورﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ.
 - ٣أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺬر واﻟﺤﯿﻄﺔ.
 - ٤أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎً ﺑﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺿﺒﻄﮫ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﻼزم ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
 - ٥ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أﻣﺎم ﺟﮭﺎت
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع وﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ
ﻣﻌﺘﻘﺪاً ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ ﺧﺼﻤﮫ وأن ﯾﻜﻮن اﻋﺘﻘﺎده ﻣﺒﻨﯿﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
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 - ٢أداء اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة )(٥٤
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﯿﺎﻣﺎً ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎن ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﮫ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺨﻮﻻً ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٥٥
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ
اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ:
أوﻻً :إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻷﻣﺮ ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺨﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺈﺻﺪار ھﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﺠﺐ
ﻋﻠﯿﮫ ﻃﺎﻋﺘﮫ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :إذا ارﺗﻜﺐ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﻓﻌﻼً ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﻤﺎ أﻣﺮت ﺑﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.

 - ٣ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ
اﻟﻤﺎدة )(٥٦
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ.
وﯾﻘﻮم ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ:
أوﻻً :إذا واﺟﮫ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﺧﻄﺮاً ﺣﺎﻻً ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ أو ﻧﻔﺲ ﻏﯿﺮه أو ﻣﺎﻟﮫ أو
اﻋﺘﻘﺪ ﻗﯿﺎم ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ وﻛﺎن اﻋﺘﻘﺎده ﻣﺒﻨﯿﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :أن ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﻘﺎء اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :أﻻ ﯾﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺪاﻓﻊ وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى ﻟﺪﻓﻊ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ.
راﺑﻌﺎً :أن ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻻزﻣﺎً ﻟﺪﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻌﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٥٧
ﻻ ﯾﺒﯿﺢ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪاً إﻻّ إذا أرﯾﺪ ﺑﮫ دﻓﻊ أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١ﻓﻌﻞ ﯾﺘﺨﻮف أن ﯾﺤﺪث ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻮت أو ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﻐﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺨﻮف أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
 - ٢ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻰ ﻛﺮھﺎً أو ھﺘﻚ ﻋﺮض أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
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 - ٣اﺧﺘﻄﺎف إﻧﺴﺎن.
 - ٤ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﺤﺮﯾﻖ أو اﻹﺗﻼف أو اﻟﺴﺮﻗﺔ.
 - ٥اﻟﺪﺧﻮل ﻟﯿﻼً ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮن أو ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٥٨
ﻻ ﯾﺒﯿﺢ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬاً
ﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ وﺿﻤﻦ ﺣﺪودھﺎ إﻻّ إذا ﺧﯿﻒ أن ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﻣﻮت أو ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻛﺎن ﻟﮭﺬا
اﻟﺘﺨﻮف ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮل.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻹﺑﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٥٩
ﯾﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﻋﺬراً ﻣﺨﻔﻔﺎً وﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ إذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻼً
ﻟﺬﻟﻚ.

- ٢٣ -

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﻮاﻧﻌﮭﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ
اﻟﻔﺮع اﻷول  -ﻓﻘﺪ اﻹدراك أو اﻹرادة
اﻟﻤﺎدة )(٦٠
ﻻ ﯾﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ ﻛﺎن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺎﻗﺪاً اﻹدراك أو اﻹرادة ﻟﺠﻨﻮن أو ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻞ أو ﻏﯿﺒﻮﺑﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ أو ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﻣﺴﻜﺮة أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ أﻋﻄﯿﺖ ﻟﮫ ﻗﺴﺮاً
ﻋﻨﮫ أو ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ ﺑﮭﺎ أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﯾﻘﺮر اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﯾﻔﻘﺪ اﻹدراك أو اﻹرادة.
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮن أو اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة أو اﻟﻤﺴﻜﺮة أو
ﻏﯿﺮھﺎ ﺳﻮى ﻧﻘﺺ أو ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻹدراك أو اﻹرادة وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﺬراً ﻣﺨﻔﻔﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٦١
إذا ﻛﺎن ﻓﻘﺪ اﻹدراك أو اﻹرادة ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ أو ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﻣﺴﻜﺮة ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره وﻋﻠﻤﮫ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪاً ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻛﻤﺎ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺨﺪﯾﺮ أو ﺳﻜﺮ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة أو اﻟﻤﺴﻜﺮة ﻋﻤﺪاً ﺑﻐﯿﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﮫ ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
اﻟﻤﺎدة )(٦٢
ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
وﺗﺜﺒﺖ اﻟﺴﻦ ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻓﺈن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻧﺪﺑﺖ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻃﺒﯿﺒﺎً ﻣﺨﺘﺼﺎً
ﻟﺘﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺣﺪاث أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ أو
اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬا اﻟﺤﺪث إذا رأت ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ
اﻟﻤﺎدة )(٦٣
ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻀﺮورة واﻹﻛﺮاه
اﻟﻤﺎدة )(٦٤
ﻻ ﯾﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ أﻟﺠﺄﺗﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﺿﺮورة وﻗﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ أو ﻧﻔﺲ ﻏﯿﺮه أو
ﻣﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﯿﻢ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻹرادﺗﮫ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻟﮫ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ أُﻟﺠﺊ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻛﺮاه ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي.
وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻗﺪرة ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري ﻟﺪﻓﻌﮫ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﮫ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٦٥
اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودواﺋﺮھﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮھﺎ أو ﻣﺪﯾﺮوھﺎ أو وﻛﻼؤھﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ أو
ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ.
وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻗﺘﺼﺮت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﯾﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎً
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٦٦
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ ھﻲ:
أ  -ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪﯾﺔ.
ب  -ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺰﯾﺮﯾﺔ ،وھﻲ:
 - ١اﻹﻋﺪام.
 - ٢اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 - ٣اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
 - ٤اﻟﺤﺒﺲ.
 - ٥اﻟﺤﺠﺰ.
 - ٦اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺰﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻟﻢ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪﯾﺔ(١).
اﻟﻤﺎدة )(٦٧
ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٦٨
اﻟﺴﺠﻦ ھﻮ وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض
وذﻟﻚ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة إن ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺆﺑﺪاً أو اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎً.
وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

٦
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اﻟﻤﺎدة )(٦٩
اﻟﺤﺒﺲ ھﻮ وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض
وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻘﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ وﻻ أن ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٠
ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﮫ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﯾﻤﮫ وﺗﺄھﯿﻠﮫ ،وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺗﻮﺿﻊ ﻋﻨﮫ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ
ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﺴﻠﻜﮫ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة ) ٧٠ﻣﻜﺮراً( أﻟﻐﯿﺖ )(١
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٧٠ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥وأﻟﻐﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٢
ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
اﻟﻤﺎدة )(٧١
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ھﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫ ،وﻻ ﯾﺠﻮز أن
ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ درھﻢ وﻻ أن ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت وﺛﻼﺛﯿﻦ
أﻟﻒ درھﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٢
إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺤﻜﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ أم
ﺷﺮﻛﺎء وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻏﺮاﻣﺔ
ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ إﻻّ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
6
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٧٣
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ھﻲ:
 - ١اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﯾﺎ.
 - ٢ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
وﺗﻠﺤﻖ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮع.
اﻟﻤﺎدة )(٧٤
ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﯾﻮم ﺻﺪوره وﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺣﺮﻣﺎن
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺑﻄﻼن ﻛﻞ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺼﺮف واﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻋﺪا اﻟﻮﺻﯿﺔ.
وﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﯿﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ وﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﯿﮭﻢ
اﻟﻤﺎدة )(٧٥
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪوره ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١أن ﯾﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎً أو ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ.
 - ٢أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو ﻣﺪﯾﺮاً ﻟﮭﺎ.
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 - ٣أن ﯾﻜﻮن وﺻﯿﺎً أو ﻗﯿﻤﺎً أو وﻛﯿﻼً.
 - ٤أن ﯾﺤﻤﻞ أوﺳﻤﺔ وﻃﻨﯿﺔ أو أﺟﻨﺒﯿﺔ.
 - ٥أن ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح.
وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٦
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أن ﯾﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺠﻨﮫ
إﻻّ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ وﯾﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً ﻛﻞ ﺗﺼﺮف
ﯾﺒﺮﻣﮫ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٧
ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻹدارة أﻣﻮاﻟﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺠﻨﮫ ﻗﯿﻤﺎً ﺗﻘﺮه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ،
ﻋﯿﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﯿﻤﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أي ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ.
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﺰم اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺒﮫ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ وﯾﻜﻮن اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺎﺑﻌﺎً
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻣﺘﮫ وﺗﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ أو
اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﮫ وﯾﻘﺪم ﻟﮫ اﻟﻘﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻋﻦ إدارﺗﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٨
إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٩
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،أو
ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺰﯾﯿﻒ ﻧﻘﻮد أو ﺗﺰوﯾﺮھﺎ أو ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎ أو ﺗﺰوﯾﺮ ﻃﻮاﺑﻊ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو
ﻣﺤﺮرات رﺳﻤﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ رﺷﻮة أو اﺧﺘﻼس أو ﺳﺮﻗﺔ أو ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺑﻈﺮف ﻣﺸﺪد ﯾﻮﺿﻊ
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ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ أن ﺗﺨﻔﻒ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﮭﺎ
أو أن ﺗﺨﻔﻒ ﻗﯿﻮدھﺎ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺬي ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮوط اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٨٠
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﻖ أو ﻣﺰﯾﺔ أو أﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥٧وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة )(٨١
ﯾﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً أن ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٨٢
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ دون
إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﯿﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ ﺻﻨﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ
ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﺷﯿﺎء ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٨٣
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رأت ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﺎﺿﯿﮫ أو ﺳﻨﮫ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺐ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺷﺎﻣﻼً إﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻋﺪا اﻟﻤﺼﺎدرة.
وﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )،٣٩٤ ،٣٧٤ ،٣٧٣ ،٣٧٢ ،٣٣٩ ،٣٣٠ ،٣٢٩،٣٢٨
 (٤٠٥ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،٣٩٥وﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎل وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ زوﺟﺎً ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ أو ﻛﺎن أﺣﺪ أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم

٧

ﻋﻠﯿﮫ(١ ).

اﻟﻤﺎدة )(٨٤
ﯾﻜﻮن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٨٥
ﯾﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء أﻣﺮ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
أوﻻً :إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻤﺪﯾﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺳﻮاء ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة أم ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ
ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :إذا ﻇﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺿﺪه ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺮ
ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﻦ أﻣﺮت
ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
) (١اﻟﻤﺎدة  ٨٣ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
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وﯾﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺑُﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﺎز أﯾﻀﺎً أن ﯾﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.
وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ

٨

ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ(١ ).

اﻟﻤﺎدة )(٨٦
إذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٤٨دون أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب إﻟﻐﺎء وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ.

) (١اﻟﻤﺎدة  ٨٥ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة )(٨٧
إذا ﻛﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ أﺷﺪ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﮭﺎ
دون ﻏﯿﺮھﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٨٨
إذا وﻗﻌﺖ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻐﺮض واﺣﺪ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ﻛﻠﮭﺎ ﺟﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻷﺷﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(٨٩
ﻻ ﯾﺨﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻷﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷُﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة )(٩٠
إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٨٨ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ذات
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺧﻒ وﺟﺒﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ذات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﺮ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺰال ﻣﺎ ﻧﻔﺬ ﻓﻌﻼً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٩١
إذا ارﺗﻜﺐ ﺷﺨﺺ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﺣﺪاھﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (٨٧و) (٨٨ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ وﻧﻔﺬت ﻋﻠﯿﮫ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪد اﻟﺴﺠﻦ وﺣﺪه أو ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪد
اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺤﺒﺲ ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ وأﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ وﺣﺪه ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
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وإذا ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺟﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ

٩

اﻟﺤﺒﺲ( ١ ).

اﻟﻤﺎدة )(٩٢
ﺗﺠﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺰﯾﺮﯾﺔ اﻷُﺧﺮى ﻋﺪا ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ
واﻟﻤﺼﺎدرة وﺗﺠﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة )(٩٣
ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻌﺪدت:
 - ١ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ.
 - ٢اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪد ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٩١ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م .ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (٩٣ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م ،ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
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ﺳﻨﻮات(٢).

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺸﺪدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٩٤
اﻷﻋﺬار إﻣّﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﮫ.
وﻻ ﻋﺬر إﻻّ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٩٥
اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺪا اﻟﻤﺼﺎدرة.
اﻟﻤﺎدة )(٩٦
ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺣﺪاﺛﺔ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﺮم أو ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻟﺒﻮاﻋﺚ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﺮة أو ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺰاز ﺧﻄﯿﺮ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٩٧
إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻹﻋﺪام ﻧﺰﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ
أو إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻧﺰﻟﺖ
إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٩٨
إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أن ﻇﺮوف اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﻤﺠﺮم ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺮأﻓﺔ ﺟﺎز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺨﻔﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ:
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أ  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﯾﺔ ھﻲ اﻹﻋﺪام ﺟﺎز إﻧﺰاﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ.
ب  -إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﺟﺎز إﻧﺰاﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو
اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ.
ج  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺟﺎز إﻧﺰاﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.
اﻟﻤﺎدة )(٩٩
إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ ﻛﺎن اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ:
أ  -إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﺧﺎص ﻓﻼ ﺗﺘﻘﯿﺪ ﺑﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ب  -وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻌﺎً ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ.
ج  -وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﺎص ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺪﻻً
ﻣﻨﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١٠٠
إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ أن ﻇﺮوف اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﻤﺠﺮم ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺮأﻓﺔ ﺟﺎز ﻟﮭﺎ ﺗﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٠١
إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻇﺮف ﻣﺨﻔﻒ وﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﺘﮭﻢ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة
اﻟﻤﺎدة )(١٠٢
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺒﺎﺑﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺪﯾﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ  -ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺒﺎﻋﺚ دﻧﻲء.
ب  -ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎز ﻓﺮﺻﺔ ﺿﻌﻒ إدراك اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻋﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أو ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ.
ج  -ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق وﺣﺸﯿﺔ أو اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ.
د  -وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻐﻼﻻً ﻟﺴﻠﻄﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻟﺼﻔﺘﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎً ﺧﺎﺻﺎً
اﻋﺘﺒﺎراً ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

١٠

اﻟﻤﺎدة )(١٠٣
إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻇﺮف ﻣﺸﺪد ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ:
أ  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ھﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺎز ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
ب  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ھﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﺟﺎز ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ.
ج  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻘﻞ ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺟﺎز اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ.
د  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ھﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ ﺟﺎز أن
ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﮭﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ(١).
اﻟﻤﺎدة )(١٠٤
إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻜﺴﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة أﺻﻼً ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٠٣ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م ﺛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
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اﻟﻤﺎدة )(١٠٥
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻇﺮوف ﻣﺸﺪدة ﻣﻊ أﻋﺬار أو ﻇﺮوف ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أوﻻً اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺸﺪدة ،ﻓﺎﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺛﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة واﻷﻋﺬار ﻓﻲ أﺛﺮھﺎ أن ﺗﻐﻠﺐ أﻗﻮاھﺎ.
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١١

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﻮد
اﻟﻤﺎدة )(١٠٦

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪاً:
أوﻻً :ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻛﺜﺮ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ
ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وﻻ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﻻّ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺨﻄﺄ .وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻌﻮد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻇﺮﻓﺎً

ﻣﺸﺪداً(١).

اﻟﻤﺎدة )(١٠٧
إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻘﯿﺪﺗﯿﻦ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ إﺣﺪاھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺣﺘﯿﺎل أو ﺧﯿﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ أو
ﺗﺰوﯾﺮ أو إﺧﻔﺎء أﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻓﻲ ﺷﺮوع ﻓﯿﮭﺎ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ
أو ﺷﺮوﻋﺎً ﻣﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٠٨
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻖ
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )(٤٢٨ ، ٤٢٦ ، ٤٢٤ ، ٣٠٥
ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻘﯿﺪﺗﯿﻦ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻛﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﺑﺜﻼث ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ إﺣﺪاھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.

) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٠٦ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٠٩
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إﻣﺎ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ أو ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق أو ﻣﺎدﯾﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻷول:اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١١٠
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ھﻲ:
 - ١ﺣﻈﺮ ارﺗﯿﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - ٢ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ.
 - ٣اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
 - ٤اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
 - ٥اﻹﺑﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١١١
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ارﺗﯿﺎد اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ
وﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﻜﺮ أو ﻣﺨﺪر وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷُﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻜﻮن
اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(١١٢
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ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ ھﻮ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أن ﯾﻘﯿﻢ أو ﯾﺮﺗﺎد ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﮫ
ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن أو اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(١١٣
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺻﺪر ﻋﻔﻮ ﺧﺎص ﺑﺈﺳﻘﺎط ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو
ﺑﻌﻀﮭﺎ أو ﺑﺄن ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻌﺮض أﻣﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺘﻘﺮر ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن أو اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ
ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن أو أﻣﻜﻨﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺪة ﺗﺴﺎوي ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ
ﺻﺎدراً ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٤
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أن ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو أن ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ أو أن ﺗﻌﺪل ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻔﺬ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٥
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ھﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺮره اﻟﺤﻜﻢ:
 - ١أن ﻻ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﯿﻨﺖ
ﻟﮫ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ ﻣﺤﻼً.
 - ٢أن ﯾﻘﺪم ﻧﻔﺴﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ.
 - ٣أن ﻻ ﯾﺮﺗﺎد اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺤﻜﻢ.
 - ٤أن ﻻ ﯾﺒﺮح ﻣﺴﻜﻨﮫ ﻟﯿﻼً إﻻّ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٦
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺻﺪر ﻋﻔﻮ ﺧﺎص ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ أو
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ﺑﺄن ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﺧﻀﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮد ) (٤ ، ٢ ، ١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻗﺮار اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٧
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻌﯿﻦ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٨
ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻻ ﯾﻤﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻘﺮر ﻻﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ إذا ﺗﻌﺬر
ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١١٩
ﺗﺸﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﺗﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﯿﻮدھﺎ أو أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو
ﺑﻌﻀﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٠
اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾﺮي اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻤﻨﺢ رﺑﻊ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻘﺮر.
وﻻ ﯾﻜﻮن اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ إﻻّ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ وﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة
اﻹﻟﺰام ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢١
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎده
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ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض .وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة

١٢

ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ( ١).

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٢٢
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ھﻲ:
 - ١إﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﯾﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ أو اﻟﻘﻮاﻣﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ.
 - ٢ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ.
 - ٣ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻘﯿﺎدة
 - ٤إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٣
إﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﯾﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ أو اﻟﻘﻮاﻣﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ھﻮ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻤﺎل.
وﯾﻜﻮن اﻹﺳﻘﺎط ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻹﺳﻘﺎط ﻣﻘﺼﻮراً ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ
أو اﻟﻘﻮاﻣﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٤
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ أو اﻟﻘﯿﻢ أو اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ارﺗﻜﺒﮭﺎ إﺧﻼﻻً ﺑﻮاﺟﺒﺎت
ﺳﻠﻄﺘﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎط وﻻﯾﺘﮫ أو وﺻﺎﯾﺘﮫ أو ﻗﻮاﻣﺘﮫ أو وﻛﺎﻟﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ.
وﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط وﺟﻮﺑﯿﺎً إذا ارﺗﻜﺐ أﯾﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪه اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻷن ﯾﻜﻮن وﻟﯿﺎً أو وﺻﯿﺎً
أو ﻗﯿﻤﺎً أو وﻛﯿﻼً ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٥
) (١اﻟﻤﺎدة  ١٢١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ھﻮ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ أو ﺣﺮﻓﺔ أو ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو
ﺗﺠﺎري ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺰاوﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٦
إذا ارﺗﻜﺐ ﺷﺨﺺ ﺟﺮﯾﻤﺔ إﺧﻼﻻً ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﺣﺮﻓﺘﮫ أو ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري
وﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﺈذا ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺘﮫ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ﻣﺪة اﻟﺤﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ.
وﯾﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٧
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻘﯿﺎدة إﯾﻘﺎف ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ.
وﯾﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ آﻟﯿﺔ إﺧﻼﻻً ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(١٢٨
ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻏﻼق ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﻤﻨﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ) (١٢٦أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﻓﯿﮫ
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ.
وﯾﺴﺘﺘﺒﻊ اﻹﻏﻼق ﺣﻈﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ذاﺗﮫ ﺳﻮاء
أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أم أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ أم أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪ
أﺟّﺮ ﻟﮫ اﻟﻤﺤﻞ أو ﺗﻨﺎزل ﻟﮫ ﻋﻨﮫ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،وﻻ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺤﻈﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ أو أي ﺷﺨﺺ
ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺣﻖ ﻋﯿﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٢٩
ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ دون أن ﯾﺜﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﮫ
ﻟﻔﻌﻞ ﯾﻌﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺮم ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﮫ أو ﻣﺎﺿﯿﮫ أو ﺳﻠﻮﻛﮫ أو ﻣﻦ
ﻇﺮوف اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﺑﻮاﻋﺜﮭﺎ أن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﺪﯾﺎً ﻹﻗﺪاﻣﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ أُﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة )(١٣٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ أﯾﺔ ﺣﺎل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو أن ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﮫ ﺗﺪﺑﯿﺮاً
آﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(١٣١
ﻻ ﯾﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب.
اﻟﻤﺎدة )(١٣٢
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻹﺑﻌﺎد أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء
ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﺮت ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻧﻄﺎﻗﮫ وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن
ﺗﻠﻐﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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وإذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪه إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻀﮫ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻤﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻤﺎدة )(١٣٣
إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن أو ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ أو
ﻣﺮض ﻧﻔﺴﻲ أﻓﻘﺪه اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﯾﺪاﻋﮫ ﻣﺄوى
ﻋﻼﺟﯿﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي وزﯾﺮ اﻟﺼﺤﺔ.
وﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ذاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺼﺎب ﺑﺈﺣﺪى ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻋﺘﯿﺎد اﻹﺟﺮام
اﻟﻤﺎدة )(١٣٤
إذا ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻮد ﻃﺒﻘﺎً ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ٧٠١أو  (٨٠١ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﯿﮭﻤﺎ أن ﺗﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً اﻋﺘﺎد اﻹﺟﺮام وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺈﯾﺪاﻋﮫ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﯾﻮدﻋﻮن ﺑﮭﺎ
ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
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وإذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ٧٠١أو  (٨٠١ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ
ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ أن ﺗﻘﺮر أﻧﮫ ﻣﺠﺮم اﻋﺘﺎد
اﻹﺟﺮام ،وﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﯾﺪاﻋﮫ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺨﻄﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٣٥
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﻄﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺠﻨﻮن أو ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ أو ﺑﻤﺮض
ﻧﻔﺴﻲ ﯾﻔﻘﺪه اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎً أو ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
ﻏﯿﺮه وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻮدع اﻟﻤﺼﺎب ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﯿﺎً ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺎدة )(٦٣١
ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻲ:
 - ١اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻲ.
 - ٢اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٣اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
 - ٤اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ.
اﻟﻤﺎدة )(١٣٧
ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺈﯾﺪاﻋﮫ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﯿﺎً إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﯿﺚ ﯾﻠﻘﻰ
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﮫ.
وﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل.
وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﯾﺪاع ﻓﻲ ﻣﺄوى ﻋﻼﺟﻲ وﺟﺐ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷﻃﺒﺎء
ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات دورﯾﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺰﯾﺪ أي ﻓﺘﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﯿﻠﮫ إذا ﺗﺒﯿﻦ أن ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(١٣٨
ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ
دون أن ﺗﺤﺪد ﻣﺪة اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﯾﺮﻓﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ
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أﺧﺬ رأي اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﯿﻠﮫ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺻﻼح ﺣﺎﻟﮫ.
وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪة اﻹﯾﺪاع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺎدي اﻹﺟﺮام ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت.
اﻟﻤﺎدة )(١٣٩
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (١١٥وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺰﯾﺪ
ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(١٤٠
اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ھﻮ إﻋﺎدة اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﮫ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺜﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺧﻄﻮرﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(١٤١
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٤٢
ﻻ ﯾﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

- ٥٠ -

اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻌﻔﻮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻤﺎدة )(١٤٣
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﯾﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو
ﻣﺤﻮ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﯿﮭﺎ واﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ،وﺳﻘﻮط ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٤٤
إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﺨﺎص وﺳﺮت ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎﻣﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١٤٥
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﯾﺼﺪر ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﻀﻤﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ
ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ أو ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﮭﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻻ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷُﺧﺮى وﻻ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة )(١٤٦
ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه.
- ٥١ -

اﻟﻤﺎدة )(١٤٧
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ورد ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻧﺺ ﺧﺎص ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﺢ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
أ  -إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﺗﻢ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ أُﺧﺮى.
ب  -إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺐ أو اﻟﻀﺮب وﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺘﺒﺎدﻻً ،أو ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء
ﺑﺴﯿﻄﺎً وﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﺣﻘﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻮ أن ﯾﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﻧﺼﺢ وإرﺷﺎد وأن
١٣

ﯾﻨﺬره ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ ﺟﺪﯾﺪ( ١).
اﻟﻤﺎدة )(١٤٨
ﻻ ﯾﺨﻞ اﻟﻌﻔﻮ أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺨﺼﻮم أو ﻟﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق.

) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٤٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

- ٥٢ -

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﮭﺎ
- ٥٣ -

١٤

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٤٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄي وﺟﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
أو ﺑﻘﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة ) (١٤٩ﻣﻜﺮراً )(١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪاً ﻓﻌﻼً ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ
أو اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ أو وﺣﺪﺗﮭﺎ أو ﺳﻼﻣﺔ

أراﺿﯿﮭﺎ(١ ).

اﻟﻤﺎدة ) (١٤٩ﻣﻜﺮراً ):(٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ أو ﺣﺮض
ﻋﻠﯿﮫ(٢).

) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٤٩ﻣﻜﺮراً ) (١أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٤٩ﻣﻜﺮراً ) (٢أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م

- ٥٤ -

اﻟﻤﺎدة )(١٥٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام:
أ  -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪو ﻓﻲ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ إﺧﻼص اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو إﺿﻌﺎف
روﺣﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ أو ﻗﻮة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﺪھﺎ.
ب  -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض اﻟﺠﻨﺪ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أي دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺳﮭﻞ
ﻟﮭﻢ ذﻟﻚ.
ج  -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻤﺪاً ﺑﺄي ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺟَﻤْﻊ ﺟﻨﺪ أو رﺟﺎل أو أﻣﻮال أو ﻣﺆن أو ﻋﺘﺎد أو
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
اﻟﻤﺎدة )(١٥١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﮭﻞ ﻟﻠﻌﺪو دﺧﻮل إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻠﻤﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ
أراﺿﯿﮭﺎ أو ﻣﺪﻧﮭﺎ أو ﻣﻮاﻧﯿﮭﺎ أو ﺣﺼﻨﺎً أو ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﻮﻗﻌﺎً أو ﻣﺨﺰﻧﺎً أو ﻣﺼﻨﻌﺎً أو ﺳﻔﯿﻨﺔ أو
ﻃﺎﺋﺮة أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت أو ﺳﻼﺣﺎً أو ذﺧﯿﺮة أو ﻣﺘﻔﺠﺮات أو ﻋﺘﺎداً أو ﻣﮭﻤﺎت ﺣﺮﺑﯿﺔ،
ﻣﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع أو ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﺳﻠﻢ اﻟﻌﺪو ﻣﺆﻧﺎً أو أﻏﺬﯾﺔ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع أو
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ(١).

١٥

اﻟﻤﺎدة )(١٥٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺎن اﻟﻌﺪو ﻋﻤﺪاً ﺑﺄن ﻧﻘﻞ إﻟﯿﮫ أﺧﺒﺎراً أو ﻛﺎن ﻟﮫ
ﻣﺮﺷﺪاً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أدى ﻟﻘﻮات اﻟﻌﺪو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﻓﺎﺋﺪة أو
وﻋﺪ ﺑﮭﺎ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﺸﺨﺺ ﻋﯿﻨﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﺳﻮاء
أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎدﯾﺔ أم ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ.
وﯾﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٥١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٥٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

- ٥٥ -

اﻟﻔﺎﺋﺪة(٢).

اﻟﻤﺎدة )(١٥٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ أو أﻋﺎن ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أﺣﺪ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب أو ﺟﻨﻮد اﻟﻌﺪو أو
رﻋﺎﯾﺎه أو ﻋﻤﻼﺋﮫ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ،أو آوى أﯾﺎً ﻣﻨﮭﻢ أو زوده ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﻤﻼﺑﺲ أو ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ
أوﻏﯿﺮ
١٦

ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو أﺧﻔﺎه ﺑﻌﺪ ھﺮﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﮫ

وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻗﺎوم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ أو اﻟﻤﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻠﻘﺒﺾ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي
ﻣﻤﻦ ذﻛﺮوا وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻮت

ﺷﺨﺺ(١).

اﻟﻤﺎدة ) (١٥٣ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺤﺮاﺳﺔ أﺳﯿﺮ ﺣﺮب أو أﺣﺪ رﻋﺎﯾﺎ اﻟﻌﺪو أو
ﻋﻤﻼﺋﮫ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﺳﮭﻞ ﻟﮫ ﻋﻤﺪاً اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹھﻤﺎل أو
اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٥٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ
ﻣﻊ أي ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ أو ﻟﻺﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ
ﻣﻊ أي ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٥٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ
وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب:
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٥٣ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٥٣ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
- ٥٦ -

 - ١ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻟﺪى أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ أو ﺗﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 - ٢ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪاً أو أﺧﻔﻰ أو اﺧﺘﻠﺲ أو زوﱠر أوراﻗﺎً أو وﺛﺎﺋﻖ وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﯿﺔ أُﺧﺮى.
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو
ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﮭﺎ أو إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً(١).

١٧

اﻟﻤﺎدة )(١٥٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻌﻤﺪ إﺟﺮاءھﺎ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٥٧
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ
ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ أو وﻋﺪ ﺑﮫ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أو إذا ارﺗﻜﺒﺖ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ
أو أﺧﺬ أو وﻋﺪ ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ أو وﻋﺪ أو ﻋﺮض ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺿﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ
وﻃﻨﯿﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ ﻋﻄﺎؤه أو وﻋﺪه أو ﻋﺮﺿﮫ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺎدة.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﻮﻋﺪ أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺼﺪﯾﺮ
اﻟﻜﺘﺎب أو إرﺳﺎﻟﮫ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى(٢).
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٥٥ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (٧٥١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
- ٥٧ -

اﻟﻤﺎدة )(١٥٨
ﺑﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠّﻢ أو أﻓﺸﻰ ﻋﻠﻰ أي وﺟﮫ وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ
أﺟﻨﺒﯿﺔ أو إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﺳﺮاً ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺳﺮار ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ أو إﻓﺸﺎﺋﮫ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺷﯿﺌﺎً ﯾﻌﺪ ﺳﺮاً ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع أو ﺟﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ
ﺻﺎﻟﺢ ﻷن ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١٥٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻓﺸﻰ ﺳﺮاً أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ
أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب(١).
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اﻟﻤﺎدة )(١٦٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ:
 - ١ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ أو إﻓﺸﺎءه ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ.
 - ٢ﻛﻞ ﻣﻦ أذاع ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺳﺮاً ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
 - ٣ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل أو ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ أو إذاﻋﺘﮫ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٦١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو ﻋﯿﺐ أو ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪاً ﺳﻼﺣﺎً أو ﺳﻔﯿﻨﺔ أو
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٥٩ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٦٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م
- ٥٨ -

ﻃﺎﺋﺮة أو ﻣﮭﻤﺎت أو ﻣﻨﺸﺄة أو وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻼت أو ﻣﺮﻓﻘﺎً ﻋﺎﻣﺎً أو ذﺧﯿﺮة أو ﻣﺆﻧﺎً أو أدوﯾﺔ أو
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ أﻋﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء ﻋﻤﺪاً ﺻﻨﻊ أو إﺻﻼح ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻤﺪاً ﻋﻤﻼً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ
أﻋﺪت ﻟﮫ أو أن ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﺿﺮر.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب.
اﻟﻤﺎدة )(١٦٢
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ
ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺎد أو ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد ﺷﻲء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺼﺪرة أو
اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ.
وﯾﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﯿﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﺎدل
ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء(١).

١٩

اﻟﻤﺎدة )(١٦٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ
درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻼً
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٢٦١ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ رﻋﺎﯾﺎ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺎدٍ وﯾﺤﻜﻢ
ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﯿﺎء ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه
اﻷﺷﯿﺎء(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٦٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٦٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٦٣ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
- ٥٩ -

ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻮرﯾﺪ أو اﻟﺘﺰام أو أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ أو أﯾﺔ ﻋﻘﻮد أُﺧﺮى ارﺗﺒﻂ
ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أو ﻟﺘﻤﻮﯾﻨﮭﻢ أو ارﺗﻜﺐ أي ﻏﺶ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
وﯾﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻮﺳﻄﺎء إذا ﻛﺎن
اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ راﺟﻌﺎً إﻟﻰ ﻓﻌﻠﮭﻢ.
وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﮫ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺑﺄﻣﻮال
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ دﺧﻞ ذﻣﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﺧﻼل أو اﻟﻐﺶ(١).

٢٠

اﻟﻤﺎدة )(١٦٥
إذا وﻗﻊ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (٤٦١ ، ١٦١ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ
إھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺔ
ﻣﺎ أﺣﺪﺛﮫ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٦٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻐﯿﺮ إذن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺠﻨﺪ أو ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ
آﺧﺮ ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو
ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ أو أﻣﻮاﻟﮭﺎ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻟﺨﻄﺮ أﻋﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ.
ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﻗﻮع ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً(٣).
اﻟﻤﺎدة )(١٦٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أذاع ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أﺧﺒﺎراً أو ﺑﯿﺎﻧﺎت أو إﺷﺎﻋﺎت ﻛﺎذﺑﺔ
أو ﻣﻐﺮﺿﺔ أو ﻋﻤﺪ إﻟﻰ دﻋﺎﯾﺔ ﻣﺜﯿﺮة وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٦٤ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٦٥ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة ) (١٦٦ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٤اﻟﻤﺎدة ) (١٦٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

- ٦٠ -

ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو إﺛﺎرة اﻟﻔﺰع ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أو إﺿﻌﺎف
اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻌﻲ أو
اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﺈذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻌﻲ أو اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ(٤).
اﻟﻤﺎدة )(١٦٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ:
 - ١ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺎر ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 - ٢ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ ﺻﻮر أو رﺳﻮم أو ﺧﺮاﺋﻂ أو إﺣﺪاﺛﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺿﻊ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 - ٣ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺼﻨﺎً أو إﺣﺪى ﻣﻨﺸﺄت اﻟﺪﻓﺎع أو
ﻣﻌﺴﻜﺮاً أو ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻔﻄﯿﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺧﯿﻤﺖ أو اﺳﺘﻘﺮت ﻓﯿﮫ ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺣﺮﺑﯿﺔ أو
ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة أو ﺳﯿﺎرة ﺣﺮﺑﯿﺔ أو أي ﻣﺤﻞ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﺤﻼً أو ﻣﺼﻨﻌﺎً ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮫ ﻋﻤﻞ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﯾﻜﻮن اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ دﺧﻮﻟﮫ.
 - ٤ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﻈﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻮﺟﻮد ﻓﯿﮭﺎ.
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪاع أو اﻟﻐﺶ أو
اﻟﺘﺨﻔﻲ أو إﺧﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﺔ أو اﻟﺼﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع ھﺬﯾﻦ اﻟﻈﺮﻓﯿﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ(١).
٢١

اﻟﻤﺎدة )(١٦٩
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٦٨ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٩٦ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
- ٦١ -

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ أو أذاع أو ﺳﻠﻢ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ
ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻮرة وﻋﻠﻰ أي وﺟﮫ وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎراً أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﯿﺎء أو ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ أو
ﺧﺮاﺋﻂ أو رﺳﻮﻣﺎً أو ﺻﻮراً أو إﺣﺪاﺛﯿﺎت أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو إﺣﺪى
اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺎن ﻣﺤﻈﻮراً ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺸﺮه
أو إذاﻋﺘﮫ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٧٠
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮاً ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ:
 - ١اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﯾﻌﻠﻤﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ إﻻّ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن
ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮاً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪاھﻢ.
 - ٢اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﻤﺤﺮرات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت واﻟﺼﻮر واﻹﺣﺪاﺛﯿﺎت
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻛﺸﻔﮭﺎ إﻟﻰ إﻓﺸﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺎ أﺷﯿﺮ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮاً ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻨﺎط ﺑﮭﻢ ﺣﻔﻈﮭﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ.
 - ٣اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ
وﺗﺸﻜﯿﻼﺗﮭﺎ وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮭﺎ وﻋﺘﺎدھﺎ وﺗﻤﻮﯾﻨﮭﺎ وأﻓﺮادھﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺸﺆون
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺸﺮه
أو إذاﻋﺘﮫ.
 - ٤اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎة وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إذا ﺣﻈﺮت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذاﻋﺘﮭﺎ(١).

٢٢

اﻟﻤﺎدة ) (١٧٠ﻣﻜﺮراً:
إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) ١٥٥ ، ١٥٤ﻓﻘﺮة )(١
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٧٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٧٠ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﺑﻨﺪ ) (١وﻓﻘﺮة ) (١٦٩، ١٦٧، ١٥٨، ١٥٧ ،(٢ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
أو ﻏﯿﺮھﺎ أﯾﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ،أو أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺬه
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٧١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺮﯾﻜﺎً ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﺒﺎب:
 - ١ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻨﯿﺎت اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻗﺪم إﻟﯿﮫ إﻋﺎﻧﺔ أو وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﯿﱡﺶ أو ﺳﻜﻨﺎً أو ﻣﺄوى أو
ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ رﺳﺎﺋﻠﮫ أو ﺳﮭﻞ ﻟﮫ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو إﺧﻔﺎﺋﮫ أو ﻧﻘﻠﮫ أو إﺑﻼﻏﮫ.
 - ٢ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أﺷﯿﺎء اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﺪت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﮭﺎ
وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
 - ٣ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو ﻏﯿﱠﺮ ﻋﻤﺪاً ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو
أدﻟﺘﮭﺎ أو ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ.
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرب اﻟﺠﺎﻧﻲ وأﺻﮭﺎره إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺎﻗﺒﯿﻦ ﺑﻨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن(١).

٢٣

اﻟﻤﺎدة )(١٧٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ أو اﺗﺨﺎذھﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺮض
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻛﺎن ﻟﮫ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة ﺣﺮﻛﺘﮫ وﻣﻊ ذﻟﻚ
إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو اﺗﺨﺎذھﺎ وﺳﯿﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻋﺎ آﺧﺮ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮﺗﮫ.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٧١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﻤﺎدة )(١٧٣
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻠﻤﮫ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻼغ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺳﮭﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
٢٤

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة )(١٧٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول أو ﺷﺮع ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ أو اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ(١).
اﻟﻤﺎدة )(١٧٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺣﺮﯾﺘﮫ أو ﺗﻌﻤﺪ
ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎﺗﮫ أو ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٧٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ أھﺎن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ رﺋﯿﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻤﮭﺎ أو ﺷﻌﺎرھﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ(٣).
اﻟﻤﺎدة )(١٧٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﻤﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٧٤ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٧٥ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة ) (١٧٦ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﻤﺎدة )(١٧٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ
أُﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺤﻤﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أو ﻧﺎﺋﺒﮫ أو أﺣﺪ اﻟﻮزراء أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١٧٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺣﺮﯾﺘﮫ ،وﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ،وﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة إﻻّ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم(١).

٢٥

اﻟﻤﺎدة )(١٨٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎً أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻋﺼﺎﺑﺔ أو ﻓﺮﻋﺎً ﻹﺣﺪاھﺎ أﯾﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ أو ﺷﻜﻠﮭﺎ ،ﺗﮭﺪف أو ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮫ أو إﻟﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو
ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻨﻊ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻹﺿﺮار
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أو ﺗﻌﺎون ﻣﻌﮭﺎ أو
ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻮرة أو أﻣﺪھﺎ ﺑﻤﻌﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄﻏﺮاﺿﮭﺎ(٢).
اﻟﻤﺎدة ) (١٨٠ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ روج ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ
أُﺧﺮى ﻷي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٠٨١ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو أﺣﺮز أﯾﺔ ﻣﺤﺮرات أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٧٩ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٨٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة ) (١٨٠ﻣﻜﺮراً ،أﺿﯿﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﺗﺴﺠﯿﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺠﺎً أو ﺗﺤﺒﯿﺬاً ﻟﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة
ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ أو ﻹﻃﻼع اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺣﺮز أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
أو اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﺪت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﻟﻄﺒﻊ أو ﺗﺴﺠﯿﻞ أو إذاﻋﺔ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ
ذﻛﺮ(٣).
اﻟﻤﺎدة )(١٨١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ
ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎً ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن ذا ﺻﻔﺔ دوﻟﯿﺔ أو ﻓﺮﻋﺎً ﻷي ﻣﻨﮭﺎ.
وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ درھﻢ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ أو ﻓﺮع ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻤﺎدة ) (١٨١ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ داراً ﻟﻠﻌﺒﺎدة أو ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ(١).

٢٦

اﻟﻤﺎدة )(١٨٢
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) ١٨٠و ١٨٠ﻣﻜﺮراً و ١٨١و ١٨١ﻣﻜﺮراً( ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﯿﮭﺎ وإﻏﻼق أﻣﻜﻨﺘﮭﺎ.
وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻘﻮد واﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷوراق واﻷدوات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ
ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع ھﺬه
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻛﻞ ﻣﺎل ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ داﺧﻼً ﺿﻤﻦ أﻣﻼك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٨١ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٨٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة ) (١٨٢ﻣﻜﺮراً ) (١أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﻗﺮاﺋﻦ أو دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ھﺬا اﻟﻤﺎل ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮرة(٢).
اﻟﻤﺎدة ) (١٨٢ﻣﻜﺮراً )(١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى ﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻟﺴﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(٣).
اﻟﻤﺎدة ) (١٨٢ﻣﻜﺮراً )(٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب وﻟﻢ ﯾﺒﺎدر ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
أﻗﺎرب اﻟﺠﺎﻧﻲ وأﺻﮭﺎره إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(١).

٢٧

اﻟﻤﺎدة )(١٨٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﻟﻐﺮض إﺟﺮاﻣﻲ ﻗﯿﺎدة ﻓﺮﻗﺔ أو ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ أو ﻗﺴﻢ
ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮل أو ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺣﺮﺑﯿﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﺣﺮﺑﯿﺔ أو ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ أو ﻣﯿﻨﺎء أو ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻜﻠﯿﻒ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮ رﻏﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ أﯾﺎً
ﻛﺎﻧﺖ وﻛﻞ رﺋﯿﺲ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ اﺳﺘﺒﻘﺎھﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺴﺮﯾﺤﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٨٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
أو اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻃﻠﺐ إﻟﯿﮭﻢ أو ﻛﻠﻔﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض
إﺟﺮاﻣﻲ.
ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ،
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٨٢ﻣﻜﺮراً ،أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٥
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٨٤ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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أﻣﺎ ﻣﻦ دوﻧﮫ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ أو ﻗﺎدﺗﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ أﻃﺎﻋﻮه ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﻨﯿﺘﮫ اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ﻓﯿﻌﺎﻗﺒﻮن
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٨٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺮض اﻟﺠﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ أو
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ أداء واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(١٨٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺼﺎﺑﺔ ھﺎﺟﻤﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو ﻗﺎوﻣﺖ
ﺑﺎﻟﺴﻼح رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ زﻋﺎﻣﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ
أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎدة ﻣﺎ.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻘﻠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎدة ﻣﺎ ﻓﯿﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(١٨٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻧﻔﺴﮫ رﯾﺎﺳﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼح أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ
ﻗﯿﺎدة ﻣﺎ أو أدار ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ أو ﻧﻈﻤﮭﺎ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺘﺼﺎب أو ﻧﮭﺐ اﻷراﺿﻲ أو اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻄﺎردة ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ھﺬه
اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻋﺪا ھﺆﻻء ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(١٨٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو
أﻋﻄﺎھﺎ أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﮭﻤﺎت أو آﻻت ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮﺿﮭﺎ وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ذﻟﻚ أو ﺑﻌﺚ إﻟﯿﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺆن أو ﺟﻤﻊ ﻟﮭﺎ أﻣﻮاﻻً أو دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات إﺟﺮاﻣﯿﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ رؤﺳﺎء ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو ﻣﺪﯾﺮﯾﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﮭﻢ ﻣﺴﺎﻛﻦ أو ﻣﺤﻼت ﯾﺄوون إﻟﯿﮭﺎ أو ﯾﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﯿﮭﺎ وھﻮ
ﯾﻌﻠﻢ ﻏﺎﯾﺘﮭﻢ وﺻﻔﺘﮭﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(١٨٩
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﺣﺘﻼل أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪواﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة).(٥
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ أﻟﻒ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ زﻋﺎﻣﺘﮭﺎ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎدة ﻣﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٩٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪاً ﻣﺒﺎﻧﻲ أو أﻣﻼﻛﺎً ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪواﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو
ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٥
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم
أو أﻋﻤﺎل ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﮭﻢ أو أﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ھﯿﺎج أو ﻓﺘﻨﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ
إﺣﺪاث اﻟﺮﻋﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أو إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ.
وﯾﺴﺮي ﺣﻜﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ھﺪم أو إﺗﻼف اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو اﻟﻤﻮاد
أو اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻲء ﻓﯿﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أﺗﻠﻔﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(١٩١
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )،١٧٥ ،١٧٤
 ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٧ ،١٧٧واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ،١٩٠
 (١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ أﺛﺮ(١).

٢٨

اﻟﻤﺎدة )(١٩٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٩١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٩٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٩١ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺨﺬھﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻛﺎن ﻟﮫ ﺷﺄن ﻓﻲ إدارة ﺣﺮﻛﺘﮫ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو اﺗﺨﺎذھﺎ وﺳﯿﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ أﺧﻒ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
وﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﯿﺎم اﻻﺗﻔﺎق وﻣﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أﯾﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(١٩٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو اﺳﺘﻮرد ﻣﺘﻔﺠﺮات دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺣﺮز ﻣﺘﻔﺠﺮات دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ
اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺟﮭﺰة واﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﻌﮭﺎ أو ﺗﻔﺠﯿﺮھﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(١٩٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  ١٩٨و.١٩٠
اﻟﻤﺎدة )(١٩٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪاً أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﻄﺮ.
اﻟﻤﺎدة )(١٩٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻋﻤﺪاً أو ﺷﺮع ﻓﻲ
ذﻟﻚ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻌﺮﯾﺾ أﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﻓﺈذا أﺣﺪث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺿﺮراً ﺟﺴﯿﻤﺎً ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
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اﻟﻤﺎدة ) (١٩٦ﻣﻜﺮراً )(١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٩١ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ
دﻋﻮﺗﮫ(١).

٢٩

اﻟﻤﺎدة ) (١٩٦ﻣﻜﺮراً )(٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﺮوع ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١٩١ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﮫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺑﻼغ زوﺟﺎً ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ أو ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮫ أو ﻣﻦ
ﻓﺮوﻋﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(١).

٣٠

اﻟﻤﺎدة )(١٩٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﻘﯿﺎد ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﺣﺴﻦ
أﻣﺮاً ﯾﻌﺪ ﺟﺮﯾﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة ) (١٩٧ﻣﻜﺮراً )(١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﮭﺮ ﻟﻤﻨﻊ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ وأﻣﺮ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺘﺠﻤﮭﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق ﻓﻌﻠﻤﻮا
ﺑﺎﻷﻣﺮ ورﻓﻀﻮا إﻃﺎﻋﺘﮫ أو ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻠﻮا ﺑﮫ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ارﺗﻜﺎب
ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٩٦ﻣﻜﺮراً ) (١أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﺳﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٩٦ﻣﻜﺮراً ) (٢أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة ) (١٩٧ﻣﻜﺮراً ) (١أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة ) (١٩٧ﻣﻜﺮراً ) (٢أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎھﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺤﻤﻠﮭﺎ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة(٢).
اﻟﻤﺎدة ) (١٩٧ﻣﻜﺮراً )(٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أُﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺧﺒﺎر أو اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ
ﺗﻌﺮﯾﺾ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم(٣).
اﻟﻤﺎدة )(١٩٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺾ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻋﻠﻰ
اﻻزدراء ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ اﺿﻄﺮاب اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة ) (١٩٨ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ أذاع ﻋﻤﺪاً أﺧﺒﺎراً أو ﺑﯿﺎﻧﺎت أو إﺷﺎﻋﺎت ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ أو ﺑﺚ
دﻋﺎﯾﺎت ﻣﺜﯿﺮة إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﻜﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو إﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أو إﻟﺤﺎق
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو أﺣﺮز ﻣﺤﺮرات أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو
ﺗﺴﺠﯿﻼت أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ أو
ﻹﻃﻼع اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺣﺮز أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﺪت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﻟﻄﺒﻊ أو ﺗﺴﺠﯿﻞ أو إذاﻋﺔ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو
اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ أو إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ داﺧﻞ دور اﻟﻌﺒﺎدة
أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ(١).
) (١اﻟﻤﺎدة ) (١٩٨ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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٣١

اﻟﻤﺎدة )(١٩٩
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ أﯾﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إذا وﻗﻌﺖ ﻓﻲ
زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪو أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻨﺸﻮد.

اﻟﻤﺎدة )(٢٠٠
ﻻ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﺮة اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ رﯾﺎﺳﺔ أو ﻗﯿﺎدة ﻣﺎ واﻧﻔﺼﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ أول
ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ إﻻ ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ
أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺑﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،وﻓﻲ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﺎﻗﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎً
ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٠١
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ،ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ
ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺘﻰ أدى اﻹﺑﻼغ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺠﻨﺎة.

- ٧٣ -

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﺮب ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﺼﻨﻌﺎ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ أو ﻣﺮاﻓﻘﮫ أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎً
ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ ﺳﻨﺪات اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﮭﺎ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺰﯾﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﯾﻒ أو زور ﺑﺄﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻮاء ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ﻋﻤﻠﺔ ورﻗﯿﺔ أو ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ دوﻟﺔ
أﺧﺮى أو ﺳﻨﺪاً ﻣﺎﻟﯿﺎً ﺣﻜﻮﻣﯿﺎً.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺰﯾﯿﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ إﻧﻘﺎص ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﮭﺎ أو ﻃﻼؤھﺎ ﺑﻄﻼء ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺷﺒﯿﮭﺔ
ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أدﺧﻞ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
أو أﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﺔ أو ﺳﻨﺪاً ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻘﻠﺪاً أو
ﻣﺰوراً ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ روج ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﮫ أو ﺣﺎزه ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺮوﯾﺞ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وھﻮ
ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﺪ أو اﻟﺘﺰﯾﯿﻒ أو اﻟﺘﺰوﯾﺮ .
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٦
- ٧٥ -

إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ھﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو
اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
روج ﻋﻤﻠﺔً ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ أو ورﻗﯿﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو أﻋﺎدھﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو أدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ
ﺑﺬﻟﻚ .
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻔﻲ درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ أو ورﻗﯿﺔ أو ﺳﻨﺪاً ﻣﺎﻟﯿﺎً ﺣﻜﻮﻣﯿﺎً ﻣﻘﻠﺪاً أو ﻣﺰﯾﻔﺎً ﺛﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﺪ أو اﻟﺘﺰﯾﯿﻒ أو اﻟﺘﺰوﯾﺮ .
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻰ ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٢٠٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ آﻻت أو أدوات أو أﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻤﺎ ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻘﻠﯿﺪ أو ﺗﺰﯾﯿﻒ أو ﺗﺰوﯾﺮ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٢٠٤أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﺼﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض .
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺗﻠﻚ اﻵﻻت أو اﻷدوات أو اﻷﺷﯿﺎء ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄﻣﺮھﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢١٠
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﻘﻠﺪ أو اﻟﻤﺰﯾﻒ أو اﻟﻤﺰور وﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ  ،ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺘﻰ أدى اﻹﺑﻼغ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺘﺰوﯾﺮ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺗﺰوﯾﺮ وﺗﻘﻠﯿﺪ اﻷﺧﺘﺎم واﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻄﻮاﺑﻊ.
اﻟﻤﺎدة )(٢١١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎﺗﻢ أو
إﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات وأوﻟﯿﺎء ﻋﮭﻮدھﻢ وﻧﻮاﺑﮭﻢ أو أﺣﺪ اﻷﺧﺘﺎم أو
اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودواﺋﺮھﺎ أو إداراﺗﮭﺎ أو إﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ
ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﺎﺗﻢ أو إﻣﻀﺎء أو ﻋﻼﻣﺎت أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ أو
اﻟﺪﻣﻐﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺬھﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ أو اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم أو أدﺧﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪه أو
ﺗﺰوﯾﺮه(١).

٣٢

) (١اﻟﻤﺎدة ) (١١٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
) (٢اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٢١٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
) (٣اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٣١٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
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اﻟﻤﺎدة )(٢١٢
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ(٢).
اﻟﻤﺎدة )(٢١٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎﺗﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎﺗﻢ أﺣﺪ ﺣﻜﺎم
اﻹﻣﺎرات وأوﻟﯿﺎء ﻋﮭﻮدھﻢ وﻧﻮاﺑﮭﻢ أو أﺣﺪ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو دواﺋﺮھﺎ أو إداراﺗﮭﺎ أو إﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )(٥ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﺎﺗﻢ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ(٣).
٣٣

اﻟﻤﺎدة )(٢١٤

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ
أو زور اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬاً
ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪه أو ﺑﺘﺰوﯾﺮه .وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻻ ﺣﻖ ﻟﮫ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢١٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو وزع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﻧﻤﺎذج ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺻﻨﻌﮭﺎ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﮭﯿﺌﺘﮭﺎ
اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﺎوﺑﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ(١).

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٥١٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
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اﻟﻤﺎدة )(٢١٦
ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﻤﺤﺮر ھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﺣﺪاث
ﺿﺮر و ﺑﻨﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻛﻤﺤﺮر ﺻﺤﯿﺢ.
وﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺰوﯾﺮ:
 - ١إدﺧﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺤﺬف أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮر
أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮫ.
 - ٢وﺿﻊ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ ﻣﺰور أو ﺗﻐﯿﯿﺮ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
 - ٣اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ أو اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ أو ﺑﺼﻤﺔ ﻟﺸﺨﺺ دون ﻋﻠﻢ
ﺑﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﺮر أو دون رﺿﺎء ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ.
 - ٤اﺻﻄﻨﺎع ﻣﺤﺮر أو ﺗﻘﻠﯿﺪه وﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ.
 - ٥ﻣﻞء ورﻗﺔ ﻣﻤﻀﺎة أو ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ أو ﻣﺒﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎض ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﻀﺎء أو
اﻟﺨﺘﻢ أو اﻟﺒﺼﻤﺔ.
 - ٦اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر أﻋﺪ ﻹﺛﺒﺎﺗﮭﺎ.
 - ٧ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﺣﺎل ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻓﯿﻤﺎ أﻋﺪ ﻹﺛﺒﺎﺗﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢١٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻏﯿﺮه.
اﻟﻤﺎدة ) (٢١٧ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ زور ﺻﻮرة ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ وﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺻﻮرة ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﺰوﯾﺮه(١).

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢١٧ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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٣٤

اﻟﻤﺎدة )(٢١٨
اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮه أو ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺻﻮرة أو إﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﮭﻮ ﻣﺤﺮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ.

اﻟﻤﺎدة )(٢١٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻃﺒﯿﺐ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ أﺻﺪر ﺷﮭﺎدة أو ﺑﯿﺎﻧﺎً
ﻣﺰوراً ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﻞ أو وﻻدة أو ﻣﺮض أو ﻋﺎھﺔ أو وﻓﺎة أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﮭﻨﺘﮫ ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻮ وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ رﺟﺎء أو ﺗﻮﺻﯿﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ ﻗﺮر
ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻮراﺛﺔ أو اﻟﻮﺻﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار
اﻹﻋﻼم أﻗﻮاﻻً ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮﻏﻮب إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ وھﻮ ﯾﺠﮭﻞ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ أو ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺤﺔ وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬه اﻷﻗﻮال.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ
أﻋﻄﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﻛﺎذﺑﺎً ﻋﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ اﺳﻤﺎً ﻏﯿﺮ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو
إداري.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻣﻊ
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ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﺰوﯾﺮه.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮراً ﺻﺤﯿﺤﺎً ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮه أو
اﻧﺘﻔﻊ ﺑﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٣
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﺘﺰوﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

٣٥

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

اﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎﻻً وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ
ﺑﺴﺒﺐ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ أو ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ
ﺗﺰوﯾﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮر ﻣﺰور أو ﺻﻮرة ﻣﺰورة ﻟﻤﺤﺮر رﺳﻤﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ(١).
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﻐﻞ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻐﯿﺮ
ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥أو ﺳﮭﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﯿﺮه.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﮫ ﺷﺄن
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢٢٤ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﻧﺤﻮھﺎ ﻃﻠﺐ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً أو ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﮭﺪ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) (٥ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻤﻠﯿﺔ أو ﻗﻀﯿﺔ،
وأﺿﺮ ﻋﻤﺪاً ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه.

اﻟﻤﺎدة )(٢٢٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﮫ ﺷﺄن ﻓﻲ إﻋﺪاد أو إدارة أو
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻘﺎوﻻت أو اﻟﺘﻮرﯾﺪات أو اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ
ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥اﻧﺘﻔﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﺣﺼﻞ
ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أي ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٢٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪاً ﻏﺸﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﺗﻮرﯾﺪ أو ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﯾﺔ ارﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٥وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺿﺮر ﺟﺴﯿﻢ ،أو إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﻣﺘﻰ
ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ  -ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال  -اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻮﺳﻄﺎء إذا
ﻛﺎن اﻟﻐﺶ راﺟﻌﺎً إﻟﻰ ﻓﻌﻠﮭﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٠
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮد وﺑﻐﺮاﻣﺔ
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ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﮭﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻹﺿﺮاب واﻹﺧﻼل ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺎدة )(٢٣١
إذا ﺗﺮك ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ أو اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻤﺪاً ﻋﻦ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺐ ﻣﻦ
واﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮭﻢ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو ﻣﺒﺘﻐﯿﻦ ﻣﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮك أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺠﻌﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﮭﻢ
أو أﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ أو ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎً أو ﻓﺘﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أو إذا ﻋﻄﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى أو ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮﺿﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو
اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ
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ﻋﺎم ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻧﺘﻈﺎﻣﮭﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺷﻮة
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه
ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪاً ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إﺧﻼﻻً
ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ واﺟﺒﺎً ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
وﯾﺴﺮي ﺣﻜﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﻋﺪم أداء
اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو
ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻋﻘﺐ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ إﺧﻼﻻً
ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن أداء اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ واﺟﺒﺎً ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٣٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ
ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪاً ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل وﻇﯿﻔﺘﮫ.
اﻟﻤﺎدة ) (٢٣٦ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﺮ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﺣﺪاھﺎ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه أو ﻗﺒﻞ أو أﺧﺬ وﻋﺪاً أو ﻋﻄﯿﺔ
ﻷداء ﻋﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﯾُﻌﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺸﯿﺎً
وﻟﻮ ﻛﺎن ﯾﻘﺼﺪ ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻘﺒﻮل أو اﻷﺧﺬ ﻻﺣﻘﺎً ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ أو
ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻛﺎن ﯾﻘﺼﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻐﯿﺮ اﺗﻔﺎق
ﺳﺎﺑﻖ(١).

٣٦

اﻟﻤﺎدة )(٢٣٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪاً ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو
ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ إﺧﻼﻻً ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺪى اﻟﺮاﺷﻲ أو اﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻟﻌﺮض رﺷﻮة أو ﻟﻄﻠﺒﮭﺎ أو
ﻟﻘﺒﻮﻟﮭﺎ أو ﻷﺧﺬھﺎ أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﮭﺎ(٢).
اﻟﻤﺎدة ) (٢٣٧ﻣﻜﺮراً
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﻠﺐ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٦٣٢ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٢اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٢٣٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٣اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٢٣٧ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
) (٤اﻟﻤﺎدة ) (٢٣٩ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻟﻘﺎء ﺗﺪﺧﻠﮫ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذه ﻟﺪى
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ(٣).
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٨
ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي
ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درھﻢ  .ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٣٩
ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺮاﺷﻲ أو اﻟﻮﺳﯿﻂ إذا ﺑﺎدر ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ(٤).

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو ﺣﺒﺴﮫ أو ﺣﺠﺰه
ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺟﺮى ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺷﺨﺺ أو ﻣﺴﻜﻨﮫ أو ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ﻣﻊ ﻣﺘﮭﻢ أو ﺷﺎھﺪ أو ﺧﺒﯿﺮ ﻟﺤﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺄﻗﻮال
أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ أو ﻟﻜﺘﻤﺎن أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٣
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻋﺎﻗﺐ أو أﻣﺮ ﺑﻌﻘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻟﮫ ﺷﺄن ﻓﻲ
إدارة أو ﺣﺮاﺳﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذا ﻗﺒﻞ إﯾﺪاع ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﯿﺮ
أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﺳﺘﺒﻘﺎءه ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻣﺮ
ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻄﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻓﺄﺧﻞ ﺑﺸﺮﻓﮫ أو أﺣﺪث آﻻﻣﺎً ﺑﺒﺪﻧﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻐﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻓﻲ وﻗﻒ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻘﺮارات أو اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أي ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺻﺎدر
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ أو اﻟﺒﺮق أو اﻟﮭﺎﺗﻒ ،وﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم
أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺘﺢ أو أﺗﻠﻒ أو أﺧﻔﻰ رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﺮﻗﯿﺔ أودﻋﺖ أو ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أو ﺳﮭﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﯿﺮه أو أﻓﺸﻰ ﺳﺮاً ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺒﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﯿﺔ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﮫ وﻟﻢ
ﯾﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼﺪه ،ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺼﺪه ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً ﻇﺎھﺮاً أو إذا ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺿﺮب.
اﻟﻤﺎدة )(٢٤٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻗﺎوﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﯾﺔ
وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺧﺪﻣﺘﮫ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪي أو
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺮب.
وﯾﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً وﻗﻮع إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو
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ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً ﻇﺎھﺮاً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أو أﺟﺮى ﻋﻤﻼً ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أو ﻣﻦ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ دون أن ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺎً أو ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﮫ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع(١).

٣٧

اﻟﻤﺎدة )(٢٥١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ارﺗﺪى ﻋﻠﻨﺎً وﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ زﯾﺎً رﺳﻤﯿﺎً أو ﻛﺴﻮة ﯾﺨﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ارﺗﺪى ﻛﺴﻮة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ رﺗﺒﺘﮫ .وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺸﺎﻧﺎً أو وﺳﺎﻣﺎً أو إﺷﺎرة أو ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢٥٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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أو اﻧﺘﺤﻞ ﻟﻘﺒﺎً ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أو اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ رﺳﻤﯿﺎً أو رﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
أو ﺻﻔﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﺰي أو اﻟﻮﺳﺎم أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ
ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٢
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ أو
ﺧﻼﺻﺘﮫ ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺰور واﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء اﻟﺸﮭﺎدة
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٣
ﻣﻦ ﺷﮭﺪ زوراً أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﺸﮭﻮد ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻒ اﻟﯿﻤﯿﻦ أو
أﻧﻜﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﻛﺘﻢ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮭﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﮭﺎدة ﺷﺎھﺪاً ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺸﮭﺎدة أم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ،أو ﻛﺎﻧﺖ ﺷﮭﺎدﺗﮫ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻹﺟﺮاءات أم ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.
وإذا وﻗﻊ ﻣﻨﮫ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ،
وإذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﺷﺎھﺪ اﻟﺰور ﺑﺬات
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٥٤
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
أ  -اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﯾﺨﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ،وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻨﮫ.
ب  -اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﮭﺎدﺗﮫ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﺎس
اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻧﮭﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٥
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ :
 اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻌﺮض  -إذا ﻗﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  -ﻟﻀﺮر ﻓﺎﺣﺶ ﻟﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ أوﺷﺮﻓﮫ أو ﯾﻌﺮض ﻟﮭﺬا اﻟﻀﺮر اﻟﻔﺎﺣﺶ زوﺟﮫ وﻟﻮ ﻃﺎﻟﻘﺎً ،أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو إﺧﻮﺗﮫ أو
أﺧﻮاﺗﮫ أو أﺻﮭﺎره ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ذاﺗﮭﺎ.
 اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺳﻤﮫ وﻛﻨﯿﺘﮫ وﺷﮭﺮﺗﮫ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﮫﻛﺸﺎھﺪ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﯾﻨﺒﮫ إﻟﻰ أن ﻟﮫ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺎدة إذا ﺷﺎء.
 وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰور ﺷﺨﺼﺎً آﺧﺮ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﻟﺤﻜﻢﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٦
ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدﯾﺖ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰور ﺑﺘﺤﺮﯾﺾ ﻣﻨﮫ إذا ﻛﺎن
اﻟﺸﺎھﺪ ﯾﻌﺮﺿﮫ ﺣﺘﻤﺎً ﻟﻮ ﻗﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﯾﻌﺮض أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ ﻟﻀﺮر ﻛﺎﻟﺬي أوﺿﺤﺘﮫ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٧
اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﻨﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ وﯾﺠﺰم ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﺎفٍ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ أو
ﯾﺆوﻟﮫ ﺗﺄوﯾﻼً ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺤﻘﯿﻘﺘﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،وﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ أن
ﯾﻜﻮن ﺧﺒﯿﺮاً ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
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وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ.
وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻋﻤﺪاً ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ
ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﯿﺮ واﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )(٢٥٥
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ ﻛﻞ ﻃﺒﯿﺐ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه
ﻋﻄﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻈﯿﺮ أداﺋﮫ اﻟﺸﮭﺎدة زوراً ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﻞ أو
وﻻدة أو ﻣﺮض أو ﻋﺎھﺔ أو وﻓﺎة أو أدى اﻟﺸﮭﺎدة ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺮﺟﺎء أو ﺗﻮﺻﯿﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ.
وﯾﺴﺮي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(٢٥٣
اﻟﻤﺎدة )(٢٥٩
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (٢٤٣ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ أو اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ،أو ﻋﺮض ﻋﻄﯿﺔ أو
ﻣﺰﯾﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪا ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺤﻤﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻤﺎن أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر أو اﻹدﻻء
ﺑﺄﻗﻮال أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أﻣﺎم أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
أﻟﺰم ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ أو ردت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺤﻠﻒ ﻛﺎذﺑﺎً.
وﯾﻌﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ أداﺋﮫ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ أدﯾﺖ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﺸﮭﺎدة أﻣﺎم إﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺣﻠﻒ اﻟﯿﻤﯿﻦ أو
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ﻋﻦ أداء اﻟﺸﮭﺎدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداﺋﮭﺎ ﻟﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل.
وﯾﻌﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻋﺪل ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺘﮫ
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺎﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺎض أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺷﺄن أﯾﺔ دﻋﻮى أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ أﻣﻮراً ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎة
اﻟﺬﯾﻦ ﻧﯿﻂ ﺑﮭﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ أو ﻓﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة أو ﻓﻲ اﻟﺸﮭﻮد اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺒﻮن ﻷداء اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ دﻋﻮى
أو ﺗﺤﻘﯿﻖ ،وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ أﻣﻮراً ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻹﻓﻀﺎء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺠﮭﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
أو ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺿﺪه.
- ٩٣ -

وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ
ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ:
 - ١أﺧﺒﺎراً ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ أو وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ھﺬا اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺪ ﺣﻈﺮت إذاﻋﺔ ﺷﻲء ﻣﻨﮫ.
 - ٢أﺧﺒﺎراً ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﺴﺐ أو اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أو
اﻟﻄﻼق أو اﻟﻨﻔﻘﺔ أو اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ أو اﻟﺰﻧﺎ أو اﻟﻘﺬف أو إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار.
 - ٣أﺳﻤﺎء أو ﺻﻮر اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ اﻷﺣﺪاث.
 - ٤أﺳﻤﺎء أو ﺻﻮر اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض.
 - ٥أﺳﻤﺎء أو ﺻﻮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻊ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
 - ٦ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
 - ٧أﺧﺒﺎراً ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻧﻈﺮھﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ أو ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮھﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ أﻣﺎﻧﺔ وﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ ﻣﺎ ﺟﺮى
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ.

- ٩٤ -

٣٨

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻷﺷﯿﺎء أو
أﺧﻔﻰ أدﻟﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻗﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
أﺧﻔﻰ أو أﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر أو ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ إﺣﺪى ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﻓﻲ دﻋﻮى أﻣﺎم إﺣﺪى ﺟﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎء ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻘﻀﺎء أو ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
وﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺮر أو اﻟﺴﻨﺪ أو اﻟﺸﻲء ﻗﺪ ﺗﺮك ﺗﺤﺖ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﺤﯿﻦ ﻃﻠﺒﮫ.

) (١اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٩٦٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٤٣ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢م.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٦٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺤﺮر أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت واﻗﻌﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﯿﺰ ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٦٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ ﻓﻌﻼً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻋﺮﻗﻠﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﺤﺠﻮز ﻋﻠﯿﮫ
ﻗﻀﺎﺋﯿﺎً ﺳﻮاء ﺑﻨﻘﻠﮫ أو ﺑﺈﺧﻔﺎﺋﮫ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ أو ﺑﺈﺗﻼﻓﮫ أو ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﮫ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻮ وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎل أو اﻟﺤﺎرس ﻋﻠﯿﮫ(١).
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪاً
وﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ إﻧﺬاره
رﺳﻤﯿﺎً ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ داﺧﻼً ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﺟﺜﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺎدث وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ دﻓﻦ
ھﺬه اﻟﺠﺜﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻓﻦ ﺟﺜﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﻲ وﻓﺎة
ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ،دون إذن ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ(١).

٣٩

) (١اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٢٧١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺿﺒﻄﮭﺎ أھﻤﻞ أو
أرﺟﺄ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻠﻤﮫ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﺿﺒﻄﮭﺎ أھﻤﻞ أو أرﺟﺄ إﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﯾﺘﮫ وﻇﯿﻔﺘﮫ.
وﻻ ﻋﻘﺎب إذا ﻛﺎن رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎً
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى.
وﯾﺠﻮز اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة إذا ﻛﺎن
اﻟﻤﻮﻇﻒ زوﺟﺎً ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو إﺧﻮﺗﮫ أو أﺧﻮاﺗﮫ أو ﻣﻤﻦ ھﻢ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﺔ ھﺆﻻء ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺎھﺮة.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٣
- ٩٧ -

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺘﮫ ﻣﮭﻨﺔ ﻃﺒﯿﺔ أو ﺻﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ
أو ﺑﺈﺳﻌﺎف ﻣﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ وﺟﺪت ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن وﻓﺎﺗﮫ أو إﺻﺎﺑﺘﮫ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ
أو إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻇﺮوف أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﯾﻤﺔ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺑﻼغ ذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﯾﺠﻮز اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﺑﻼغ زوﺟﺎً ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﻣﻦ
أﺻﻮﻟﮫ أو ﻓﺮوﻋﮫ أو إﺧﻮﺗﮫ أو إﺧﻮاﻧﮫ أو ﻣﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ھﺆﻻء ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺎھﺮة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺒﻼغ اﻟﻜﺎذب
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درھﻢ أو
ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث أو أﺧﻄﺎر
ﻻ وﺟﻮد ﻟﮭﺎ أو ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ﻛﺬﺑﺎً وﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺷﺨﺺ أﻣﺮاً ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎً أو ﻣﺠﺎزاﺗﮫ إدارﯾﺎً
وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﻖ أدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻜﺎب ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻠﻢ
ﺑﺮاءﺗﮫ.
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وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮاة ﺟﻨﺎﯾﺔ  ،ﻓﺈذا أﻓﻀﻰ
اﻻﻓﺘﺮاء إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﻔﺘﺮي ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.

٤٠

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻓﺾ اﻷﺧﺘﺎم واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺰع أو ﻓﺾ أو أﺗﻠﻒ ﺧﺘﻤﺎً ﻣﻦ اﻷﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ أو أوراق أو أﺷﯿﺎء أﺧﺮى أو ﻓﻮت ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﺨﺘﻢ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﺤﺎرس.
وإذا اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٨

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢٧٨ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ
أوراق أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو أﺷﯿﺎء ﻣﻮدﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو إداري ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﺤﻔﻈﮭﺎ أو ﻣُﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻛﺎن
اﻟﺠﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﺤﺎرس أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻔﻆ ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء.
وإذا اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً
ﻣﺸﺪداً(١).
اﻟﻤﺎدة )(٢٧٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﮭﺪ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ وﺿﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو
إداري وﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈھﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ وﻗﻮع إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﺮار اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺣﺠﺰه أو ﺣﺒﺴﮫ
اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎً ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﯿﺎء.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو
ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨١
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻘﺒﻮض ﻋﻠﯿﮫ أو ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮫ أو ﺑﻨﻘﻠﮫ أو ﺑﻤﺮاﻓﻘﺘﮫ وھﺮب ﺑﺈھﻤﺎل ﻣﻨﮫ
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ إذا ﻛﺎن
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اﻟﮭﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٢
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺤﺮاﺳﺔ ﻣﻘﺒﻮض ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ أو ﺑﻨﻘﻠﮫ أو ﺑﻤﺮاﻓﻘﺘﮫ وﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺮب أو
ﺳﮭﻠﮫ ﻟﮫ أو ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﯿﺔ:
اذا ﻛﺎن اﻟﮭﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات.
وإذا ﻛﺎن اﻟﮭﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو ﻛﺎن ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ
اﻹﻋﺪام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺒﺲ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٣
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻓﺄھﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻷﻣﺮ
ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٤
ﻣﻦ ﻣﻜﻦ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﺮب أو ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﯿﮫ أو ﺳﮭﻠﮫ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﯿﺔ:
 إذا ﻛﺎن اﻟﮭﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. وإذا ﻛﺎن اﻟﮭﺎرب ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو ﻛﺎن ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎاﻹﻋﺪام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.
وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﯿﺎء أو
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺤﺎل أن ﺗﺘﻌﺪى
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اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﮭﺎرب.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺪ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ﺑﺂﻻت
ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺮب.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٦
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو آوى ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ﺷﺨﺼﺎً ﻓﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ أو
ﺻﺎدراً ﻓﻲ ﺣﻘﮫ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺎﻧﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ وﺟﮫ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﯿﺔ:
 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو ﺳُﻮﻋﺪ ﺑﺎﻹﯾﻮاء أو أﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ وﺟﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو ﻛﺎن ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻹﻋﺪام  ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ.
 وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﯿﺎء أوﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٧
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﺮﯾﻤﺔ وأﻋﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ وﺟﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎء دﻟﯿﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ
اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ  ،وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ أو أﻋﺎﻧﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﯾﻌﺎﻗﺐ
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﯿﺔ:
 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﻦ وﺟﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺘﮭﻤﺎً ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻹﻋﺪام ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ.وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٢٨٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺎﺟﻢ ﻃﺎﺋﺮة أو ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أو
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ أو ﺑﻘﺼﺪ إﯾﺬاء واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ أو ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺎرھﺎ ﺑﻐﯿﺮ
ﻣﻘﺘﻀﻰ.
وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ  ،وإذا ﻗﺎم اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮫ اﻹﺿﺮار ﺑﮭﺎ
أو ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ أو إﯾﺬاء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪھﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو إﻟﻰ ﻣﻦ
ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٨٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻤﺪاً ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻔﯿﻨﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة
أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺗﺨﺮﯾﺒﺎً أو إﺗﻼﻓﺎً ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻄﺎر أو ﻗﻨﻄﺮة أو
ﻣﺠﺮى ﻣﯿﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪاً ﺳﯿﺮ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﻮﯾﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث
ﻹﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﻮﯾﺔ أو اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﯿﺮھﺎ أو ﺗﻌﺮﯾﺾ
اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻤﺪاً ﺳﻼﻣﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﯾﺔ
ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٩٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻋﻤﺪاً إﺣﺪى اﻵﻻت أو اﻹﺷﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث أو ﻛﺴﺮھﺎ
أو أﺗﻠﻔﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﻄﻠﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻛﺎرﺛﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٥
إذا اﻧﺘﮭﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ زﻣﻦ ھﯿﺎج أو ﻓﺘﻨﺔ
أو ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻧﻘﻞ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو ﻣﺘﻔﺠﺮات أو ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﮭﺎب ﻓﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺒﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو
اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٢٩٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪاً وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷُﺧﺮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻗﻄﻊ أو أﺗﻠﻒ
ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ أﺳﻼﻛﮭﺎ أو أﺟﮭﺰﺗﮭﺎ أو ﺣﺎل ﻋﻤﺪاً دون إﺻﻼﺣﮭﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺮب أو
ﻓﺘﻨﺔ أو ھﯿﺎج أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ أو ﻣﺘﻔﺠﺮة(١).

٤١

اﻟﻤﺎدة )(٢٩٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ إزﻋﺎج ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ.
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٢٩٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﻤﺎدة )(٢٩٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻤﺪاً ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺳﻼﻣﺘﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻮﺿﻌﮫ
ﻣﻮاد أو ﺟﺮاﺛﯿﻢ أو أﺷﯿﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮت أو ﺿﺮر ﺟﺴﯿﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ أو ﺧﺰان ﻣﯿﺎه أو أي ﺷﻲء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻣﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر.
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺴﺪ ﻣﯿﺎه ﺑﺌﺮ أو ﺧﺰان ﻣﯿﺎه أو أي ﻣﺴﺘﻮدع ﻋﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه أو
أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻣﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺤﯿﺚ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.

اﻟﻤﺎدة )(٣٠١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻋﻤﺪاً ﻛﺴﺮاً أو إﺗﻼﻓﺎً أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻵﻻت أو اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﻓﻖ اﻟﻤﯿﺎه أو اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز أو اﻟﺒﺘﺮول ،أو
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺪم أو ﺧﺮب أو أﺗﻠﻒ أو أﺿﺮ ﻋﻤﺪاً
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو اﻟﻤﻮاد أو اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ أو
ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪاً ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻨﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل(١).

٤٢

اﻟﻤﺎدة )(٣٠٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪاً ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺻﻮرة ﺟﮭﺎزاً أو آﻟﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻌﺪة
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٠٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﻟﻺﺳﻌﺎف أو ﻹﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﯾﻖ أو ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﻗﻰ أو ﻟﺘﻮﻗﻲ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ أﺿﺮم اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ أﺑﻨﯿﺔ أو ﻣﺼﺎﻧﻊ أو
ورش أو ﻣﺨﺎزن أو أي ﻋﻤﺎرات آھﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ آھﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أو ﻗﺮﯾﺔ ،أو ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ أو ﻋﺮﺑﺎت ﺗﻘﻞ ﺷﺨﺼﺎً أو أﻛﺜﺮ أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎر ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو
ﺳﻔﻦ ﻣﺎﺧﺮة أو راﺳﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻓﺊ أو ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ھﻮاﺋﯿﺔ ﻃﺎﺋﺮة أو ﺟﺎﺛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ،أو ﻓﻲ
أﺑﻨﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻵھﻠﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ أم ﻻ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺿﺮم اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪاً:
 -١ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻦ ﺣﺮاج أو ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب أو ﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدھﺎ.
 - ٢ﻓﻲ ﺣﺮاج أو ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب أو ﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ أو ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدھﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﮫ
وﺳﺮى اﻟﺤﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮه ﻓﺄﺿﺮ ﺑﮫ.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٠٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﯾﻀﺮم اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ أﺑﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ وﻻ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ
واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻵھﻠﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺰروﻋﺎت أو أﻛﺪاس ﻣﻦ اﻟﻘﺶ أو ﻓﻲ ﺣﺼﯿﺪ ﻣﺘﺮوك ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﮫ أو ﻓﻲ ﺣﻄﺐ ﻣﻜﺪس أو ﻣﺮﺻﻮص أو ﻣﺘﺮوك ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء أم
ﻛﺎن ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﻓﺴﺮت اﻟﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﺄﺿﺮت ﺑﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٧
ﻛﻞ ﺣﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻗﺘﺮف ﺑﻘﺼﺪ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ أو ﺟﺮ ﻣﻐﻨﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ أو ﻵﺧﺮ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة )(٣٠٨
إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ وﻓﺎة إﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ ﻣﻀﺮم اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺎدﺗﺎن ) (٥٠٣ ، ٤٠٣وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن )، ٦٠٣
.(٧٠٣
اﻟﻤﺎدة )(٣٠٩
ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﻠﻒ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎً أﺣﺪ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠﺮة.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٠
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﻓﻲ ﺣﺮق ﺷﻲء ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻐﯿﺮ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ.
اﻟﻤﺎدة )(٣١١
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ ﻧﺰع آﻟﺔ وﺿﻌﺖ
ﻹﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ أو ﻏﯿﱠﺮ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء آﻟﺔ ﻹﻃﻔﺎء
اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﺄﻏﻔﻞ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻢ ﯾﺒﻘﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻵﺗﯿﺔ:

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

٤٣

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 - ١اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت أو اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 - ٢ﺳﺐ أﺣﺪ اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ.
 - ٣ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ أو اﻟﺤﺾ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ أو إﺗﯿﺎن أي أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﻏﺮاء
ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ.
 - ٤أﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻓﺎن وﻗﻌﺖ إﺣﺪى ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻨﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٣

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣١٣ﻣﻜﺮراً أﺿﯿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٥٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م.
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻔﻲ درھﻢ:
أ -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎھﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﺑﺘﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ أو اﻷﺷﺮﺑﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻔﻄﺮة ﻓﻲ
ﻧﮭﺎر رﻣﻀﺎن.
ب  -ﻛﻞ ﻣﻦ أﺟﺒﺮ أو ﺣﺮض أو ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎھﺮة ،وﯾﺠﻮز أﯾﻀﺎً إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮاً.
اﻟﻤﺎدة ) (٣١٣ﻣﻜﺮراً
 - ١ﻻ ﯾﻘﺎم ﺣﺪ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
 - ٢ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درھﻢ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ
درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ(١).

اﻟﻤﺎدة )(٣١٤
ﯾﺼﺪر وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺮارات ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺎ ﯾﺮى إﻏﻼﻗﮫ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎر رﻣﻀﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺎھﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻌﺎم إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺮار اﻹﻏﻼق ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎء إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت أو
اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻣﺼﻮﻧﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
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اﻟﻤﺎدة )(٣١٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻧﺘﮭﻚ أو دﻧﺲ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﺪ ﻟﺪﻓﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ أو ﻟﺤﻔﻆ رﻓﺎﺗﮭﻢ أو اﻧﺘﮭﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﺟﺜﺔ أو رﻓﺎت
آدﻣﻲ أو دﻧﺴﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻓﻌﻠﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٧
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أﺳﺲ أو ﻧﻈﻢ أو أدار ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻓﺮﻋﺎً ﻹﺣﺪاھﺎ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ
ﻣﻨﺎھﻀﺔ أو ﺗﺠﺮﯾﺢ اﻷﺳﺲ أو اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة أو إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ أو ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺬھﺐ أو ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ
ﺗﻘﺪم أو إﻟﻰ ﺗﺤﺒﯿﺬ ذﻟﻚ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮫ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٨
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺷﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ أو أﻋﺎﻧﮭﺎ
ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻮرة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄﻏﺮاﺿﮭﺎ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٣١٩
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎھﺾ أو ﺟﺮح اﻷﺳﺲ أو اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة أو ﻧﺎل ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ أو ﺑﺸﺮ ﺑﻐﯿﺮه أو دﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﺬھﺐ أو ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ
ﺗﻘﺪم أو ﺣﺒﺬ ذﻟﻚ أو روج ﻟﮫ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٠
ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻘﺪ أي ﻣﺆﺗﻤﺮ أو اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻨﺎھﻀﺔ أو ﺗﺠﺮﯾﺢ اﻷﺳﺲ أو اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﺎ ﻋﻠﻢ
ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أو إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ.
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وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺾ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﺷﺘﺮك ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢١
إذا وﻗﻌﺖ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) (٠٢٣ ، ٨١٣ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو ﻛﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٢
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺮز ﻣﺤﺮرات أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﺗﺴﺠﯿﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺒﯿﺬاً أو ﺗﺮوﯾﺠﺎً ﻟﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻧﺺ
ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٣٢٠وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺮرات أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ أو
ﻹﻃﻼع اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف
درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺎز أي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻄﺒﻊ أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻄﺒﻊ أو ﺗﺴﺠﯿﻞ أو إذاﻋﺔ ﻧﺪاءات أو أﻧﺎﺷﯿﺪ أو
دﻋﺎﯾﺔ ﻟﻤﺬھﺐ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ھﯿﺌﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﻣﻰ إﻟﻰ ﻏﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ).(٣٢٠
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ أو ﺗﺴﻠﻢ أﻣﻮاﻻً ﺑﻄﺮﯾﻖ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ھﯿﺌﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٣٢٠
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٤
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ
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اﻟﺤﺪﯾﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٥
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال
اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٣١٨ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮرة وإﻏﻼق
أﻣﻜﻨﺘﮭﺎ.
وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ
).(٣٢٣ ، ٣٢٠
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻘﻮد
واﻷﻣﺘﻌﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو أﻋﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ أو ﯾﻜﻮن
ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو اﻟﻔﺮوع.
وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ.

اﻟﻤﺎدة )(٣٢٦
ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
) (٣١٧إﻟﻰ ) (٣٢٤ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺈذا
ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻰ أدى اﻹﺑﻼغ إﻟﻰ
ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺑﻌﺪ ﻃﻔﻼً ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻮﻻدة ﻋﻤﻦ ﻟﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ ،أو أﺧﻔﺎه أو أﺑﺪل
ﺑﮫ آﺧﺮ أو ﻧﺴﺒﮫ زوراً إﻟﻰ ﻏﯿﺮ واﻟﺪﯾﮫ.
وإذا ﺛﺒﺖ أﻧﮫ وﻟﺪ ﻣﯿﺘﺎً ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ أﻟﻒ درھﻢ أو إﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﻜﻔﻼً ﺑﻄﻔﻞ وﻃﻠﺒﮫ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٢٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﺠﺪﯾﻦ ﺧﻄﻒ وﻟﺪه
اﻟﺼﻐﯿﺮ أو وﻟﺪ وﻟﺪه ،ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه وﻟﻮ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺤﺎﯾﻞ أو إﻛﺮاه ﻣﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺣﻀﺎﻧﺘﮫ أو ﺣﻔﻈﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎء.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٣٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺄداء ﻧﻔﻘﺔ ﻟﺰوﺟﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻦ
أﻗﺎرﺑﮫ أو ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إﻋﺎﻟﺘﮫ أو ﺑﺄداء أﺟﺮة ﺣﻀﺎﻧﺔ أو رﺿﺎﻋﺔ أو ﺳﻜﻦ
واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻷداء ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.
وﻻ ﯾﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن.
وإذا أدى اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺗﺠﻤﺪ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ أو ﻗﺪم ﻛﻔﯿﻼً ﯾﻘﺒﻠﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺔ ﺑﺪﻧﮫ
اﻟﻤﺎدة )(٣٣١
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺷﺮﻋﺎً ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺎ  ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻓﯿﮭﺎ
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص.
اﻟﻤﺎدة )(٣٣٢
 - ١ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎً ﻋﻤﺪاً ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ.
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 - ٢وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺻﺪ أو ﻣﺴﺒﻮﻗﺎً ﺑﺈﺻﺮار ،أو ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً أو
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ أﺧﺮى أو إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺘﮫ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺧﺪﻣﺘﮫ أو إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﺎدة ﺳﺎﻣﺔ
أو ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ.
 - ٣وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻋﻔﺎ أوﻟﯿﺎء اﻟﺪم ﻋﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ
أﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ(١).

٤٤

اﻟﻤﺎدة )(٣٣٣
اﻹﺻﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ وﺗﺪﺑﯿﺮ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮاً دﻗﯿﻘﺎً.
واﻟﺘﺮﺻﺪ ھﻮ ﺗﺮﺑﺺ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺟﮭﺔ أو ﺟﮭﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو
ﻗﺼﯿﺮة ﻟﯿﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺘﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٣٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻤﺸﺎھﺪة زوﺟﺘﮫ أو اﺑﻨﺘﮫ أو أﺧﺘﮫ ﺣﺎل ﺗﻠﺒﺴﮭﺎ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ
ﻓﻘﺘﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﯾﺰﻧﻲ ﺑﮭﺎ أو ﻗﺘﻠﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ،وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إذا اﻋﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ أو
ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻋﺘﺪاء أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻣﻮت أو ﻋﺎھﺔ.
وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻤﺸﺎھﺪة زوﺟﮭﺎ ﺣﺎل ﺗﻠﺒﺴﮫ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻘﺘﻠﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو ﻗﺘﻠﺖ ﻣﻦ ﯾﺰﻧﻲ ﺑﮭﺎ أو ﻗﺘﻠﺘﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎً ،وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إذا اﻋﺘﺪت
ﻋﻠﯿﮫ أو ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻋﺘﺪاء أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻣﻮت أو ﻋﺎھﺔ.
وﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺬر.
اﻟﻤﺎدة )(٣٣٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٣٢ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺸﺮع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر ،وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض آﺧﺮ أو ﺳﺎﻋﺪه
ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر إذا ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻛﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻹرادة أو اﻹدراك ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﺮض ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪاً أو اﻟﺸﺮوع ﻓﯿﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺤﺮ أو ﻣﻦ
ﺷﺮع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻓﺎﻗﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر أو اﻹدراك(١).

٤٥

اﻟﻤﺎدة )(٣٣٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﯿﺮه ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ
وﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺘﻼً وﻟﻜﻨﮫ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت.
وإذا ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٣٣٢ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وﯾﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً ﻛﺬﻟﻚ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﯾﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ
ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ).(٦١ ، ٦٠
اﻟﻤﺎدة )(٣٣٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺑﻐﯿﺮه ﻋﻤﺪاً ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ.
وإذا ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٣٣٢ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ إذا أدت اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ أو اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ أو ﻓﻘﺪ
ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ أو ﻧﻘﺼﮭﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ وﻇﯿﻔﺔ إﺣﺪى اﻟﺤﻮاس ﺗﻌﻄﯿﻼً ﻛﻠﯿﺎً أو ﺟﺰﺋﯿﺎً ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎھﺔ ﻛﻞ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺟﺴﯿﻢ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ زواﻟﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٣٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﯿﺮه ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ
وأﻓﻀﻰ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ دون أن ﯾﻘﺼﺪ إﺣﺪاﺛﮭﺎ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ،(٣٣٢أو ﻛﺎن
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﯾﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ).(٦١ ، ٦٠
) (١اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٣٣٥ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٣٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﯿﺮه ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ وأﻓﻀﻰ اﻻﻋﺘﺪاء
إﻟﻰ ﻣﺮﺿﮫ أو ﻋﺠﺰه ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎً.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ إذا
ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻋﺘﺪاء إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وإذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻠﻰ إﺟﮭﺎض ،ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٤٠
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً ﻛﻞ ﺣﺒﻠﻰ أﺟﮭﻀﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻤﺪاً ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ
أﺟﮭﻀﮭﺎ ﻋﻤﺪاً ﺑﺮﺿﺎھﺎ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﮭﻀﮭﺎ ﻃﺒﯿﺒﺎً أو ﺟﺮاﺣﺎً أو ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺎً أو ﻗﺎﺑﻠﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن
آﺧﺮ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺟﮭﺾ ﻋﻤﺪاً ﺣﺒﻠﻰ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎھﺎ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻨﺼﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﯿﮭﺎ(١).

٤٦

اﻟﻤﺎدة )(٣٤١
إذا وﻗﻊ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) (٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٧ ، ٣٣٦واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح أو ﻋﺼﺎ أو أﯾﺔ آﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﺼﺒﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي واﻹﯾﺬاء ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
) (١اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (٣٤٠ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء
أو أﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وإذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺣﻰ وﻟﻮ ﻣﻦ
اﻷﻋﺪاء ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٤٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ ﻋﻠﯿﮫ أﺻﻮل وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﺣﺮﻓﺘﮫ أو ﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﯾﺮ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع
اﻟﺤﺎدث أو اﻣﺘﻨﻊ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﮫ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ذﻟﻚ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻧﺸﺄ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ،ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮ ﻇﺮف آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ.

اﻟﻤﺎدة )(٣٤٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ ﻏﯿﺮه ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﺎھﺔ
ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ أو إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺧﻼل اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ ﻋﻠﯿﮫ أﺻﻮل وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻣﮭﻨﺘﮫ أو
ﺣﺮﻓﺘﮫ أو ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻜﺮ أو ﺗﺨﺪﯾﺮ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﮫ ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ ذﻟﻚ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﺨﺎص ﻓﺈذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٣٤٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺷﺨﺼﺎً أو ﻗﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺣﺠﺰه أو ﺣﺮﻣﮫ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺘﮫ ﺑﺄﯾﺔ
وﺳﯿﻠﺔ ﺑﻐﯿﺮ وﺟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ادﻋﺎء اﻟﻘﯿﺎم أو اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
 - ٢إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﯿﻠﺔ أو ﺻﺤﺒﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﺑﺎﻷذى
اﻟﺠﺴﯿﻢ أو أﻋﻤﺎل ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺑﺪﻧﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ.
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 - ٣إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً.
 - ٤إذا زادت ﻣﺪة اﻟﺨﻄﻒ أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺮ.
 - ٥إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أﻧﺜﻰ أو ﺣﺪﺛﺎً أو ﻣﺠﻨﻮﻧﺎً أو ﻣﻌﺘﻮھﺎً.
 - ٦إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﺴﺐ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﺿﮫ أو إﻟﺤﺎق أذى ﺑﮫ أو ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ.
 - ٧إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺘﮫ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ.
وإذا أﻓﻀﻰ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﯾﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أﯾﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،و ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺨﻄﻮﻓﺎً ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٥٤٣
ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﺗﻘﺪم ﻣﺨﺘﺎراً إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻤﺨﻄﻮف وأرﺷﺪ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن
وﻋﺮف ﺑﺎﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﯾﻦ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺨﻄﻮف.
اﻟﻤﺎدة )(٦٤٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أو أﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﺑﻘﺼﺪ ﺣﯿﺎزﺗﮫ أو اﻟﺘﺼﺮف
ﻓﯿﮫ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو اﺷﺘﺮى أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ أي ﻧﺤﻮ ﻓﻲ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ رﻗﯿﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٧٤٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻦ أرﻏﻢ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻐﯿﺮ أﺟﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ
ﯾﺠﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ
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اﻟﻤﺎدة )(٣٤٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪاً ﻓﻌﻼًَ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﺾ
ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﮭﻢ أو أﻣﻨﮭﻢ أو ﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺪوث ﺿﺮر أﯾﺎً ﻛﺎن ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ
أﺷﺪ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٣٤٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺳﻮاء ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه
ﺣﺪﺛﺎً ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو ﺷﺨﺼﺎً ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ أو
اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﺮك اﻟﺤﺪث أو اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺤﻔﻈﮫ أو
رﻋﺎﯾﺘﮫ ،ﻓﺈذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻮﺗﮫ دون أن ﯾﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺻﺪاً
ذﻟﻚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء
اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺤﺪث أو اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻤﺪاً ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أو اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎً ﺷﺮﻋﺎً
ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻃﻔﻼً ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻤﻮر ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﮫ أم ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏﯿﺮه.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺎدة )(٣٥١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ھﺪد آﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎھﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ
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ﺿﺪ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ أو ﺿﺪ ﻧﻔﺲ أو ﻣﺎل ﻏﯿﺮه أو ﺑﺈﺳﻨﺎد أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو إﻓﺸﺎﺋﮭﺎ ،وﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﻄﻠﺐ أو ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺄﻣﺮ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ أو ﻣﻘﺼﻮداً ﺑﮫ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ھﺪد آﺧﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ أو ﺿﺪ ﻧﻔﺲ أو ﻣﺎل ﻏﯿﺮه أو
ﺑﺈﺳﻨﺎد أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮف أو اﻻﻋﺘﺒﺎر أو إﻓﺸﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٣
ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺪد آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎھﺔ أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ
ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻻﻏﺘﺼﺎب وھﺘﻚ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٤
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
اﺳﺘﺨﺪم اﻹﻛﺮاه ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻰ أو اﻟﻠﻮاط ﻣﻊ ذﻛﺮ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻛﺮاه ﻗﺎﺋﻤﺎً إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﯿﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٥٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٦
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ھﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أم أﻧﺜﻰ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋﺎﻣﺎً ،أو إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٧
إذا أﻓﻀﺖ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

٤٧

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢ واﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء
اﻟﻤﺎدة )(٣٥٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ أﺗﻰ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻌﻼً ﻓﺎﺿﺤﺎً ﻣﺨﻼً ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء ،وﯾﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼً ﻣﺨﻼً ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء ﻣﻊ أﻧﺜﻰ أو ﺻﺒﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮة وﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻋﻼﻧﯿﺔ.

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٥٩ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

- ١٢٤ -

اﻟﻤﺎدة )(٣٥٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﺨﺪش ﺣﯿﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎم أو
ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ رﺟﻞ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﺰي اﻣﺮأة أو دﺧﻞ ﻣﺘﻨﻜﺮاً ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أو
ﻣﺤﻈﻮراً دﺧﻮﻟﮫ آﻧﺬاك ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺈذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً
ﻣﺸﺪداً(١).

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺪﻋﺎرة
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق ﯾﺤﺮض
اﻟﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻹﺷﺎرة.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو
ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺮ ﻋﻼﻧﯿﺔ ﺑﻨﺪاء أو أﻏﺎن أو ﺻﺪر ﻋﻨﮫ ﺻﯿﺎح أو ﺧﻄﺎب
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ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻶداب وﻛﻞ ﻣﻦ أﻏﺮى ﻏﯿﺮه ﻋﻼﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮر ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو اﺳﺘﻮرد أو ﺻﺪر أو ﺣﺎز
أو أﺣﺮز أو ﻧﻘﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻮزﯾﻊ أو اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎت أو رﺳﻮﻣﺎت أو ﺻﻮراً
أو أﻓﻼﻣﺎً أو رﻣﻮزاً أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺮض ذﻛﺮاً أو أﻧﺜﻰ أو اﺳﺘﺪرﺟﮫ أو أﻏﻮاه ﺑﺄﯾﺔ
وﺳﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﺳﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ذﻛﺮاً أو أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب
اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو اﻟﺤﯿﻠﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻦ ﻣﻦ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة وﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻘﻰ ﺷﺨﺼﺎً
ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎه ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو اﻟﺤﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ أو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أدار ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ أﺳﺒﺎب
ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ أو ﻋﺎون ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮫ أو إدارﺗﮫ.
وﯾﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ وﻻ ﯾﺼﺮح ﺑﻔﺘﺤﮫ إﻻ إذا أﻋﺪ ﻟﻐﺮض ﻣﺸﺮوع وﺑﻌﺪ
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ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﺑﻐﺎء ﺷﺨﺺ أو
ﻓﺠﻮره.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٧
إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) (٣٦٦ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ﻣﻦ أﺻﻮل
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﻣﮫ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﮫ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ أو ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﮫ أو ﺧﺎدﻣﺎً
ﻋﻨﺪه أو ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮھﻢ ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺎد ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺠﻮر أو اﻟﺪﻋﺎرة.
اﻟﻤﺎدة )(٣٦٩
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة
ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﯾﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧٠
ﯾﻔﺘﺮض ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺴﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ وإﻓﻀﺎء اﻷﺳﺮار
اﻟﻤﺎدة )(٣٧١
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄرﻛﺎن وﺷﺮاﺋﻂ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﻘﺬف اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺪاً ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺣﺪ اﻟﻘﺬف
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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اﻟﻤﺎدة )(٣٧٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ ﻣﻦ
أﺳﻨﺪ إﻟﻰ ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻌﻘﺎب أوﻟﻼزدراء.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻛﺎن
ﻣﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮض أو ﺧﺎدﺷﺎً ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ﻛﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﯿﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
وإذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻣﻦ رﻣﻰ
ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪش ﺷﺮﻓﮫ أو اﻋﺘﺒﺎره دون أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ إﺳﻨﺎد واﻗﻌﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ،أو إﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ إذا وﻗﻊ اﻟﺴﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻛﺎن ﻣﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮض أو
ﺧﺎدﺷﺎً ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ﻛﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﯿﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
وإذا وﻗﻊ اﻟﺴﺐ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ إذا
وﻗﻊ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗﻒ ،أو ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺤﻀﻮر ﻏﯿﺮه.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮر أﺣﺪ أو ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﮭﺎ إﻟﯿﮫ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
وﯾﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو ﻛﺎن ﻣﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮض أو ﺧﺎدﺷﺎً ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ﻛﺎن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﯿﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض ﻏﯿﺮ
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ﻣﺸﺮوع(١).

٤٨

اﻟﻤﺎدة )(٣٧٥
ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻣﺘﻰ ﻛﺎن إﺳﻨﺎدھﺎ ﻣﻮﺟﮭﺎً إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﯾﺠﻮز ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﻟﺴﺐ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدراً ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﮫ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﻘﺬف.
وﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﺑﺄﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻘﻀﺎء أو ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧٦
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ دﻓﺎع اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ
ﻗﺬف أو ﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع.

اﻟﻤﺎدة )(٣٧٧
ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٧٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وذﻟﻚ
ﺑﺄن ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎء اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﯿﮫ:
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٧٤ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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أ  -اﺳﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ أو ﺳﺠّﻞ أو ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﮭﺎز ﻣﻦ اﻷﺟﮭﺰة أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺟﺮت
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗﻒ أو أي ﺟﮭﺎز آﺧﺮ.
ب  -اﻟﺘﻘﻂ أو ﻧﻘﻞ ﺑﺠﮭﺎز أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ﺻﻮرة ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص.
ﻓﺈذا ﺻﺪرت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻊ أو ﻣﺮأى ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺈن رﺿﺎء ھﺆﻻء ﯾﻜﻮن ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً.
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ أﺧﺒﺎراً أو ﺻﻮراً أو ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺄﺳﺮار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺎدة اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ(١).

٤٩

اﻟﻤﺎدة )(٣٧٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﻜﻢ ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﺣﺮﻓﺘﮫ أو وﺿﻌﮫ أو ﻓﻨﮫ ﻣﺴﺘﻮدع ﺳﺮ ﻓﺄﻓﺸﺎه ﻓﻲ ﻏﯿﺮ
اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﯾﺄذن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﺴﺮ ﺑﺈﻓﺸﺎﺋﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﻜﻠﻔﺎً
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﺳﺘﻮدع اﻟﺴﺮ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺧﺪﻣﺘﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درھﻢ ﻣﻦ ﻓﺾ رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﺮﻗﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎء ﻣﻦ
أرﺳﻠﺖ إﻟﯿﮫ أو اﺳﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف
درھﻢ إذا أﻓﺸﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺒﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺖ إﻟﯿﮫ ودون إذﻧﮫ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺷﺄن ذﻟﻚ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ.

) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٧٨ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺴﺮﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة )(٣٨١
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إذا اﻣﺘﻨﻊ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺗﻌﺰﯾﺮاً ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٢
ﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﺰﯾﺮﯾﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ،وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١أن ﺗﻘﻊ ﻟﯿﻼً.
 - ٢أن ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
 - ٣أن ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎة ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎً.
 - ٤أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻜﻮن أو ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ إذا ﻛﺎن دﺧﻮﻟﮫ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺴﻮر
أو اﻟﻜﺴﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ أو ادﻋﺎء اﻟﻘﯿﺎم أو
اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
 - ٥أن ﺗﻘﻊ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح.

اﻟﻤﺎدة )(٣٨٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ إﺣﺪى
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١واذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻛﺎن أﺣﺪھﻢ ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎً.
 - ٢إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑﻄﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه.
 - ٣إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﯿﻼً.
 - ٤إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
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اﻟﺴﻼح.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮوق أواﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ أو اﻟﻔﺮار
ﺑﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻟﯿﻼً ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﯾﻜﻮن أﺣﺪھﻢ ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﯿﻼً وﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺪ ﯾﺤﻤﻞ
ﺳﻼﺣﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ
أو ذﺧﯿﺮﺗﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٣٨٤ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت أو أدوات ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ أو
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﺮﺧﺺ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ(١).

٥٠

اﻟﻤﺎدة )(٣٨٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ أي
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ:
 -١ﻟﯿﻼً.
 - ٢ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٣٨٧ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.
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ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ أو إﺿﺮاراً ﺑﻤﺘﺒﻮﻋﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٨٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
 - ٢ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ.
 - ٣ﻓﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ أو ﻣﯿﻨﺎء أو ﻣﻄﺎر.
 - ٤ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺴﻮر أو اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﻐﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ.
 - ٥ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ أو ادﻋﻰ أﻧﮫ ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 - ٦ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
 - ٧أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺣﻰ.
 - ٨ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻤﻠﻮك ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(٥
 - ٩ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺷﯿﺔ أو داﺑﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺮﻛﻮب أو اﻟﺤﻤﻞ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ
ﻓﯿﮭﺎ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﻤﺎدة )(٣٩١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻮرة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻗﺎم ﺑﻐﯿﺮ
وﺟﮫ ﺣﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أو ﺗﻔﺮﯾﻎ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت أو أي ﺗﯿﺎر أو
ﺧﻼﻓﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ أو ﻧﻘﻞ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٩٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٣
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺴﺮﻗﺔ أو ﺷﺮوع ﻓﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﯿﺎرة أو دراﺟﺔ ﺑﺨﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻤﺎ ﺑﻐﯿﺮ إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو
ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣﺎً أو ﺷﺮاﺑﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻘﯿﻤﺎً ﻓﯿﮫ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻏﺮﻓﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻨﺪق أو ﻧﺤﻮه أو اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻺﯾﺠﺎر واﻣﺘﻨﻊ ﻟﻐﯿﺮ
ﻣﺒﺮر ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻓﺮّ دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٦
إذا اﻧﺘﮭﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺮﺻﺔ
ھﯿﺎج أو ﻓﺘﻨﺔ أو ﺣﺮﯾﻖ أو أﯾﺔ ﻛﺎرﺛﺔ أﺧﺮى ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٧
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ أو
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﯿﮫ أو ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ.
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اﻟﻤﺎدة )(٣٩٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ آﺧﺮ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻘﻮد أو أﺷﯿﺎء أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺈﻓﺸﺎء أو إﺳﻨﺎد أﻣﻮر ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺸﺮف ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎل
اﻟﻤﺎدة )(٣٩٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو
ﺳﻨﺪ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ھﺬا اﻟﺴﻨﺪ أو إﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﯿﺎﻟﯿﺔ أو
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ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﺳﻢ ﻛﺎذب أو ﺻﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺧﺪاع اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ  ،وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮك
ﻟﮫ أو ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ أو ﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺴﺒﻖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻓﯿﮫ أو
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮫ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺿﺮار ﺑﻐﯿﺮه.
وإذا ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎﻻً أو ﺳﻨﺪاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )(٥
ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ
أﻟﻒ درھﻢ وﯾﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ أن ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺰ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺻﺮ أو ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ أو اﻟﻮﻻﯾﺔ
ﻋﻠﯿﮫ أو اﺳﺘﻐﻞ ھﻮاه أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮﺗﮫ وﺣﺼﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ إﺿﺮاراً ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﮫ أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮه
ﻋﻠﻰ ﻣﺎل أو ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﯿﮫ أو ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﮫ أو إﺗﻼﻓﮫ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮه واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ أو
اﻟﻘﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻦ ذي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً
ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ ﺻﻜﺎً )ﺷﯿﻜﺎً( ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﺎء ﻛﺎف ﻗﺎﺋﻢ
وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ ،أو اﺳﺘﺮد ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﺼﻚ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻌﻀﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻔﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺼﻚ أو أﻣﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪم ﺻﺮﻓﮫ أو ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮه أو ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﺑﺼﻮرة ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺻﺮﻓﮫ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻇﮭﺮ ﻟﻐﯿﺮه أو ﺳﻠﻤﮫ ﺻﻜﺎً ﻟﺤﺎﻣﻠﮫ وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ أن اﻟﺼﻚ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﯾﻔﻲ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ أو أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ.
وﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﺴﺪاد أو اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ
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ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ،وإذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﯿﺮورة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎً ﯾﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬه.
وإذا أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻨﻊ إﻋﻄﺎﺋﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻃﺒﻘﺎً
ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (٦٤٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺑﻼغ ھﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻌﻤﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺑﻨﻚ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻠﺰم ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ) (١٠٠٫٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ
درھﻢ(١).

٥١

اﻟﻤﺎدة )(٤٠٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﯿﮫ إذا ﻗﺮر ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ وﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﯿﺪ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪﯾﮫ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠٣
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ )اﻟﺸﯿﻜﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ(.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ
) (١اﻟﻤﺎدة ) (٤٠١ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م.

- ١٣٩ -

اﻟﻤﺎدة )(٤٠٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أو ﺑﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﺳﻨﺪات أو أي ﻣﺎل آﺧﺮ
ﻣﻨﻘﻮل إﺿﺮار ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﻠﻢ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻮدﯾﻌﺔ أو اﻹﺟﺎرة أو اﻟﺮھﻦ
أو ﻋﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﯿﺌﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺻﺎﺣﺒﮫ أو ﻏﯿﺮه.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺿﺎﺋﻊ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻐﯿﺮه أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎل وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﺧﻄﺄ أو ﺑﻘﻮة
ﻗﺎھﺮة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﺧﺘﻼس ﻣﻨﻘﻮل ﻛﺎن ﻗﺪ
رھﻨﮫ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻋﻠﻰ آﺧﺮ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺣﺎرﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﮫ اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎً أو إدارﯾﺎً
إذا اﺧﺘﻠﺲ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻨﮭﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
إﺧﻔﺎء اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ
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اﻟﻤﺎدة )(٤٠٧
ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺧﻔﻰ أﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ ودون أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﮭﺎ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ أن اﻷﺷﯿﺎء ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺼﺪرھﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ أو إﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٠٨
ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺑﺎدر إﻟﻰ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو
اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ اﻷﺷﯿﺎء ﻣﻨﮭﺎ وﺑﻤﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ.
ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻔﺎؤه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻰ أدى اﻹﺑﻼغ
إﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺮﺑﺎ
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اﻟﻤﺎدة )(٤٠٩
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ درھﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ آﺧﺮ ﺑﺮﺑﺎ اﻟﻨﺴﯿﺌﺔ ﻓﻲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﺮط ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﯾﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ أو ﻣﺴﺘﺘﺮة.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة ﻛﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﯾﺸﺘﺮﻃﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ إذا ﺛﺒﺖ
أن ھﺬه اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺪ أداھﺎ.
وﯾﺠﻮز إﺛﺒﺎت ﺣﻘﯿﻘﺔ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٠
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ أداؤھﺎ ﺑﻌﺪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﮭﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة )(٤١١
إذا اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ أو ﺿﻌﻔﮫ أو ھﻮى ﻧﻔﺴﮫ ﻻرﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺘﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ اﻋﺘﺎد اﻹﻗﺮاض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر
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اﻟﻤﺎدة )(٤١٣
أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر ھﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄن ﯾﺆدي  -إذا ﺧﺴﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ  -إﻟﻰ اﻟﻄﺮف
اﻟﺬي ﻛﺴﺒﮭﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٤
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ
أﻟﻒ درھﻢ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر أو ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ أو ﻣﻨﺰل أﻋﺪ ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أو أدار ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر وأﻋﺪه
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻨﺎس وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أﯾﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر أو
ﻓﻲ أي ﻣﺤﻞ أو ﻣﻨﺰل أﻋﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٦
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻨﻘﻮد واﻷدوات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر وﯾﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أﻋﺪ ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر ،وﻻ ﯾﺼﺮح ﺑﻔﺘﺤﮫ إﻻ إذا أﻋﺪ ﻟﻐﺮض
ﻣﺸﺮوع وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻹﻓﻼس
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اﻟﻤﺎدة )(٤١٧
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﯿﺲ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﯿﻦ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺻﺪر ﺿﺪه
ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺸﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١إذا أﺧﻔﻰ دﻓﺎﺗﺮه أو أﻋﺪﻣﮭﺎ أو ﻏﯿﺮھﺎ.
 - ٢إذا اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ إﺿﺮاراً ﺑﺪاﺋﻨﮫ.
 - ٣إذا اﻋﺘﺮف ﺑﺪﯾﻮن ﺻﻮرﯾﺔ أو ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺪﯾﻨﺎً ﺑﺸﻲء ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮه أم
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫ أم ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷوراق أم ﻓﻲ إﻗﺮاره اﻟﺸﻔﮭﻲ أم ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أوراق أو إﯾﻀﺎﺣﺎت
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻨﺎع.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٨
ﯾﻌﺪ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز
ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺸﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺘﻘﺼﯿﺮه اﻟﺠﺴﯿﻢ
ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة داﺋﻨﯿﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
 - ١إذا أﻧﻔﻖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺎر أو أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﺐ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻮھﻤﯿﺔ.
 - ٢إذا اﺷﺘﺮى ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻟﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرھﺎ أو اﻗﺘﺮض ﻣﺒﺎﻟﻎ أو أﺻﺪر أوراﻗﺎً ﻣﺎﻟﯿﺔ أو
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻗﺎً أﺧﺮى ﻣﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﯿﺮة وﻛﺎن ﻗﺼﺪه اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻟﯿﺆﺧﺮ
ﺷﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ.
 - ٣إذا أﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪاﺋﻦ إﺿﺮاراً ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
اﻟﻤﺎدة )(٤١٩
ﯾﺠﻮز أن ﯾﻌﺪ ﻣﻔﻠﺴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺸﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:
 -١إذا ﻋﻘﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮه ﺑﺪون ﻋﻮض ﺗﻌﮭﺪات ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ.
 - ٢إذا ﻟﻢ ﯾﻤﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮه ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻣﻨﮭﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ أو ﻟﮫ أو ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮد اﻟﻤﻔﺮوض ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
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 - ٣إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
 - ٤إذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪم إﻗﺮاراً ﺑﺘﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻢ ﯾﻘﺪم
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أو ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ.
 - ٥إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو إذا ﻇﮭﺮ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت.
 - ٦إذا ﺳﻤﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺰﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل
اﻟﺼﻠﺢ.
 - ٧إذا ﺗﻜﺮر إﻓﻼﺳﮫ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺢ ﺳﺎﺑﻖ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٠
إذا أﻓﻠﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ وﻣﺪﯾﺮﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻺﻓﻼس
ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﯿﺲ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﮭﻢ ارﺗﻜﺒﻮا أﻣﺮاً ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٧١٤أو إذا
ﺳﺎﻋﺪوا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺳﻮاء ﺑﺈﻋﻼﻧﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻦ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ أو اﻟﻤﺪﻓﻮع أو ﺑﻨﺸﺮھﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﺑﺘﻮزﯾﻌﮭﻢ أرﺑﺎﺣﺎً وھﻤﯿﺔ أو ﺑﺄﺧﺬھﻢ
ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻐﺶ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺬي
ﯾﺜﺒﺖ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺗﺤﻔﻈﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢١
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ:
 - ١ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ ﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن زوﺟﺎً ﻟﮫ أو ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮫ أو
ﻓﺮوﻋﮫ.
 - ٢ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻐﺶ أو ﻗﺪم أو أﺛﺒﺖ ﺑﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﻔﻠﯿﺴﮫ دﯾﻨﺎً ﺻﻮرﯾﺎً ﺑﺎﺳﻤﮫ أو ﺑﺎﺳﻢ ﻏﯿﺮه.
 - ٣اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﯾﺆﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ دﯾﻨﮫ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻐﺶ أو ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو ﻣﻊ ﻏﯿﺮه
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ﻣﺰاﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮ إﻋﻄﺎء ﺻﻮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﺼﻠﺢ أو اﻟﺘﻔﻠﯿﺴﺔ أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮫ أو اﻟﺬي
ﯾﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻧﻔﺴﮫ وإﺿﺮاراً ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٢
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ أي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﯾﺼﺪر ﻓﻲ أي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
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اﻟﻤﺎدة )(٤٢٣
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻏﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪاً ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ أو ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﺼﺪرھﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
أو ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺪارھﺎ أو ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ أو ﻛﯿﻠﮭﺎ أو وزﻧﮭﺎ أو ﻃﺎﻗﺘﮭﺎ أو ﻓﻲ ذاﺗﯿﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮫ.
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻮرد أو اﺷﺘﺮى أو روج ھﺬه اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﯿﮭﺎ وھﻮ
ﯾﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
إﺗﻼف اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﻮان
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اﻟﻤﺎدة )(٤٢٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺪم أو أﺗﻠﻒ ﻣﺎﻻً ﻣﻤﻠﻮﻛﺎً ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻛﺎن أو ﻣﻨﻘﻮﻻً ﺟﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﻄﻠﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻨﺸﺄة ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم أو إذا
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس أو أﻣﻨﮭﻢ أو ﺻﺤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٥
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ:
 - ١ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أو اﻗﺘﻠﻊ أو أﺗﻠﻒ ﺷﺠﺮة أو ﻃﻌﻤﮫ ﻓﻲ ﺷﺠﺮة أو ﻗﺸﺮھﺎ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﯿﺘﮭﺎ.
 - ٢ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ زرﻋﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎً أو أي ﻧﺒﺎت أو ﺣﻘﻼً ﻣﺒﺬوراً أو ﺑﺚ ﻓﯿﮫ ﻣﺎدة أو ﻧﺒﺎﺗﺎً ﺿﺎراً.
 - ٣ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ آﻟﺔ زراﻋﯿﺔ أو أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺰراﻋﺔ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ.
وذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿﺮ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص
ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﯾﺤﻤﻞ أﺣﺪھﻤﺎ ﺳﻼﺣﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٦
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
 - ١ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪاً وﺑﺪون ﻣﻘﺘﻀﻰ داﺑﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺮﻛﻮب أو اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو ﻣﺎﺷﯿﺔ أو
أﺿﺮ ﺑﮭﺎ ﺿﺮراً ﺟﺴﯿﻤﺎً.
 - ٢ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺪم أو ﺳﻢ ﺳﻤﻜﺎً ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎء أو ﻓﻲ ﺣﻮض.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٧
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ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﻨﺼﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٨
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
أﺗﻠﻒ أو ﻧﻘﻞ أو أزال ﻣﺤﯿﻄﺎً أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت أو ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻷراﺿﻲ أو ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ
اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻼك وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺘﺼﺎب أرض ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٢٩
إذا وﻗﻌﺖ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﯿﻼً أو ﺑﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﯾﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً أو اﻧﺘﮭﺰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﯿﺎم
اﺿﻄﺮاب أو ﻓﺘﻨﺔ أو ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋُﺪّ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
اﻟﻤﺎدة )(٤٣٠
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٣١
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ أو ﺳﻢ ﻋﻤﺪاً وﺑﺪون ﻣﻘﺘﺾ داﺟﻨﺎً أو ﺣﯿﻮاﻧﺎً ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎً ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (٤٢٦أو
أﺿﺮ ﺑﮫ ﺿﺮراً ﺟﺴﯿﻤﺎً.
اﻟﻤﺎدة )(٤٣٢
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ أرھﻖ أو ﻋﺬب ﺣﯿﻮاﻧﺎً أﻟﯿﻔﺎً أو ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﺎً أو أﺳﺎء
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﮫ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن أﻣﺮه ﻣﻮﻛﻮﻻً إﻟﯿﮫ أو ﻛﺎﻧﺖ رﻋﺎﯾﺘﮫ واﺟﺒﺔ
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ﻋﻠﯿﮫ.
اﻟﻤﺎدة )(٤٣٣
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﻓﻲ ﺟﺮح داﺑﺔ أو ﻣﺎﺷﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻓﺈذا أدى ﺧﻄﺆه إﻟﻰ ﻣﻮﺗﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻔﻲ درھﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻧﺘﮭﺎك ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﯿﺮ
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اﻟﻤﺎدة )(٤٣٤
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
دﺧﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻣﺴﻜﻮﻧﺎً أو ﻣﻌﺪاً ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ أو ﻣﺤﻼً ﻣﻌﺪاً ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺎل أو ﻋﻘﺎراً ﺧﻼﻓﺎً
ﻹرادة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﯿﮫ ﺧﻼﻓﺎً ﻹرادة ﻣﻦ
ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺧﺮاﺟﮫ أو وﺟﺪ ﻣﺘﺨﻔﯿﺎً ﻋﻦ أﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﮫ ھﺬا اﻟﺤﻖ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻟﯿﻼً أو ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﯿﺎء أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح أو ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻨﻊ اﻟﺤﯿﺎزة ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋُﺪﱠ ذﻟﻚ ﻇﺮﻓﺎً
ﻣﺸﺪداً.

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
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