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 الباب األكؿ
 تموجديٌ أخكاـ

 األكؿ الؾشؿ
 أخكاـ تموجديٌ

 
 .القانكف ازـ

 *.نسرق ؽٍ الجريدة الرزمجٌ َ كيعمؿ بى بعد سور مف تارير" 1991القانكف الجناًُ لزنٌ "يزمٍ هذا القانكف  -1
 

 .إلػاء

 .1983يلػٍ قانكف العقكبات لزنٌ  -2
 

 .كايضاخات تؾزجر

 :منوا التالجٌ المعانً كاإليضاخات المبجنٌ اماـ كؿآذرَ تككف للكلمات كالعبارات  ؽٍ هذا القانكف ما لـ يقتض الزجاؽ معنٍ -3

 ذّلى أذذ البجنٌ كؽقان للقانكفَ تسمؿ أل إجراء يجكز .."إجراء قضاًُ"

خدكث تلؾ النتججٌ أك األثر ِ يزتبعد عند السذص  يقاؿ عف الؾعؿ انى يختمؿ اف تككف لى نتججٌ معجنٌَ أك اثر معجفَ اذا كاف .." اختماؿ"

 العادمَ

 بازتثناء ما يشجب الجلد مف السجاج كالجركحَ يعنً الجراح كما هً معرؽٌ ؽٍ هذا القانكف َ .."جزجـ أذل"

 :اِعتداؿَ كِ يعتد باإلزتؾزاز الذم يعنً تزبجب الػضب السديد الذم يمنع مف كماؿ التثبت كالتركم كيذرج عف خاؿ .."إزتؾزاز سديد"

 ذريعٌ إلرتكاب الجريمٌَ يتزبب ؽجى الجانً قشدان أك يزعٍ الجى(  أ)
 العامٌَ يخشؿ مف ؽعؿ يقع تنؾجذان للقانكف بكزاطٌ الزلطٌ( ب)
 .يخشؿ مف ؽعؿ يقع عند ازتعماؿ خؽ قانكنً ازتعماِن مسركعان ( ج)

 

 

 أمدق بالمأكل أك الطعاـ اكزاعدق بأل طريقٌ علٍ تجنب القبض علجىَ يقاؿ عف السذص انى أكل سذشان آذر اذا .."ايكاء"
 الطبجعجٌ القاطعٌ ككاف قد أكمؿ الذامزٌ عسرة مف عمرقَكيعتبر بالػا كؿ مف اكمؿ يعنً السذص الذم ثبت بلكغى الخلـ باألمارات .."لؼبا "

 .البلكغ الثامنٌ عسرة مف عمرق كلك لـ تظور علجى امارات
 بمكجب أخكاـ هذا القانكف أك أل قانكف آذرَ تسمؿ كؿ ؽعؿ معاقب علجى .."جريمٌ"
 كالخرابٌ كالزرقٌ الخديٌَ تعنً جراُـ سرب الذمر كالردة كالزنا كالقذؼ .."الخدكد جراُـ"
المقشد كبذؿ العنايٌ كالخجطٌ  عف السذص انى ؽعؿ السئَ أك اعتقدق َ بخزف نجٌَ اذا خشؿ الؾعؿ أك اإلعتقاد مع زّمٌ يقاؿ .."خزف نجٌ"

 الّزمتجفَ
 مذلكطاَن ثجرق كزكاء كاف ذالشان أـتسمؿ كؿ مزكر زكاء أزكر قلجلى أـ ؾ .."ذمر "
  البالػٌ َ تعنً األنثٍ" امرأة "يعنً الذكر البالؼ ك " رجؿ" "امرأة"ك " رجؿ"
 : بالرضا الذم يشدر مف يعنً القبكؿَ كِ يعتد .."رضا"
 رضاشدر نتججٌ اِكراق أك الذطأ َكاف السذص الذم كقع منى الؾعؿ عالمان بأف اؿ سذص تخت تأثجر اإلكراق أك الذطأ ؽٍ ؽوـ الكقاُع اذا( أ)

 أك
  سذص غجر بالؼ َ أك( ب)
أل زلطٌ مذتشٌ ؽٍ  تعنً" زلطٌ عامٌ  .."النؾزجٌ نتاُجى بزبب اذتّؼ قكاق العقلجٌ أك سذص ِ يزتطجع ادراؾ ماهجٌ ما رضٍ بى أك( ج)

 العاـَ الدكلٌ َ كتسمؿ الوجُات كالمؤززات العامٌ كسركات القطاع
نقشانى اك اِبراء منى اك  يككف ؽٍ خقجقتى اك ظاهرق زندا بإنساء خؽ قانكنً أك امتدادق أكنقلى اك تقججدق اك يعنً المزتند الذم .."زند قانكنً"

 اثبات أليوماَ الذم يخشؿ بى اقرار بكجكد الخؽ القانكنً أك انقضاُى اك
بقشد  لنؾزى اك لػجرق َاك" كزب غجر مسركع"الخشكؿ علٍ اذا ؽعلى بقشد " بزكء قشد"ؽعؿ سجُان  يقاؿ عف السذص انى .."زكء قشد"

أك خجزق بطريؽ غجر مسركعَ كتعنً عبارة  الخشكؿ علٍ ماؿ" كزب غجر مسركع"تثبجت ذزارة غجر مسركعٌ لسذص اذر َكتعنً عبارة 
 منعى منى أك خجزق منى بطريؽ غجر مسركعَ خرماف أل سذص مف مالى أك" ذزارة غجر مسركعٌ"
 ذات سذشجٌ اعتباريٌ اـ لـ تكفَ ؿ السذص الطبجعً ككؿ سركٌ أك جمعجٌ أك مجمكعٌ مف األسذاص َ زكاء كانتتسـ .."سذص"
 مالى اك زمعتىَ بالمذالؾٌ للقانكف يشجب السذص ؽٍ جزمى أك شختى العقلجٌ أك النؾزجٌ أك ؽٍ عرضى أك تعنً أل أذل يقع .."ضرر"
 "منقكؿ" اتشاؿ قرار اك يرتبط بسً متشؿ بوا كذلؾَكما عدا ذلؾ مف اِمكاؿ ؽوك هاعقار يسمؿ اِرض كما يتشؿ ب .."عقار كمنقكؿ"

 غجر الخدكد كالقشاصَ تعنً أل عقكبٌ .."عقكبٌ تعزيريٌ "
 .اِعتقادبى انى يعلـ سجُان اذا كاف يدرؾ السئ أك لديى ما يخملى علٍ يقاؿ عف السذص .."علـ"
 المذالؼ للقانكفَ كما تسمؿ األؽعاؿ المتعددةَ" اِمتناع"تسمؿ " الؾعؿ" الكلمات التٍ تدؿ علٍ .."ؽعؿ"

ازتذداموا يعلـ  اذا زببى بازتذداـ كزاُؿ أراد بوا تزبجبى أك بازتذداـ كزاُؿ كاف كقت" قشدان " يقاؿ عف السذص انى زبب األثر .."قشد"

 زببىَيختمؿ أف ت انوا تزبب ذلؾ األثرَ أك كاف لديى ما يخملى علٍ اِعتقاد بأنوا
 
 

 

اذا ؽعلى بقشد ذداع غجرقَ لجتكشؿ بذلؾ الذداع الٍ الخشكؿ علٍ كزب اك  "بقشد الػش"يقاؿ عف السذص أنى ؽعؿ سجُان  .."قشد الػش"

 لػجرق اك تزبجب ذزارة لسذص آذرَ مجزة لنؾزى اك
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  دث ؽجما بعد َالقكات المزلخٌ كقكات األمف كقكات السرطٌ كأل قكات أذرل تزتد تسمؿ .."القكات النظامجٌ"

كانت لديى أزباب لإلعتقاد َ اك كانت الظركؼ التٍ كجد  يقاؿ عف السذص أف لديى ما يخملى علٍ اِعتقاد اذا .."يخملى علٍ اإلعتقاد ما"

 لإلعتقادَ ؽجوا تدعك مثلى

 قضاُجٌ بمقتضٍ أل قانكف َ تسمؿ أل مخكمٌ أك هجٌُ تباسر اجراءات .."مخكمٌ"

 القانكنًَ الطبجعً البالؼ العاقؿ بالنزبٌ للسذص اِعتبارم مف لديى اهلجٌ اِلتزاـ بالنزبٌ للسذصيعنً َ  .."مكلؼ"

 بكظجؾٌ عامٌ زكاء كاف التعججف بمقابؿ اـ دكف مقابؿَ كبشؾٌ مؤقتٌ أـ داُمٌَ يعنً كؿ سذص تعجنى زلطٌ عامٌ للقجاـ .."مكظؼ عاـ"

الؾعؿ أك الكزجلٌ التٍ ازتذدمت ؽجى مما يؤدم الٍ خدكث تلؾ النتججٌ ؽٍ  ة للؾعؿ اذا كافيقاؿ عف السئ أنى نتججٌ راجد .."نتججٌ راجخٌ"

 .األخكاؿ غالب
 

 

 الؾشؿ الثانً

 القانكف زرياف

 .للقانكف األثر الرجعً

 .القانكف الذم كاف معمكِن بى كقت ارتكاب الجريمٌ يطبؽ 2علٍ الرغـ مف خكـ المادة  (1)-4
 .يشدر ؽجوا خكـ نواًُ تطبؽ أخكاـ هذا القانكف اذا كاف هك األشلد للمتوـ التٍ لـؽٍ خالٌ الجراُـ  (2)
العقكبٌَ لمف شدر ؽٍ خقى خكـ نواًَُ كؽؽ أخكاـ  عدـ تنؾجذ أل عقكبٌ خديٌ قبؿ العمؿ بوذا القانكف سبوٌ مزقطٌ للخدَ كيراجع تقدير يعد (3)

  . هذا القانكف
 .ازتجؾاُوا قبؿ العمؿ بوذا القانكف كؽؽ أخكامى ؽٍيراجع أل خكـ نواًُ بالديٌ شدر  (4)

 

 .الزكداف الجراُـ التٍ ترتكب ؽٍ

 .ارتكبت كلوا اك بعضوا ؽٍ الزكداف تزرم أخكاـ هذا القانكف علٍ كؿ جريمٌ (1)-5
 .انجٌ اينما كجدتمجالى الجكم كمجاهى األقلجمجٌ كجمجع الزؾف كالطاُرات الزكد ألغراض هذا القانكف يدذؿ ؽٍ تعريؼ الزكداف (2)
علٍ الكِيات  171ك  (1) 168َ  157َ  (3) ك( 2)ك ( 1) 146َ ( 1) 139َ  126َ  85َ  79َ ( 1) 78ِ تزرم أخكاـ المكاد  (3)

 .المذتشٌ ذّؼ ذلؾ أك طلب المتوـ تطبجقوا علجى الجنكبجٌ َ اِ اذا قررت الزلطٌ التسريعجٌ
 

 .ذارج الزكداف الجراُـ التٍ ترتكب

  :سذص يرتكب تزرم أخكاـ هذا القانكف علٍ كؿ (1)-6
 :الجراُـ ذارج الزكداف ؽعّن يجعلى ؽاعّن أشلجان أك سريكان ؽٍ جريمٌ مف(  أ)
 المكجوٌ ضد الدكلٌَ( أكِ)
 النظامجٌَ المتعلقٌ بالقكات( ثانجا)
  الجانً داذؿ الزكدافَ المتعلقٌ بتزيجؼ العملٌ أك بتزيجؼ طكابع اإليرادات َ اذا كجد( ثالثا)
 .يعد جريمٌ ؽٍ الزكداف كجريمٌ بمقتضٍ قانكف الدكلٌ التٍ كقع ؽجوا ؽٍ الزكداف ؽعّ مستركان ؽٍ ؽعؿ يرتكب ذارج الزكداف َ( ب)

ص قد الزكداف اذا ثبت أف ذلؾ السر أل سذص ارتكب ذارج الزكداف أل جريمٌ مف الجراُـ التٍ يمكف معاقبتى علجوا داذؿ ِ يعاقب (2)
 .عقكبتىَ أك برأتى تلؾ المخكمٌ خككـ اماـ مخكمٌ مذتشٌ ذارج الزكدافَ كازتكؽٍ

 .الزكدانً الجراُـ التٍ يرتكبوا

سريكان ؽٍ جريمٌ بمقتضٍ أخكاـ هذا القانكف اذا عاد الٍ  يعاقب كؿ زكدانً ارتكب َ كهك ؽٍ الذارج َ ؽعّ يجعلى ؽاعّ أشلجان أك -7
ذارج الزكداف َ كازتكؽٍ  جريمٌ بمقتضٍ قانكف الدكلٌ التٍ كقع ؽجواَ ما لـ يثبت أنى قد خككـ اماـ مخكمٌ مذتشٌ الزكداف ككاف الؾعؿ يسكؿ

  .عقكبتىَ أك برأتى تلؾ المخكمٌ
 
 

 
 الباب الثانً

 المزُكلجٌ الجناُجٌ

 .الجناُجٌ أزاس المزُكلجٌ

 .المذتار ِ مزُكلجٌ األ علٍ السذص المكلؼ (1)-8
 .باهماؿ مزُكلجٌ اِ عف ؽعؿ غجر مسركع يرتكب بقشدَ أك ؽعؿ يرتكبِ  (2)

 

 .ؽعؿ الشػجر

الرعايٌ كاِشّح الكاردة ؽٍ هذا القانكف علٍ مف بلؼ زف الزابعٌ  ِ يعد مرتكبان جريمٌ الشػجر غجر البالؼَ علٍ أنى يجكز تطبجؽ تدابجر -9
 المخكمٌ منازبان  مف عمرق خزبما تراق

 

 .نخكق مججز بزبب الجنكف أك الزكر أكأؽعاؿ ؽاقد الت

الزجطرة  كقت ارتكاب الؾعؿ المككف للجريمٌَ مدركا لماهجٌ أؽعالى أك نتاُجوا أك قادران علٍ ِ يعد مرتكبان جريمٌ السذص الذم ِ يككف َ -10
 :علجوا بزبب

 الجنكف الداُـ أك المؤقت أك العاهٌ العقلجٌ َ أك( أ)
 النكـ أك اإلغماء َ أك (ب)
ذلؾ بإذتجارق كعلمى كبػجر ضركرة يعد مزُكِن عف ؽعلى  تناكلى مادة مزكرة أك مذدرة بزبب اِكراق اك الضركرة اك دكف علمى ؽاذا كاف( ج)

 .ازكار أك تذدير كما لك شدر منى الؾعؿ بػجر
 

 .الخؽ أداء الكاجب كازتعماؿ

بخكـ القانكف أك بمكجب أمر مسركع شادر مف الزلطٌ  ؿ لى القجاـ بىِ يعد الؾعؿ جريمٌ اذا كقع مف سذص ملزـ بالقجاـ بى أك مذك-11
 .أنى ملزـ بى َ أك مذكؿ لى القجاـ بى المذتشٌ َ أك كاف يعتقد بخزف نجٌ

 

 .السرعً خؽ الدؽاع

 . ازتعماؿ خؽ الدؽاع السرعً ازتعماِ مسركعان  ِ يعد الؾعؿ جريمٌ اذا كقع عند (1)-12
أك مالى أك  كاجى السذص ذطر إعتداء خاؿ أك كسجؾ الكقكعَ علٍ نؾزى أك مالى أك عرضى أك نؾس الػجر اذا ينسأ خؽ الدؽاع السرعً (2)

بأل طريقٌ أذرلَ كيجكز لى اف يدؽع الذطر بقدر ما يلزـ لردق  عرضى َ ككاف مف المتعذر علجى اتقاء الذطر باللجكء الٍ الزلطٌ العامٌ أك



 .المنازبٌ كبالكزجلٌ
 .خدكد زلطٌ كظجؾتى اِ اذا ذجؼ تزبجب المكت أك األذل الجزجـ الدؽاع السرعً ؽٍ مكاجوٌ المكظؼ العاـ اذا كاف يعمؿ ؽٍ ِ ينسأ خؽ (3)
يذسٍ منى اخداث المكت أك األذل الجزجـ أك اِغتشاب اك  ِ يبلؼ خؽ الدؽاع السرعً تعمد تزبجب المكت اذا كاف الذطر المراد دؽعى (4)

اك باسعاؿ النار أك بازتذداـ  الخرابٌ أك النوب أك اإلتّؼ الجناًُ لماؿ أك مرؽؽ عاـ أك اإلتّؼ الجناًُ باِغراؽ كاِزتدراج أك الذطؼ أ
 .الزامٌ المكاد الخارقٌ اك النازؾٌ أك

 

 .اِكراق

ؿ يشجبى ؽٍ نؾزى أكاهلى اك بضرر عاج مرتكبان جريمٌ السذص الذم أكرق علٍ الؾعؿ باإلجبار أك بالتوديد بالقتؿ أك بأذل جزجـ ِ يعد (1)-13
 .كلـ يكف ؽٍ قدرتى تؾادل ذلؾ بكزجلٌ اذرل بلجؼ ؽٍ مالى اذا غلب علٍ ظنى كقكع ما هدد بى

 .باإلعداـ األذل الجزجـ أك ارتكاب أل مف الجراُـَ المكجوٌ ضد الدكلٌَ المعاقب علجوا ِ يبجد اإلكراق تزبجب المكت أك (2)
 

 .األؽعاؿ غجر اِذتجاريٌ

كزعى الزجطرة علٍ اؽعالى بزبب قكة قاهرة أك مرض  ِ يعد مرتكبان جريمٌ السذص الذم لـ يكف كقت ارتكابى الؾعؿ مذتاران كِ ؽٍ -14
 .الؾعؿ ؽجاًُ مما جعلى عاجزان عف تؾادم ذلؾ

 

 .الضركرة

ق أك مالى أك نؾس الػجر أك عرضى أك مالى مف أك عرض ِ يعد مرتكبان جريمٌ السذص الذم ألجأتى الٍ الؾعؿ خالٌ ضركرة لكقايٌ نؾزى -15
الضرر المراد  قشدان كلـ يكف ؽٍ قدرتى اتقاؤق بكزجلٌ أذرلَ بسرط أِ يترتب علٍ الؾعؿ ضرر مثؿ ذطر جزجـ مخدؽ لـ يتزبب هك ؽجى

 .الكاجب اتقاؤق أك اكبر منى َ علٍ أنى ِ تبجد الضركرة القتؿ اِ ؽىاداء

 
 

 .الخادث العرضً
 . متكقع الخدكث عد جريمٌ ما نتح عرضا عف ؽعؿ مسركع كقع بخزف نجٌ كنجـ عنى ضرر غجرِ م -16

 

 .الرضا

 .ضمنً مف ذلؾ السذص يعد الؾعؿ جريمٌ اذا زبب ضررا لسذص ؽٍ جزمى أك مالىَ متٍ كاف بناء علٍ رضا شريد أك ِ (1) -17
 .الجزجـ المكت أك األذلعلٍ األؽعاؿ التٍ يختمؿ أف تزبب ( 1)ِ تطبؽ أخكاـ البند  (2)

 

 .الذطأ ؽٍ الكقاُع

 .أنى مأذكف لى ؽٍ الؾعؿ ِ يعد مرتكبان جريمٌ السذص الذم يعتقد بخزف نجٌَ بزبب ذطأ ؽٍ الكقاُع َ -18
 

 

 الباب الثالث

 الجناًُ السركع كاِستراؾ

 األكؿ الؾشؿ

 السركع

 .السركع تعريؼ

 .الجريمٌ بزبب ذارج عف ارادة الؾاعؿ قشد ارتكاب جريمٌ اذا لـ تتـالسركع هك اتجاف ؽعؿ يدؿ دِلٌ ظاهرة علٍ  -19
 

 .السركع العقكبٌ علٍ

 ِ يجاكز نشؼ الخد األقشٍ للعقكبٌ المقررة لوا َ ؽاذا كاف ؽعؿ السركع يسكؿ جريمٌ مف يسرع ؽٍ ارتكاب جريمٌ َ يعاقب بما (1)-20
 .مزتقلٌ يعاقب الجانً بالعقكبٌ المقررة لوا

 .مدة ِ تجاكز زبع زنكات كانت عقكبٌ جريمٌ هٍ اِعداـ أك القطع تككف عقكبٌ السركع ؽجوا الزجفاذا  (2)
 
 

 

 الؾشؿ الثانً

 الجناًُ اِستراؾ

 .جناًُ اِستراؾ تنؾجذان ِتؾاؽ

اف قد ارتكبوا كخدقَ كيعاقب منوـ مزُكِن عنوا كما لك ؾ اذا ارتكب سذشاف أك اكثر جريمٌ تنؾجذان ِتؾاؽ جناًُ بجنوـ َ يككف كؿ كاخد -21
 .لوا بالعقكبٌ المقررة

 

 .اِستراؾ دكف اتؾاؽ جناًُ

مزُكِن عف ؽعلى َ كيعاقب بالعقكبٌ المقررة للجريمٌ  اذا ارتكب سذشاف أك اكثر جريمٌ دكف اتؾاؽ جناًُ بجنوـ َ يككف كؿ كاخد منوـ -22
 .الؾعؿ التٍ يسكلوا ذلؾ

 

 .لجواع األمر بارتكاب جريمٌ كاإلكراق

سذشان علٍ ارتكاب ذلؾ الؾعؿ َ يككف هك مزُكِن عنى  مف يامر سذشان غجر مكلؼ أك خزف النجٌ بارتكاب ؽعؿ يسكؿ جريمٌَ أك يكرق -23
 .كيعاقب بالعقكبٌ المقررة لتلؾ الجريمٌ كما لك كاف قد ارتكبى كخدق َ

 

 .الجناًُ اِتؾاؽ

 .علٍ ارتكاب جريمٌ اكثر اِتؾاؽ الجناًُ هك اتؾاؽ سذشجف اك 1) -24
علجوا اِ  المكجوٌ ضد الدكلٌ المعاقب علجوا باإلعداـ َ ِ يعد اِتؾاؽ الجناًُ جريمٌ معاقبان  ؽجما عدا جراُـ القتؿ العمد كالخرابٌ كالجراُـ (2)

 .عنى جريمٌ بالسركع ؽٍ ارتكاب الجريمٌ َ كؽٍ جمجع الخاِت ِ يعد اِتؾاؽ المعدكؿ
كؽٍ خالٌ كقكع الجريمٌ أك السركع ؽجوا يعاقب بالعقكبٌ  اِتؾاؽ الجناًُ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات َمف يرتكب جريمٌ  (3)

  .أك للسركع َ بخزب الخاؿ المقررة إلرتكاب تلؾ الجريمٌ



 

 .التخريض

 .هابارتكاب التخريض هك اغراء السذص لػجرق بارتكاب جريمٌ أك امرق لسذص مكلؼ تخت زلطانى (1)- 25
 :جريمٌ كؽقا لآلتً مع مراعاة عدـ تجاكز العقكبٌ المقررة للجريمٌ َ يعاقب مف يخرض علٍ ارتكاب (2)
 
 

 
  ذمس زنكاتَ ؽٍ خالٌ عدـ كقكع الجريمٌ أك عدـ السركع ؽجوا َ بالزجف مدة ِ تجاكز( أ)
أك بالعقكبتجف معان َ ؽاذا كانت العقكبٌ المقررة  ك بالػرامٌؽٍ خالٌ كقكع الجريمٌ أك السركع ؽجوا َ بالزجف مدة ِ تجاكز عسر زنكات ا ( ب)

  .ِ يجاكز نشؼ العقكبٌ للجريمٌ الجلد َ يعاقب بالجلد بما
 .يعد مرتكبان لتلؾ الجريمٌ مف يخرض علٍ ارتكاب جريمٌ كيككف خاضران كقت كقكعوا َ (3)
يسكؿ جريمٌ يرتكبى ذلؾ السذص اذا كاف الؾعؿ  ب أل ؽعؿ آذرمف يخرض سذشان علٍ ارتكاب ؽعؿ معجف َ يككف مزُكِن عف ارتكا (4)

  .اآلذر نتججٌ راجخٌ للتخريض
 

 .المعاكنٌ

َ كيعاقب بالعقكبٌ المقررة  25بسأنى أخكاـ المادة  كؿ مف يعاكف علٍ ارتكاب أل ؽعؿ َ يسكؿ جريمٌ بقشد تزوجؿ كقكعواَ تطبؽ -26
 .للمخرض َ بخزب الخاؿ

 
 

 الرابع الباب

 الجزاءات

 األكؿ الؾشؿ

 العقكبات

 .اإلعداـ

 .قشاشان أك تعزيران كقد يككف معى الشلب يككف اإلعداـ َ أما سنقان أك رجمان أك بمثؿ ما قتؿ بى الجانًَ كقد يككف خدا أك (1) 27
 .ز الزبعجف مف عمرقيجكز الخكـ باإلعداـ علٍ مف لـ يبلؼ الثامنٌ عسرة َ أك تجاك ؽجما عدا جراُـ الخدكد كالقشاص َ ِ (2)
 .الخرابٌ ِ يجكز الخكـ باإلعداـ مع الشلب اِ ؽٍ (3)

 

 .القشاص

 .القشاص هك معاقبٌ الجانً المتعمد بمثؿ ؽعلى (1)– 28
 
 

 
 .يثبت الخؽ ؽٍ القشاص ابتداء للمجنً علجى ثـ ينتقؿ ألكلجاُى (2)
 .اذا رأت المخكمٌ ذلؾ منازبان  كيجكز قتؿ الجانً بمثؿ ما قتؿ بىخالٌ القتؿ يككف القشاص باإلعداـ سنقان ختٍ المكتَ  ؽٍ (3)
 .القانكف ؽٍ خالٌ الجراح يككف القشاص كؽؽ أخكاـ الجدكؿ األكؿ الملخؽ بوذا (4

 

 .سركط القشاص

 :لتطبجؽ القشاص ؽٍ الجراح يسترط -29
 اِ مف نظجر العضك المجنً علجى كِ يؤذذ الشخجد باألسؿ أككالمقدارَ ؽّ يقتص  تخقؽ المماثلٌ بجف العضكيف مف خجث الجنس كالزّمٌ(  أ)

 كجؾما كجب القشاصَ ك المعجب كِ الكامؿ بالناقص كِ األشلً بالزاُد كيؤذذ كؿ المخؿ بكلى كبعضى ببعضى
 .نً علجىمجاكزة األذل الذم الخقى بالمح امكاف ازتجؾاء المثؿ مف غجر خجؼ بخجث ِ يترتب علٍ القشاص هّؾ الجانً أك(ب)

 

 .القشاص تعدد

 .بالكاخد يقتؿ الكاخد بالجماعٌ كتقتؿ الجماعٌ (1)-30
ؽٍ األكبر اِ اذا قشد الجانً المماثلٌ بالمجنٍ علجى ؽجقتص منى  يتعدد القشاص ؽٍ الجراح بتعدد األجزاء غجر المتماثلٌ كيدذؿ األشػر (2)

 .األكبر بالقطعتجف األشػر ثـ
مكجبٌ للقشاص عكقب بالقشاص اذا طلبى أل كاخد منوـ دكف  تماثلٌ مف مجنً علجوـ متعدديف ككانت جمجعوااذا قطع الجانً مخاؿ ـ (3)

 .بالديٌ كلوا أكبعضوا َ خزب الخاؿ مزاس بخؽ الباقجف ؽٍ المطالبٌ
شاص جاز أف يقتص منى بما متعدديف ككانت جمجعوا مكجبٌ للؽ اذا قطع الجانً ثّثٌ مخاؿ أك اكثر مف مجنً علجى كاخد أك مجنً علجوـ (4)

 .باإلعداـ قطع أك يخكـ علجى

 
 

 .مزقطات القشاص

 :يزقط القشاص ؽٍ أل مف الخاِت اآلتجٌ -31
 للجانًَ اذا كاف المجنً علجى أك كلجى ؽرعا(  أ)
 اذا عؾا المجنً علجى أك بعض أكلجاُى بمقابؿ أك بدكف مقابؿَ( ب)
  كقعت الجراح برضا المجنً علجى َ اذ(ج)
 بعد الخكـ علجى بالقشاصَ بالجأس مف اؽاقٌ الجانً اذا طرأ علجى جنكف( د)
 .بؾكات مخؿ القشاص ؽٍ خالٌ الجراح( هػ)

 

 .الذيف لوـ الخؽ ؽٍ القشاص أكلجاء المجنً علجى

 .علجى الذيف لوـ الخؽ ؽٍ القشاص هك كرثتى كقت كؽاتى أكلجاء المجنً (1) -32
انتظار بلكغ الشػجر المراهؽ  أك مجنكنان أك معتكهان ينكب عنى كلجى أك كشجى أك القجـ علٍ أمرق كللمخكمٌ بالؼ اذا كاف المجنٍ علجى غجر (2)

 .اذا رأت ذلؾ منازبان 
 .أك مف كاف كلجى مجوكؿ المكاف أك غاُبان ِ ترجٍ عكدتى الدكلٌ كلٍ مف ِ كلً لى (3)
أك العؾك السامؿَ كلى ؽٍ  َ المطالبٌ بالقشاص أك الديٌ أك المشالخٌ علٍ ماؿؽٍ خالٌ العمد مف القتؿ أك الجراح لكلً المجنً علجى َ (4)

 بالديٌ أك المشالخٌ أك العؾك َ كِ يجكز لمف ينكب عف الشػجر غجر البالؼ َ كمف ؽٍ خالتً سبى العمد كالذطأ مف القتؿ أك الجراح المطالبٌ



 .خكمى أف يعؾك اِ بمقابؿ ِ ينقص عف الديٌ
 .الديٌ الػاُب خقى ؽٍ القشاص أك الديٌ أك العؾك اذا خضر قبؿ تنؾجذ القشاص أك دؽع مجوكؿ المكاف أك يثبت لكلً (5)
 .رضا ِ يجكز الرجكع ؽٍ العؾك اذا كاف عؾكان شريخان شادران عف (6)

 
 

 .كالتػريب الزجف

 :يسمؿ الزجف (1)-33
 كمدتى عسركف زنٌ َ ك الزجف المؤبد( أ)
 .مكاف اقامٌ الجانً بعجدان عف منطقٌ ارتكاب الجريمٌ كعفالنؾً كهك الزجف ( ب)

 الجريمٌَ التػريب هك تخديد اقامٌ الجانً بعجدان عف منطقٌ ارتكاب (2)
 .عسرة مف عمرق ؽجما عدا خد الخرابٌَ ِ يجكز الخكـ بالزجف علٍ مف لـ يبلؼ الثامنٌ (3)
الزبعجف مف عمرقَ ؽاذا عدؿ عف خكـ الزجف أك زقط لبلكغ عمر الزبعجف  بلؼ ؽجما عدا خد الخرابٌ َ ِ يجكز الخكـ بالزجف علٍ مف (4)

 .عقكبٌ التػريب لمدة الزجف المقررة تزرم علٍ الجانً
 .المؤبد مخاكمٌ كاخدة لجراُـ متعددة ِ تزيد مدة الزجف اِجمالجٌ عف مدة الزجف عند خزاب جملٌ مدة الزجف المخككـ بوا ؽٍ (5)
اف تزيد مدة الزجف التٍ تقررها المخكمٌ بديّ عف دؽع الػرامٌ  مٌ مما يجكز أف يعاقب علجى بالػرامٌ كخدها َ ؽّ يجكزاذا كانت الجرم (6)
 : علٍ

 اذا كاف مقدار الػرامٌ ِ يجاكز الؼ جنجىَ سوريفَ(  أ)
 الػرامٌ ِ يجاكز ذمزٌ آِؼ جنجىَ أربعٌ أسور َ اذا كاف مقدار(  ب)
 .أذرل الٌزتٌ اسورَ ؽٍ أل ح( ج)

 

 .الػرامٌ

 .مساركٌ الجانً كخالتى المالجٌ الػرامٌ بالنظر الٍ طبجعٌ الجريمٌ المرتكبٌ كقدر الكزب غجر المسركع ؽجوا كدرجٌ تقدر المخكمٌ (1)-34
 .ازتقِّمف الجريمٌ ما لـ يخكـ لى بالتعكيض  يجكز للمخكمٌ أف تأمر بدؽع الػرامٌ كلوا أك بعضوا تعكيضان ألل سذص متضرر (2)
 
 

 
المخككـ علجى جزءان مف الػرامٌ َ تذؾض مدة الزجف البديلٌ بنزبٌ  عند الخكـ بالػرامٌ يخكـ بالزجف عقكبٌ بديلٌ عند عدـ الدؽعَ ؽاذا دؽع (3)

 . الػرامٌ ما دؽعى الٍ جملٌ
 .بالكؽاة تزقط الػرامٌ (4)

 

 الجلد

الذم يعرض الجلد خجاتى للذطر أك  علٍ مف بلؼ الزتجف مف عمرق َ كِ علٍ المريض جراُـ الخدكد َ ِ يخكـ بالجلد عقكبٌ ؽجما عدا (1)-35
 .يضاعؼ علجى لمرض

 .بديلٌ اذ زقطت عقكبٌ الجلد بزبب العمر أك المرض َ يعاقب الجانً بعقكبٌ (2)
 

 .المشادرة كاِبادة

 . المشادرة هً الخكـ بأيلكلٌ الماؿ الذاص الٍ ملؾ الدكلٌ بدكف مقابؿ اك تعكيض (1) -36
 .اِبادة هٍ اتّؼ الماؿ دكف مقابؿ اك تعكيض (2)

 

 .المخؿ اغّؽ

 مدة ِ تقؿ عف سور كِ تزيد عف زنٌ كاخدة اغّؽ المخؿ هك الخكـ بخظر ازتعماؿ المخؿ اك مباسرة ال عمؿ ؽجى بأل كجى -37
 

 .العقكبٌ عفالعؾك 

 .بالعؾك ِ يجكز ازقاط تنؾجذ الخدكد (1) -38
 .ِ يجكز ازقاط تنؾجذ القشاص اِ بعؾك مف المجنً علجى اك كلجى (2)
كؽقان لقانكف اِجراءات الجناُجٌ كذلؾ دكف مزاس بخقكؽ أل  يجكز ازقاط العقكبٌ التعزيريٌ بالعؾك مف الزلطٌ العامٌ كلجان أك جزُجان  (3)

 .عنوا ؽٍ الخشكؿ علٍ التعكيض الجريمٌ المعؾكمتضرر مف 
 

 

 الؾشؿ الثانً

 كتقديرها كالتعدد كالعكد تعججف العقكبٌ التعزيريٌ

 .كتقديرها تعججف العقكبٌ التعزيريٌ

مزُكلجٌ الظركؼ المذؾؾٌ اك المسددة كبكجى ذاص درجٌ اؿ تراعً المخكمٌ َ عند تعججف العقكبٌ التعزيريٌ المنازبٌ كتقديرها َ جمجع -39
اكتنؾت  الؾعؿ كجزامٌ الضرر كذطكرة سذشجٌ الجانً كمركزق كزكابقى الجناُجٌ كزاُر الظركؼ التً كالبكاعث علٍ الجريمٌ كذطكرة

 .الكاقعٌ

 
 

 .العقكبٌ تعدد الجراُـ كأثرق ؽٍ

 .العقكبٌ األسدؽاف العقكبات تتداذؿ كتكقع عقكبٌ كاخدة كهً  اذا سكؿ الؾعؿ الكاخد أكثر مف جريمٌ (1)-40
 . زكل المشادرة اذا تعددت الجراُـ ؽاف الخكـ باإلعداـ عف اخداها يجب ما عداق مف عقكبات (2)

 

 .العكد

 .مرتجفَ تخكـ علجى المخكمٌ بالزجف أديف سذص ؽٍ أيٌ جريمٌ تجكز المعاقبٌ علجوا بالزجف ككاف قد زبؽ ادانتى ؽٍ مثلوا اذا (1)– 41
علجى بالزجف مرتجف َ تخكـ علجى المخكمٌ بالزجف مع  جريمٌ تجكز المعاقبٌ علجوا بالزجف ككاف قد زبؽ الخكـ اذا أديف سذص ؽٍ أيٌ (2)

ذّؿ زنٌ مف اِؽراج عنى َ  اِنذار كأديف ؽٍ أل جريمٌَ تجكز المعاقبٌ علجوا بالزجف َ ارتكبوا اثناء زجنى اك كجكب انذارق َ ؽاذا عاد بعد
  .الزجف المقررة لتلؾ الجريمٌ مدة ِ تقؿ عف أقشٍ عقكبٌتخكـ علجى المخكمٌ بالزجف 

 
 



 الثالث الؾشؿ

 التعكيض

 .الديٌ

 .رُجس القضاء بعد التساكر مع الجوات المذتشٌ الديٌ ماٌُ مف اِبؿ أك ما يعادؿ قجمتوا مف النقكد كؽؽ ما يقدرق َ مف خجف آلذر َ (1)-42
 .الجدكؿ الثانً الملخؽ بوذا القانكفكالػرة كؽؽ  تقدر الديات مف أرش الجراح (2)
بالتزاكم اذا كاف استراكوـ تنؾجذان  علجوـ كلكنوا ِ تتعدد بتعدد الجناة ؽٍ الجريمٌ المكجبٌ لوا كانما تكزع علجوـ تتعدد الديات بتعدد المجنً (3)

  .جنايتى إلتؾاؽ جناًُ بجنوـ كؽجما عدا ذلؾ ؽعلٍ كؿ خزب
 أل تعكيض آذر عف القتؿ أك الجراحَِ يجكز مع الديٌ اقتضاء  (4)
 . علجى ؽٍ تزبجب الجريمٌ ينقص مقدار الديٌ ؽٍ خالٌ الذطأ مف القتؿ كالجراح بقدر نزبٌ استراؾ المجنً (5)

 

 .بالديٌ الخكـ

 :الملخؽ بوذا القانكف ؽٍ أل مف الخاِت اآلتجٌ تخكـ المخكمٌبالديٌ كؽقان للجدكؿ الثانً -43
 اذا زقط القشاصَ تؿ كالجراحَؽٍ العمد مف الؽ(  أ)
 ؽٍ سبى العمد مف القتؿ كالجراحَ( ب)
 كالجراحَ ؽٍ الذطأ مف القتؿ( ج)
 .التمججز ؽٍ القتؿ كالجراح التٍ تزبب ؽجوا غجر البالؼ اك ؽاقد( د)

 .مف تثبت لى الديٌ

 .للمجنً علجى كارث تؤكؿ الديٌ الٍ الدكلٌ لـ يكفالديٌ ابتداء للمجنً علجى ثـ تنتقؿ لكرثتى خزب انشبتوـ ؽٍ المجراث كاذا  تثبجت -44

 .ازتجؾاُوا منى مف تجب علجى الديٌ ككجؾجٌ

 .جراُـ العمد مف القتؿ أك الجراح تجب الديٌ علٍ الجانً كخدق ؽٍ (1)-45
 .سبى العمد أك الذطأ مف القتؿ أك الجراح تجب الديٌ علٍ الجانً كالعاقلٌ ؽٍ جراُـ (2)
يعمؿ بوا اذا كانت جنايتى  الجانً َ أك الجوٌ المؤمف لديوا َ أك الجوٌ المتضامنٌ مالجان معىَ أك الجوٌ التٍ عشبٌ مف أقرباءالعاقلٌ تسمؿ اؿ (3)

 .ؽً زجاؽ عملى
ؽججكز أف الذطأ  خالٌَ كيجكز تأججلوا أك تنججموا برضٍ المجنً علجى أك أكلجاُىَ أما ديٌ سبى العمد أك تجب ديٌ العمد مف القتؿ أك الجراح (4)

 .اذا طلبوا المزتخقكف تككف خالٌ أك منجمٌَ كعلٍ مف تجب علجى الديٌ تقديـ الكؾالٌ الّزمٌ
 .المدنجٌ تزتكؽٍ الديٌ كؽقان ألخكاـ قانكف اِجراءات (5)

 .التعكيض رد الماؿ أك المنؾعٌ أك

بالتعكيض  ا بناء علٍ طلب المجنً علجى أك أكلجاُى أف تخكـماؿ أك منؾعٌ خشؿ علجوا َ كيجكز لى تأمر المخكمٌ عند ادانٌ المتوـ برد أل -46
 . كاِجراءات المدنجٌ عف أل ضرر يترتب علٍ الجريمٌ كذلؾ كؽقان ألخكاـ قانكنً المعامّت

 

 الؾشؿ الرابع

 كاِشّح تدابجر الرعايٌ

 لّخداث التدابجر المقررة

 :الثامنٌ عسرة المتوـ الذم بلؼ َ كقت ارتكاب الؾعؿ الجناًُ َ زف الزابعٌ كلـ يبلؼ زفالخدث  يجكز للمخكمٌ تطبجؽ التدابجر اآلتجٌ علٍ -47
 التكبجر بخضكر كلجى ؽٍ الجلزٌ َ(  أ)
 التأديب لمف بلؼ زف العاسرة بما ِ يجاكز عسريف جلدةَ الجلد علٍ زبجؿ( ب)
 أل سذص مؤتمف بعد التعود بخزف رعايتىَ تزلجـ الخدث لكالدق أك( ج)
 .زنكات كالرعايٌ اِجتماعجٌ بقشد اشّخى كتوذيبى لمدة ِ تقؿ عف زنتجف كِ تزيد علٍ ذمس الخاؽ الخدث بأخدل مؤززات اِشّح( د)

 للسجكخ التدابجر المقررة

الزبعجف مف  بلؼالقشاصَ يجكز للمخكمٌ بعد اِدانٌ إتذاذ التدابجر اآلتجٌ بسأف السجر الذم  دكف مزاس بتطبجؽ العقكبات الخديٌ كأخكاـ -48
 :عمرق متٍ رأت ذلؾ منازبان 

 بعد التعود بخزف رعايتىَ تزلجـ السجر لكلجى أك أل سذص مؤتمف(  أ)
 لجريمتىَ تػريبى مدة ِ تجاكز مدة الزجف المقررة عقكبٌ( ب)
 .زنتجف ايداعى اخدل مؤززات اِشّح كالرعايٌ اِجتماعجٌ لمدة ِ تجاكز( ج)

 

 عقلجٌ بامراض للمشابجف المقررة التدابجر

بادذالى اخدل المؤززات المعدة لعّج  للمخكمٌ َ اذا ثبت لوا أف المتوـ ؽاقد اِدراؾ بزبب مرض عقلً أك نؾزًَ أف تأمر يجكز -49
 .تعود برعايتى الٍ كلجى أك أل سذص مؤتمف بعد التعود بخزف رعايتى األمراض العقلجٌ أك النؾزجٌ َ كما يجكز لوا أف

 
 

 

 ب الذامسالبا

 الدكلٌ الجراُـ المكجوٌ ضد

 .الدزتكرم تػكيض النظاـ

ازتقّلوا أك كخدتوا للذطر َ يعاقب باإلعداـ أك الزجف  مف يرتكب أل ؽعؿ بقشد تػكيض النظاـ الدزتكرم للبّد أك بقشد تعريض -50
 .جكاز مشادرة جمجع أمكالى المؤبد أك الزجف لمدة أقؿ مع

 

 .الدكلٌ اثارة الخرب ضد

 : كيعاقب باإلعداـ أك الزجف المؤبد أك الزجف لمدة اقؿ مع جكاز مشادرة جمجع أمكالى مف يعد مرتكبان جريمٌ اثارة الخرب ضد الدكلٌ -51
العتاد أك يسرع ؽٍ ذلؾ أك يخرض الجانً علٍ ذلؾ أك يؤيدق  يثجر الخرب ضد الدكلٌ عزكريان بجمع األؽراد أك تدريبوـ أك جمع الزّح أك(  أ)

 بأل كجى َ أك
ككُّوا أل أعماؿ تجاريٌ أك معامّت  بالذدمٌ العزكريٌ أك المدنجٌألل دكلٌ ؽٍ خالٌ خرب مع الزكداف أك يباسر معوا أك مع يعمؿ( ب)

 أك أذرل َ
أجنبجٌ يككف مف  دكلٌ أجنبجٌ أك يقكـ بعمؿ عداًُ ضد دكلٌ يقكـ ؽٍ داذؿ الزكداف َ دكف اذف مف الدكلٌ َ بجمع الجند كتجوجزهـ لػزك( ج)

 الخرب َ أك سأنى اف يعرض البّد لذطر
نقؿ أك اتشاؿ أك مباف عامٌ أك أدكات للمراؽؽ العامٌ  يذرب أك يتلؼ أك يعطؿ أل أزلخٌ أك مؤف أك مومات أك زؾف أك طاُرات أك كزاُؿ( د)

 .اِضرار بمركز البّد الخربً كالكورباء أك الماء كغجرها بقشد



 
 

 .معاديٌ التعامؿ مع دكلٌ
بمباسرة أل أعماؿ تجاريٌ أك معامّت أذرل معواَ أك مع  مف يقكـ دكف اذف بالعمؿ ؽٍ ذدمٌ أل دكلٌ يعلف الزكداف أنوا دكلٌ معاديٌ أك -52

 . ِ تجاكز عسر زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان  ككُّوا َ يعاقب بالزجف مدة
 

 .البّد التجزس علٍ

أقؿ مع جكاز مشادرة جمجع أمكالى َ مف يتجزس علٍ  التجزس كيعاقب باِعداـ أك بالزجف المؤبد اك الزجف لمدة يعد مرتكبان جريمٌ -53
الخربجٌ ضد البّد اك اِضرار  ككُّوا أك يتذابر معوا أك ينقؿ الجوا ازراران كذلؾ بقشد معاكنتى ؽٍ عملجاتوا البّد بأف يتشؿ بدكلٌ أجنبجٌ أك

 كلكف يختمؿ اف يضر بالبّد زجازجان أك اقتشاديان َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز عسر ؽاذا لـ يكف التجزس بذلؾ القشد.  بمركز البّد الخربً
 .زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان 

 

 .كمزاعدتوـ الزماح بورب أزرل الخرب

هربى ككؿ مف يزاعد عف علـ اخد أزرل الخرب  فكؿ مكظؼ عاـ مكلؼ بخرازٌ أخد أزرل الخرب يزمد بقشد أك يتقاضً بإهماؿ ع -54
 .بالػرامٌ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات كما تجكز معاقبتى علٍ الورب أك يؤكيى أك يقاكـ القبض علجى َ

 

 .الرزمجٌ اؽساء كازتّـ المعلكمات كالمزتندات

الدكلٌ دكف اذفَ كمف يؾضً أك يسرع ؽٍ اِؽضاء  ؽ بسُكفمف يخشؿ بأل طريقٌ علٍ أل أمكر زريٌ مف معلكمات أك مزتندات تتعؿ -55
عماَ كتككف  دكف اذف أك عذر مسركع َيعاقب بالزجف مدة ِتجاكز زنتجف اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف بتلؾ المعلكمات اك المزتندات ألل سذص

 . العقكبٌ بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات اذا كاف الجانً مكظؾان عامان 
 

 .علكمات العزكريٌإؽساء الـ

الٍ أل سذص كهك يعلـ أف اِؽضاء بوا الجى يضر  مف تككف لديى معلكمات متعلقٌ بالسُكف العزكريٌ للدكلٌ كيؾضً بوا ؽىأل كقت -56
 .بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ بمشلخٌ البّد ؽٍ ذلؾ الكقت َيعاقب

 

 .العزكريٌ كتشكير المناطؽ كاألعماؿ دذكؿ

 : مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان مف يعاقب بالزجف -57
 مسركع منطقٌ عزكريٌَ أك يدذؿ دكف اذف أك عذر( أ)
عمؿ عزكرم أك مكقع يمكف أف يككف تشكيرق بأل كجى  يعمؿ دكف اذف مسركع شكرة أك تذطجطان أك رزمان أك أنمكذجان ألل منطقٌ أك(  ب)

 الدكلٌ َ أك للعدك أك ألل سذص ذارج علٍمؾجدان 
 

مسركعَ أل جواز مف أجوزة التشكير أك أل مادة تشلد  يكجد علٍ مقربٌ مف أل منطقٌ أك عمؿ عزكرم كهك يخكز َ دكف اذف أك عذر( ج)
 .الرزكـ أك النماذج لعمؿ الشكر أك التذطجطات أك

 
 

 الباب الزادس

 النظامجٌ الجراُـ المتعلقٌ بالقكات

 .التمرد ريض علٍالتد

بالزجف  النظامجٌ علٍ التمرد اك الذركج عف الطاعٌ أك التذلً عف كاجبى نخك الدكلٌ َ يعاقب مف يخرض أل ؽرد مف أؽراد القكات (1)-58
 .مدة ِ تجاكز زبع زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ

 .عسرة زنٌ اكز اربعاذا كقع التمرد نتججٌ لذلؾ التخريض يعاقب المخرض بالزجف مدة ِ تح (2)
 

 .الوارب التخريض علٍ الورب مف الذدمٌ العزكريٌ كايكاء

يعاقب  النظامجٌ علٍ الورب مف الذدمٌ العزكريٌ أك يؤكيى بعد هربى مع علمى بأنى هارب منوا َ مف يخرض أل ؽرد مف أؽراد القكات (1)-59
 .معان بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف 

 .ايكاء بعضوـ بعضان  علٍ أل مف الزكججف أك الكالديف كاألبناء َ ؽٍ( 1)ِ تنطبؽ أخكاـ البند  (2)
 

 .ؽجوا إزتعماؿ الزم كالسارات العزكريٌ كالتعامؿ

ذلؾ  كلـ يكفتزتذدمى القكات النظامجٌ َ أك أل زم أك سارة تسبى ما تزتذدمى تلؾ القكات َ  يرتدم أل زم رزمً أك سارة مما مف (1)-60
 . تجاكز زنتجف اك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان  السذص مف اؽرادها َ قاشدان بذلؾ اف يظف انى مف اؽرادها َ يعاقب بالزجف مدة ِ

لزجف أك يذششوا للعاملجف معى َ بدكف إذف مسركعَ يعاقب با أك يتاجر ؽجوا( 1)مف يشنع أيان مف األزياء أك السارات المذككرة ؽٍ البند  (2)
 .بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان مع مشادرة تلؾ األزياء أك السارات مدة ِ تجاكز ثّث زنكت أك

 
 

 .المسركع التدريب غجر
أك تخركات أك مناكرات ذات طبجعٌ عزكريٌ أك يسارؾ  مف يككفَ مف غجر أؽراد القكات النظامجٌ كيمارس دكف اذف مسركع أل تمرينات -61

 .مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان  َ يعاقب بالزجفؽجوا أك يخرض علجوا 
 

 .بالنظاـ السعكر بالتذمر بجف القكات النظامجٌ كالتخريض علٍ إرتكاب ما يذؿ إثارة

اك ارتكاب ما يذؿ  أؽرادها علٍ اإلمتناع عف تأديٌ كاجبى مف يتزبب ؽٍ إثارة سعكر التذمر بجف أؽراد القكات النظامجٌ أك يخرض أخد -62
 .ِ تجاكز ذمس زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ بالنظاـ َ يعاقب بالزجف مدة

 
 

 الزابع الباب

 الؾتنٌ

 . العامٌ بالعنؼ أك القكة الجناُجٌ الدعكة لمعارضٌ الزلطٌ



يٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث القكة الجنائ مف يدعك أك ينسر أك يركج أل دعكة لمعارضٌ الزلطٌ العامٌ عف طريؽ العنؼ أك -63
 . معان  زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف

 

 .بجنوا إثارة الكراهجٌ ضد الطكاُؼ اك

الطكاُؼ بزبب اذتّؼ العرؽ أك اللكف أك اللزاف كبكجؾجٌ  مف يعمؿ علٍ إثارة الكراهجٌ اك اِختقار اك العداكة ضد أل طاُؾٌ اك بجف -64
 . يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان  للذطر َتعرض الزّـ العاـ 

 

 .منظمات اإلجراـ كاإلرهاب

تلؾ المنظمٌَ زكاء كانت تعمؿ داذؿ الزكداف اـ  مف ينسئ أك يدير منظمٌ تدبر إلرتكاب أل جريمٌ كمف يسارؾ أك يعاكف قشدان ؽٍ -65
المنظمٌ هً الخرابٌ اك  زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ ؽاذا كانت الجريمٌ التٍ تدبر لوا ذمس ذارجى َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز

بتوديد الجموكر أك الزلطٌ العامٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز عسر زنكات كما  النوب أك مف الجراُـ المعاقب علجوا باِعداـ أك اإلرهاب
  . معاقبتى بالػرامٌ تجكز

 
 

 .الكاذبٌ األذبارنسر 
أف يزبب ذكؽان أك ذعران للجموكر أك توديدان للزّـ العاـ َ أك  مف ينسر أك يذيع أل ذبر أك اساعٌ أك تقرير َ مع علمى بعدـ شختى َ قاشدان  -66

 .معان  الدكلٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ أسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف انتقاشان مف هجبٌ
 

 

 مفالباب الثا

 العامٌ الجراُـ المتعلقٌ بالطمأنجنٌ

 .السػب

ازتعمؿ القكة اك اإلرهاب  جريمٌ السػب مف يسارؾ ؽٍ أل تجمور مف ذمزٌ أسذاص ؽاكثر متٍ ازتعرض التجمور القكة اك يعد مرتكبان  -67
 :اآلتجٌ اك العنؼ َكمتٍ كاف القشد الػالب ؽجى تخقجؽ أل مف األغراض

 قانكف اك إجراء قانكنًَ مقاكمٌ تنؾجذ أخكاـ أل(  أ)
 اإلتّؼ الجناًُ أك التعدم الجناًُ أك أل جريمٌ أذرلَ إرتكاب جريمٌ( ب)
 مدعً بى بطريؽ يختمؿ أف يؤدم الٍ اإلذّؿ بالزّـ العاـَ مباسرة أل خؽ قاُـ أك( ج)
 .القانكف إرغاـ أل سذص لجؾعؿ ما ِ يلزمى بى القانكف أك لُّ يؾعؿ ما يذكلى إياق( د)

 

 .عقكبٌ السػب

بالجلد بما ِ يجاكز عسريف جلدة ؽاذا كاف يخمؿ زّخان  مف يرتكب جريمٌ السػب يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور أك بالػرامٌ اك -68
 . ف معابالعقكبتً ازتذدامى المكت أك اِذل الجزجـ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ أك أك أل أداة مما يختمؿ أف يزبب

 

 .العاـ اإلذّؿ بالزّـ

بالزّـ العاـ اك بالطمأنجنٌ العامٌ َ ككاف ذلؾ ؽٍ مكاف عاـ َ  مف يذؿ بالزّـ العاـ أك يقكـ بؾعؿ يقشد بى أك يختمؿ أف يؤدم الٍ اإلذّؿ -69
 .تجاكز سوران أك بالػرامٌ أك بالجلد بما ِ يجاكز عسريف جلدة يعاقب بالزجف مدة ِ

 
 

 

 لتازعالباب ا

 كالشخٌ العامٌ الجراُـ المتعلقٌ بالزّمٌ

 الؾشؿ األكؿ

 تزبب ذطران علٍ الخجاة كاألمكاؿ األؽعاؿ التً

 .المجاق تلكيث مكارد

 بكضع مادة زامٌ أك ضارة ؽٍ بُر أك ذزاف مجاق أك أل مكرد عاـ مف مكارد المجاقَ يعاقب مف يعرض خجاة الناس أك زّمتوـ للذطر (1)-70
 .ِ تجاكز ثّث زنكات َ كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ بالزجف مدة

بخجث يجعلى أقؿ شّخجٌ لّزتعماؿ ؽجما ذشص لى َ يعاقب  مف يؾزد أك يلكث ماء بُر أك ذزاف مجاق أك أل مكرد عاـ مف مكارد المجاق (2)
 . أسور أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معا بالزجف مدة ِ تجاكز ثّثٌ

 

 .البجٌُ تلكيث

مدة ِ  العامٌ بخجث يختمؿ أف يزبب ضررا بشخٌ اِسذاص أك الخجكاف أك النباتَ يعاقب بالزجف مف يؾزد أك يلكث الوكاء أك البجٌُ (1)-71
خجاة الناس للذطر ؽجعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات  تجاكز ثّثٌ أسور أك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ ؽاذا كاف يختمؿ أف يعرض

 .بالػرامٌ ز معاقبتىكما تجك
المتاذمٌ للمجاق اإلقلجمجٌ الزكدانجٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس  مف يؾزد أك يلكث المجاق اِقلجمجٌ الزكدانجٌ أك مجاق اعالٍ البخار (2)

 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  زنكات اك
 

 .للذطر تعريض طرؽ ككزاُؿ المكاشّت

الجكيٌ أك يعطؿ زجرها بأل طريقٌ َ أك يعطؿ أل كزجلٌ مف  رؽ النقؿ العاـ اك كزاُلى البريٌ اك البخريٌ أكمف يعرض للذطر ايا مف ط -72
 .بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ كزاُؿ اِتشاؿ العاـ يعاقب

 
 
 

 .للجموكر التكقؼ عف الذدمٌ الذم يزبب ذطران علٍ الخجاة اك ضرران 

ذات منؾعٌ عامٌ كيتكقؼ عف العمؿ بكجى يختمؿ أف  يؤدم عمّ مف األعماؿ المتشلٌ بالشخٌ العامٌ أك الزّمٌ العامٌ أك ذدمٌمف  -73
أك بالػرامٌ أك  اضراران أك ذزارة أك مضايقٌ سديدة للجموكر َ يعاقب بالزجف مدة ِتجاكز ثّث زنكات يزبب ذطران علٍ خجاة الناس أك

 .بالعقكبتجف معان 
 



 .الناس أك األمكاؿ إلهماؿ الذم يزبب ذطران علٍا

ضرر ألل سذص أك ماؿ َ أك يمتنع عف اتذاذ التدابجر  مف يرتكب بإهماؿ ؽعّ يعرض خجاة الناس للذطر اك يختمؿ معى تزبجب أذل أك -74
زتٌ أسور اك  اقب بالزجف مدة ِ تجاكزانزاف اك خجكاف أك آلٌ أك مكاد تخت رقابتى أك ؽٍ خجازتىَ يع الّزمٌ لكقايٌ اآلذريف مف ذطر أل

 .بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا
 

 .الضركريٌ اِمتناع عف المزاعدة

الوّؾ كيمتنع قشدان عف تقديـ ما يمكنى مف مزاعدة ِ  مف يككف ؽٍ كزعى مزاعدة انزاف أشجب بأذل أك ؽٍ خالٌ إغماء أك اسرؼ علٍ -75
 .معا ف مدة ِ تجاكز ثّثٌ أسور أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجفيعاقب بالزح تعرض نؾزى اك غجرق للذطر َ

 

 .عاجز اإلذّؿ باإللتزـ القانكنً تجاق سذص

اذتّؿ قكاق العقلجٌ أك النؾزجٌ أك مرضى أك ضعؾى  مف يككف مكلؾان بمقتضٍ التزاـ قانكنً برعايٌ أل سذص عاجز بزبب شػر زنى أك -76
 . اِلتزاـ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ أسور أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معابذلؾ  الجزمً كيمتنع قشدان عف القجاـ

 
 

 الؾشؿ الثانً

 كالمجزر اإلزعاج العاـ كالذمر

 .اإلزعاج العاـ

يزكنكف أك ذطران أك مضايقٌ للجموكر أك لمف  يعد مرتكبان جريمٌ اإلزعاج العاـ مف يقع منى ؽعؿ يختمؿ أف يزبب ضرران عامان أك (1)-77
 . خقان مف الخقكؽ العامٌ يسػلكف مكانان مجاكران أك لمف يباسركف

منازبان َ كما يجكز لوا معاقبتى بالزجف مدة ِ تجاكز ثّثٌ  يجكز للمخكمٌ اشدار أمر للجانً بايقاؼ اإلزعاج كعدـ تكرارق َ اذا رأت ذلؾ (2)
 .بالعقكبتجف معان  أسور أك بالػرامٌ أك

 
 

 .زعاجكاإل سرب الذمر

 يشنعواَ يعاقب بالجلد أربعجف جلدة اذا كاف مزلمان َ مف يسرب ذمران أك يخكزها أك (1) – 78
مضايقتوـ أك ازعاجوـ أك يسربوا ؽٍ مكاف عاـ أك يأتً  مف يسرب ذمران كيقكـ بازتؾزاز مساعر الػجر أك( 1)دكف المزاس بأخكاـ البند  (2)

 .معاقبتى بالػرامٌ أيضان  الزجف مدة ِ تجاكز سوران أك بالجلد بما ِ يجاكز أربعجف جلدة كما تجكزيعاقب ب مكانان عامان كهك ؽٍ خالٌ زكر َ
 

 .الذمر التعامؿ ؽٍ

نقلوا أك خجازتوا َ كذلؾ بقشد التعامؿ ؽجوا مع الػجر أك يقدموا أك  مف يتعامؿ ؽٍ الذمر بالبجع أك السراء َ أك يقكـ بشنعوا أك تذزينوا أك -79
بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ كما تجكز  أك مادة يزتعملوا الجموكر أك يعلف عنوا أك يركج لوا بأل كجى يعاقب طعاـ أك سراب أل يدذلوا ؽٍ

 .مكضكع التعامؿ كؽٍ جمجع الخاِت تباد الذمر. معاقبتى بالػرامٌ 
 

 .المجزر لعب المجزر أك ادارة أماكف للعب

 نساط ينطكم علٍ المجزر أك يدير منزِن أك مكانان لذلؾ الػرض أك يخرض علٍ سئ مف ذلؾَ مف يلعب المجزر أك يدير أل لعبٌ أك (1)-80
جلدة كما يجكز اغّؽ المنزؿ أك المكاف أك مشادرتى اذا  يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ اك بالجلد بما ِ يجاكز ذمزان كعسريف

 .ازتذدامى بعلـ المالؾ كاف ملكان للجانً أك تـ
 .الخظ يسمؿ المجزر زخب أكراؽ النشجب ككؿ لعبٌ مف ألعاب (2)

 

 .إعتجاد ارتكاب بعض الجراُـ

يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات أك بالجلد  80 ك 79َ  78مف يرتكب للمرة الثالثٌ أيا مف الجراُـ المنشكص علجوا ؽٍ المكاد  -81
كاف أل منوا ملكان للجانً  مع مشادرة كزاُؿ النقؿ كاألدكات المزتذدمٌ ؽٍ إرتكاب الجريمٌ اذا بالعقكبتجف معا َ بما ِ يجاكز ثمانجف جلدة أك
 .أك تـ ازتذداموا بعلـ المالؾ

 
 
 
 
 
 

 

 الؾشؿ الثالث

 كاألدكيٌ األطعمٌ كاألسربٌ

 .بالشخٌ بجع أطعمٌ ضارة

بالشخٌ أك غجر شالد لألكؿ أك السربَ يعاقب بالزجف مدة  ضاران مف يقكـ قشدان بالبجع أك العرض لشنؼ مف الطعاـ أك السراب َ يككف  -82
 . بالعقكبتجف معان  ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ أك

 

 .ؽجوا غش األطعمٌ كالتعامؿ

كجى  بانتزاع جزء منى أك إضاؽٌ سئ الجى بخجث ينقص بذلؾ مف نكعى أك مادتى أك طبجعتى بأل مف يػش شنؾان مف الطعاـ أك السراب (1) -83
الطعاـ أك السراب بزكء قشد َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز  اشدان بجعى باعتبارق زالمان َ أك يبجع اك يعرض للبجع أك يقدـ شنؾان مػسكسان مفؽ

 .بالعقكبتجف معا ثّثٌ اسور اك بالػرامٌ اك
سترم أك عما يزعمى الباُع لذلؾ الشنؼَ مع علمى يطلبى الـ مف يبجع شنؾان مف الطعاـ أك السراب يذتلؼ ؽٍ نكعى أك مادتى اك طبجعتى عما (2)

 . تجاكز سوران اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا بذلؾ َ يعاقب بالزجف مدة ِ
 

 .ؽجوا غش األدكيٌ كالتعامؿ

زلجما َ أك  إعتبارقتقلؿ مف مؾعكلى أك تػجر مف تأثجرق أك تجعلى ضاران بالشخٌ قاشدان بجعى ب مف يػش دكاء أك مزتخضران طبجان بطريقٌ (1) -84
 . ِ تجاكز زنتجف أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معا يبجع أك يقدـ أك يعرض أل دكاء بتلؾ الشؾٌ بزكء قشد َ يعاقب بالزجف مدة



مزتخضر طبً َ يػاير الدكاء اك المزتخضر الطبً  مف يقكـ بزكء قشد بالبجع أك العرض للبجع أك التقديـ أك الشرؼ ألل دكاء أك (2)
 .معا المقررةَ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف طلكب َ أك انتوت مدة شّخجتىالـ

 

 .بجع المجتٌ

لّنزاف َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ أك  مف يبجع أك يعرض للبجع أك يقدـ لخـ المجتٌ عالمان بأنى زكؼ يزتعمؿ غذاء (1)-85
 . بالعقكبتجف معا

 
 .مسركعٌ يقشد بالمجتٌ مجتٌ الخجكاف البرل زكاء مات ختؼ أنؾى اـ ذبد بطريقٌ غجر (2)

 

 . عرض طعاـ أك سراب مخرـ

السذص اك يعرض علٍ الجموكر غذاء لّنزاف يختكم  مف يعرض علٍ سذص طعامان أك سرابان كهك يعلـ انى مخرـ ؽٍ دينى أك ديف ذلؾ -86
أك بالػرامٌ  ديف بعضوـ دكف اف يبجف ذلؾ للسذص اك للجموكر َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ أسور دينى أكعلٍ مادة يعلـ انوا مخرمٌ ؽً 

 .أك بالعقكبتجف معا
 

 

 الؾشؿ الرابع

 الخجكاف القزكة علٍ

 .الخجكاف القزكة علٍ

للعمؿ  يستط ؽٍ إزتذداـ خجكاف غجر شالد يرهؽ قشدا خجكانان أك يخملى اكثر مما يطجقى أك مف يعامؿ بقزكة ظاهرة اك يعذب أك (1)-87
 .بزبب زنى أك مرضى أك يومؿ خجكانان اهماِن ظاهران يعاقب بالػرامٌ

مؤقتان كما يجكز لوا اف تأمر الجانً أك مالؾ الخجكاف بدؽع  يجكز للمخكمٌ عند اِدانٌ اف تأمر بكضع الخجكاف تخت رعايٌ جوٌ مذتشٌ (2)
 .ضركريان  خاؽظٌ علٍ الخجكاف كعّجى كما يجكز لوا أف تأمر بإعداـ الخجكاف متٍ كاف ذلؾللـ المبلؼ الذم تراق منازبان 

 
 

 الباب العاسر

 كالمزتذدـ الجراُـ المتعلقٌ بالمكظؼ العاـ

 .الرسكة

 :مرتكبان جريمٌ الرسكة يعد (1)-88
جزاء مف أل نكع َ لخملى علٍ أداء ذدمٌ لى مشلخٌ  أل مف يعطً مكظؾان عاما أك مزتذدمان لدل سذص آذر أك ككجّن عنى أك يعرض علجى( أ)

علٍ المكظؼ  آذر بما يذؿ بكاجبات كظجؾتى َ أك أل عطجٌ أك مزيٌ ؽٍ ظركؼ يككف ؽجوا ذلؾ التأثجر َ ؽجوا أك الخاؽ أل ضرر بأل سذص
 العاـ أك المزتذدـ أك الككجؿ َ نتججٌ راجخٌَ

 
 َ(أ)الؾقرة  قبؿ أك يطلب لنؾزى أك لػجرق جزاء علٍ الكجى المبجف ؽٍأك المزتذدـ أك الككجؿ الذم م المكظؼ العاـ( ب)
 أك قبكلى أك يعاكف ؽٍ ذلؾ َ( ب) ك( أ)مف يزعٍ ؽٍ اعطاء ال جزاء علٍ النخك المبجف ؽٍ الؾقرتجف ( ج)
 . ل هذق المادةعلمى بأف الخشكؿ علٍ ذلؾ قد تـ بأل مف الكجكق المبجنٌ ؼ مف ينتؾع مف أل جزاء أك ذدمٌ أك منؾعٌ مع( د)

معاقبتى بالػرامٌ كؽً كؿ األخكاؿ يشادر أل ماؿ تـ الخشكؿ  مف يرتكب جريمٌ الرسكة َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف كما تجكز (2)
 .الجريمٌ علجى بزبب

 

 .الخمايٌ المكظؼ العاـ الذم يذالؼ القانكف بقشد اِضرار اك

 بسأف المزلؾ الكاجب علجى اتباعى كمكظؼ عاـ اك يمتنع عف أداء كاجب مف كاجبات كظجؾتى كؿ مكظؼ عاـ يذالؼ ما يأمر بى القانكف -89
 : قاشدان بذلؾ أف

 لسذص آذر َ أك يزبب ضرران ألل سذص أك للجموكر اك يزبب مشلخٌ غجر مسركعٌ(  أ)
 َ أك يخمً أل سذص مف عقكبٌ قانكنجٌ َ أك يذؾؼ منوا أك يؤذر تكقجعوا( ب)
مف تلؾ اإلجراءاتَ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف  مف المشادرة اك الخجز أك مف أل قجد يقررق القانكف أك يؤذر أيا يخمٍ أل ماؿ( ج)

  .معان  اك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف
 

 .أك اِعتقاؿ المكظؼ العاـ الذم يزئ ازتعماؿ زلطٌ اِخالٌ الٍ المخاكمٌ

اك ابقاُوـ ؽٍ اِعتقاؿ َ يقكـ بأل مف تلؾ األؽعاؿ مع علمى  اِؽراد الٍ المخاكمٌ اك اعتقالوـكؿ مكظؼ عاـ يذكلى القانكف زلطٌ اخالٌ  -90
 .بالػرامٌ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات كما تجكز معاقبتى بأنى يذالؼ القانكف َ

 
 

 .الورب المكظؼ العاـ الذم يمتنع عف القبض أك يزاعد علٍ

سذص أك خؾظى أك خرازتى كيمتنع قشدان أك اهماِن عف القبض علجى اك يزمد لى قشدان  كاجبى القبض علٍ ألكؿ مكظؼ عاـ يككف مف  -91
 :اآلتجٌ اهماِن بالورب اك يزاعدق اك يتزبب باهماؿ ؽٍ هربى يعاقب كؽقان لألخكاـ أك
 . تجكز معاقبتى بالػرامٌ زبع زنكات كما اذا كاف السذص مخككمان علجى باإلعداـ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز(  أ)
علجى ؽٍ أل جريمٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس  اذا كاف السذص مخككمان علجى بأل عقكبٌ أذرل أك كاف متومان اك عرضٌ للقبض( ب)

 . معا زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف
 

 .مسركعٌ سراء المكظؼ العاـ اك مزايدتى ؽٍ ماؿ بطريقٌ غجر

يبجعى لقريب اك سريؾ اك يسترؾ ؽٍ مناقشٌ ألداء عمؿ  ـ يسترم بنؾزى اك بكزاطٌ غجرق ماِ تخت كِيٌ كظجؾتى العامٌ أككؿ مكظؼ عا -92
 . ِ تجاكز زنتجف اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  يتشؿ بكظجؾتىَ يعاقب بالزجف مدة

 

 .المكظؼ العاـ انتخاؿ شؾٌ

بزم مكظؼ عاـ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف  زعـ اك يتظاهر بانى كذلؾ اك يتزيامف ينتخؿ بزكء قشد سذشجٌ مكظؼ عاـ اك م -93
 .معا اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف

 

 .عاـ التذلؼ عف الخضكر تلبجٌ ألمر مف مكظؼ



عنى ؽٍ زماف  مذتصَ الخضكر بنؾزى أك بككجؿ مف يطلب منى َ بمقتضٍ تكلجؼ أك اعّف اك امر اك بّغ عاـ شادر مف مكظؼ عاـ -94
الكقت الذم  بػجر ازباب معقكلٌ عف الخضكر ؽٍ الزماف كالمكاف المعجنجف اك يػادر ذلؾ المكاف قبؿ كمكاف معجنجف كيرؽض أك يمتنع قشدان اك

 .بالعقكبتجف معا تجكز ؽجى المػادرة َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز سوران اك بالػرامٌ اك
 

 .قنزع منع تنؾجذ التكلجؼ بالخضكر أك

شادر مف مكظؼ عاـ مذتص َ أك بالخجلكلٌ دكف تنؾجذ أل  مف يقكـ قشدان بمنع تنؾجذ ال تكلجؼ بالخضكر اك اعّف اك امر اك بّغ عاـ -95
 . مدة ِ تجاكز سوران اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  مف ذلؾ أك بنزعىَ يعاقب بالزجف

 
 

 .بجاف اإلمتناع عف تزلجـ مزتند اك تقديـ
معلكمات الٍ مكظؼ عاـ كيمتنع قشدان عف تزلجـ ذلؾ أك تقديمى  يككف ملزما قانكنان بتزلجـ ال مزتند أك أل سئ أك بتقديـ أل بجاف أك مف -96

 . يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ أسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  علٍ الكجى المقرر َ
 

 .تقديـ بجاف كاذب

المكظؼ اك خملى علٍ تشرؼ معجف َ يعاقب بالزجف مدة ِ  َ كهك يعلـ بأنى بجاف كاذب َ قاشدان تضلجؿ ذلؾ مف يقدـ لمكظؼ عاـ بجانان  -97
 . بالعقكبتجف معان  تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك

 

 .األقكاؿ اِجابٌ علٍ األزُلٌ اك التكقجع علٍ

جابٌ علجوا اك التكقجع علٍ األقكاؿ الشادرة منى كيرؽض ذلؾ باِ مف يطلب منى مكظؼ عاـ مذتص اِجابٌ علٍ ازُلٌ يككف ملزمان قانكنان  -98
 . ِ تجاكز سوران اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  َ يعاقب بالزجف مدة

 

 .العاـ اثناء قجامى بكظجؾتى اعتراض المكظؼ

جبات كظجؾتى اك بزبب قجامى بتلؾ الكاجبات َ لمنعى مف القجاـ بكا مف يعترض مكظؾان عامان اك يتوجـ علجى اك يزتعمؿ معى القكة الجناُجٌ َ -99
 .تجاكز زتٌ أسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  يعاقب بالزجف مدة ِ

 

 .مزاعدة المكظؼ العاـ اِمتناع عف

بالزجف مدة ِ تجاكز بكاجباتى العامٌ كيمتنع عف ذلؾ قشدان َ يعاقب  مف يككف ملزمان قانكنان َ بتقديـ المزاعدة ألل مكظؼ عاـ عند قجامى -100
 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  سوران اك

 

 .اِقامٌ مذالؾٌ امر

منطقٌ معجنٌ كيذالؼ ذلؾ اِمر اك الخظر قشدان َ  مف يأمرق مكظؼ عاـ مذتص باِقامٌ ؽٍ منطقٌ معجنٌ اك يخظر علجى اِقامٌ ؽٍ -101
 .قكبتجف معان اك بالػرامٌ اك بالع يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور

 

 . مذالؾٌ امر بساف ماؿ مف مكظؼ عاـ

مع علمى بأف اِمر شادر مف مكظؼ عاـ مذتصَ  مف يذالؼ امران يقضٍ باتذاذ تدبجر معجف بسأف ماؿ ؽٍ خجازتى اك تخت ادارتى -102
  بالػامٌ اك بالعقكبتجف معان  يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور اك

 

 .العاـ توديد المكظؼ

بعمؿ يتعلؽ بكظجؾتى اك اِمتناع عنى أك تأججلى َ يعاقب  مف يكجى الٍ مكظؼ عاـ توديدان باِضرار بى لخمؿ ذلؾ المكظؼ علٍ القجاـ -103
 .بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان  بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك

 
 

 الباب الخادم عسر
 الجراُـ المذلٌ بزجر العدالٌ

 .الباطلٌالزكر كإذتّؼ البجنٌ  سوادة

يعلمى مف كقاُع الدعكل بشكرة تؤثر  بأف يدلً بأقكاؿ كاذبٌ كهك يعلـ ذلؾ أك يكتـ اثناء أداُى للسوادة كؿ أك بعض ما مف يسود زكران  (1)-104
تجاكز  جف مدة ِمع علمى ببطّنوا قاشدان بذلؾ التأثجر علٍ الخكـ ؽٍ الدعكل َ يعاقب بالس علٍ الخكـ ؽجوا َ أك يذتلؽ بجنٌ باطلٌ أك يقدموا

 . ذمس زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معان 
بالعقكبٌ المقررة للجريمٌ التٍ تـ  بسوادة الزكر أك اذتّؽ البجنٌ تنؾجذ الخكـ علٍ المسوكد ضدق َ يعاقب الجانً اذا ترتب علٍ األدِء (2)

 .تنؾجذ الخكـ ؽجوا
 .اك التكقجع علجى اك ايجاد ظرؼ اك خالٌ مػايرة للخقجقٌ ات باطلٌ أك مػايرة للخقجقٌيدذؿ ؽٍ اذتّؽ البجنٌ اعداد مزتند يتضمف بجاف (3)

 

 .بجنٌ مع العلـ ببطّنوا ازتذداـ

علمى بخقجقتوا َ يعاقب كما لك كاف قد أدلٍ بسوادة الزكر  مف يزتذدـ بجنٌ مذتلقٌ اك مؤززٌ علٍ سوادة زكر علٍ انوا بجنٌ شخجخٌ مع -105
 .الباطلٌ أك اذتلؽ البجنٌ

 

 .اتّؼ البجنٌ اك اذؾاؤها

تقديموا اك ازتذداموا كدلجؿ أماـ مخكمٌ اك ؽٍ أل اجراء قانكنً  مف يذؾً أك يتلؼ مزتندان أك أل بجنٌ ماديٌ قاشدان بذلؾ اف يخكؿ دكف -106
 . يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  اماـ مكظؼ عاـ َ

 

 .التزتر علٍ الجانً أك ايكاؤق

أل معلكمات اك بجانات علٍ ارتكاب جريمٌ مع علمى  مف يدلً ببجانات تتعلؽ بارتكاب جريمٌ كهك يعلـ انوا غجر شخجخٌ اك يذؾٍ (1)-107
علجى َيعاقب بالزجف  ء القبضيعلـ بانى الجانً َ قاشدان بذلؾ خمايتى مف العقكبٌ القانكنجٌ أك منع القا بكقكعوا اك يؤكم سذشان اك يذؾجى كهك

 . مدة ِ تجاكز ذمس زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقبكتجف معان 
 
 
 

 .كاألبناء ؽٍ خالٌ التزتر اك اإليكاء مف بعضوـ لبعض علٍ أل مف الزكججف أك الكالديف( 1)ِ ينطبؽ الخكـ الكارد ؽٍ البند  (2)



 

 .لخمايٌ الجانً مف العقكبٌ قبكؿ جزاء

جريمٌ اك مف تكقجع  غجرق ماِ اك جزاء مقابؿ اذؾاء جريمٌ اك لخمايٌ أل سذص مف المزاءلٌ القانكنجٌ عف أل ؿ أك يعطًمف يقب (1)-108
 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  العقكبٌ علجى َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك

 . المجازل علجوا بالقشاص اك الديٌ ثناء الجراُـعلٍ مف يجكز لى العؾك اك الشلد بازت( 1)ِ تزرم اخكاـ البند  (2)
 

 . المقبكض مقاكمٌ القبض المسركع أك تذلجص

للقانكف َ أك يذلص قشدان أك يخاكؿ أف يذلص  مف يقاكـ القبض المسركع علٍ أل سذص اك يعطؿ ذلؾ القبض قشدا بطريقٌ مذالؾٌ -109
 . معان  يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجفؽجوا قانكنان َ  أل سذص مف اإلعتقاؿ اك الخرازٌ المكدع

 

 .هربى مقاكمٌ السذص عند القبض علجى اك تعطجؿ القبض علجى اك

 ذلؾ القبض قشدا بطريقٌ مذالؾٌ للقانكف َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ مف يقاكـ القبض المسركع علجى أك يعطؿ (1) -110
 . بالعقكبتجف معان اك 

 .مدة ِ تجاكز زنتجف اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا مف يورب اك يخاكؿ الورب مف الخرازٌ التٍ أكدع ؽجوا قانكناَ يعاقب بالزجف (2)
 

 .األمكاؿ بطريؽ الػش لمنع الخجز اك التنؾجذ التشرؼ ؽٍ

 : مف -111
عنى اك بالتشرؼ ؽجى َ قاشدان بذلؾ منع الخجز علٍ ذلؾ الماؿ أك  أك باذؾاُى اك بالتذلًيقكـ بقشد الػش بنقؿ ماؿ أك خؽ متعلؽ بذلؾ الماؿ ( أ)

 اك تنؾجذان لخكـ اك أمر شادر اك يعلـ باختماؿ شدكرق مف مخكمٌ اك زلطٌ عامٌ َ مذتشٌ الخؽ اك منع اذذق
 
 
 

لى ؽجى قاشدا بذلؾ منع الخجز اك التنؾجذ المذككرَ يعاقب  يقبؿ أل ماؿ أك خؽ متعلؽ بى اك بتزلمى اك يطالب بى مع علمى بعدـ كجكد خؽ( ب)
 .بالػرامٌ أك بالعقكبتجف معا بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك

 

 .الداُنجف الدعاكل لخمايٌ مديف اك خرماف

 : مف -112
قاشدان بذلؾ  ؽٍ ماؿ َ تنؾجذ اك يتزبب ؽٍ شدكرق كذلؾ بناء علٍ دعكل شكريٌ مف سذص ؽٍ ماؿ اك خؽ يقبؿ شدكر خكـ أك امر أك(  أ)

 أك خرماف داُنجى مف ازتجؾاء خقكقوـ ؽٍ ذلؾ الماؿ بالطرؽ القانكنجٌ َ
ؽجى قاشدان بذلؾ خمايٌ مديف اك خرماف الداُنجف  يخشؿ علٍ خكـ اك امر اك تنؾجذ ضد أل سذص بناء علٍ دعكل شكريٌ ؽٍ ماؿ اك خؽ( ب)

 . َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا بالطرؽ القانكنجٌ مف ازتجؾاء خقكقوـ ؽً ذلؾ الماؿ
 

 .انتخاؿ سذشجٌ الػجر

قانكنً اك يشبد كؾجّ اك ضامنا اك يقكـ بأل عمؿ آذر ؽٍ  مف ينتخؿ سذشجٌ غجرق ؽجدلً باقرار اك اقكاؿ اك يتزبب ؽٍ إتذاذ اجراء -113
 . تجاكز ثّث زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان يعاقب بالزجف مدة ِ  أل دعكل مدنجٌ اك جناُجٌ َ

 

 .اإلتواـ الكاذب

جريمٌ قاشدا اِضرار بى مع علمى بعدـ كجكد  مف يتذذ أل اجراء جناًُ ضد سذص اك يتزبب ؽجى اك يتوـ السذص كذبان بارتكاب -114
 .معا ثّثٌ زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجفاِتواـ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز  أزاس معقكؿ اك مسركع لذلؾ اِجراء اك

 

 .العدالٌ التأثجر علٍ زجر

بالزجف مدة ِ  التأثجر علٍ عدالٌ اِجراءات القضاُجٌ أك أل اجراءات قانكنجٌ متعلقٌ بوا َ يعاقب مف يقكـ َ قشداَ بؾعؿ مف سأنى (1)-115
 .تجاكز ثّثٌ اسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا

متوـ اك ذشـ لجدلً اك لُّ يدلً بأل معلكمات ؽٍ ال  مف ذكم الزلطٌ العامٌ َ يقكـ بإغراء اك توديد اك تعذيب ألل ساهد اك كؿ سذص (2)
 . تجاكز ثّثٌ اسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان  دعكل َ يعاقب بالزجف مدة ِ

 
 

 .قضاُجٌ ازاءة المكظؼ العاـ عند مباسرتى اجراءات
بالزجف مدة ِ تجاكز ثّثٌ اسور اك بالػرامٌ اك  قشدا ازاءة الٍ مكظؼ عاـ اثناء مباسرتى اجراءات قضاُجٌ َ يعاقبمف يكجى  -116

 .بالعقكبتجف معان 
 

 

 الباب الثانً عسر

 كالتزكير جراُـ التزيجؼ

 .تزيجؼ العملٌ

اكؽً ال دكلٌ اذرل َ بقشد التعامؿ بوا َ اك يقكـ مع  مف يشنع بػجر اذف مسركع اك يزيؼ عملٌ معدنجٌ اك كرقجٌ متداكلٌ ؽٍ الزكداف -117
بالزجف مدة ِ تجاكز زبع  الزكداف اكباذراجوا منى اك بطرخوا للتداكؿ اك بخجازتوا بقشد التعامؿ بوا َ يعاقب علمى بزيؼ عملٌ بادذالوا الٍ

 .زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ
 

 .طكابع اِيرادات تزيجؼ

ايراديٌ اذرل بقشد التعامؿ بوا اك يقكـ عف علـ بادذالوا  ذف مسركع اك يزيؼ طكابع الدمػٌ اك البريد اك ال طكابعمف يشنع بػجر ا -118
بزبؽ ازتعمالوا َ يعاقب بالزجف  للتداكؿ اكبخجازتوا بقشد التعامؿ بوا َ اك يقكـ بزكء قشد بازتذداـ طكابع مع علمى الٍ الزكداف اك بطرخوا

 . معان  زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجفمدة ِ تجاكز ذمس 
 

 .كخجازتوا شنع أدكات التزيجؼ

بقشد ازتذداموا ؽٍ شناعٌ غجر مأذكنٌ اك تزيجؼ للعملٌ  مف يشنع ال آِت اك أدكات اك مكاد اك يخكزها اك يتعامؿ ؽجوا َ بأل كجى َ -119
 . لػرامٌ اك بالعقكبتجف معابالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات اك با اك طكابع اِيرادات َ يعاقب



 

 .الرزمجٌ شنع كتزيجؼ األذتاـ كالعّمات

اك اِسذاص قاشدان اف يزتذدـ أل مف ذلؾ ؽٍ ارتكاب  مف يشنع اك يزؼ اك يخكز ال سعار اك عّمٌ رزمجٌ اك ذتـ مف أذتاـ الدكلٌ -120
 .ذمس زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ تزكيرَ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز

 
 

 .القجاس التعامؿ بكخدات غجر شخجخٌ للكزف اك الكجؿ اك
اك يخكز ذلؾ اك يزتذدمى اك يتعامؿ ؽجى بأل كجى مع  مف يشنع ال مجزاف أك كخدة غجر شخجخٌ مف كخدات الكزف اك الكجؿ اك القجاس -121

 . مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا علمى بأنى غجر شخجدَ يعاقب بالزجف
 

 .المزتندات التزكير ؽٍ

اك تقلجدق اك اذؾاُى اك اتّؼ بعضى َ اك اخداث تػججر  يعد مرتكبان جريمٌ التزكير ؽٍ المزتندات مف يقكـ بقشد الػش باشطناع مزتند -122
 .ترتجب آثار قانكنجٌ جكهرم ؽجى َ كذلؾ ِزتذدامى ؽٍ

 

 .المزتندات عقكبٌ التزكير ؽٍ

مزكران بقشد ازتذدامى َ مع علمى بتزكير المزتند َ يعاقب  التزكير ؽٍ المزتندات اك يزتذدـ اك يزلـ غجرق مزتندامف يرتكب جريمٌ  -123
بالزجف مدة ِ تجاكز  زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ َ ؽاذا كقع ذلؾ مف مكظؼ عاـ ؽً زجاؽ كظجؾتى يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس

 .بالػرامٌزبع زنكات كما تجكز معاقبتى 
 

 .مزتند بكزاطٌ مكظؼ عاـ تخريؼ

شخجخٌ اك يػؾؿ اثبات كقاُع خقجقجٌَ مع علمى بذلؾ  كؿ مكظؼ عاـ اك مكلؼ بذدمٌ عامٌ يقكـ عند تخرير مزتند بتدكيف كقاُع غجر -124
 .زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع

 
 

 الباب الثالث عسر

 باألدياف لقٌالجراُـ المتع

 .الدينجٌ اهانٌ العقاُد

معتقداتوا اك مقدزاتوا اك يعمؿ علٍ اثارة سعكر اِختقار كالزرايٌ  مف يزب علنان اك يوجف َ بأل طريقٌ ايا مف األدياف اك سعاُرها اك -125
 . لدةبالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ أسور اك بالػرامٌ اك بالجلد بما ِ يجاكز اربعجف ج بمعتنقجوا َ يعاقب

 

 .الردة

 .اك بؾعؿ قاطع الدِلٌ جريمٌ الردة كؿ مزلـ يركج للذركج مف ملٌ اِزّـ اك يجاهر بالذركج عنوا بقكؿ شريد يعد مرتكبان  (1) -126
 . كلـ يكف خديث عود باِزّـ َ يعاقب باإلعداـ يززتاب مف يرتكب جريمٌ الردة كيموؿ مدة تقررها المخكمٌ ؽاذا اشر علٍ ردتى (2)
 

 .تزقط عقكبٌ الردة متٍ عدؿ المرتد قبؿ التنؾجذ (3)
 

 . اماكف العبادة كالتسكيش علجوا تدنس

مف الناس َ اك يعترض اك يسكش علٍ أل اجتماع دينً  مف يذرب اك يدنس مكانا معدا للعبادة اك أل سئ يعتبر مقدزان لدل أل طاُؾٌ -127
 .بالعقكبتجف معا تلؾ الطاُؾٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اكذلؾ الديف اك  دكف مزكغ قانكنً قاشدان بذلؾ اهانٌ

 

 .كالقبكر التعدم علٍ المكتٍ

يناؽً خرمٌ المكت دكف مزكغ دينً اك قانكنً اك يزبب  مف يتعدل علٍ أل مقبرة اك ينبش قبر اك يزرم بجثٌ أدمٍ أك يتعرض لوا بما -128
 .معا لتسججع جنازةَ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف اقشدان تسكيسان ألل اسذاص اجتمعك

 
 

 الباب الرابع عسر

 كالجزـ الجراُـ الكاقعٌ علٍ النؾس

 .القتؿ كأنكاعى

 .ذطأ القتؿ هك تزبجب مكت انزاف خٍ عف عمد اك سبى عمد اك -129
 

 .القتؿ العمد

 .لؾعلى الجانً اك اذا قشد الؾعؿ ككاف المكت نتججٌ راجخٌالقتؿ قتّ عمدا اذا قشدق  يعد (1) -130
يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز عسر زنكات دكف مزاس  مف يرتكب جريمٌ القتؿ العمد َ يعاقب باإلعداـ قشاشان َ ؽاذا زقط القشاص َ (2)

 .الديٌ بالخؽ ؽٍ
 

 .القتؿ سبى العمد

الجانً القتؿ َ كلـ يكف المكت نتججٌ راجخٌ  جانً بؾعؿ جناًُ علٍ جزـ اِنزاف كلـ يقشديعد القتؿ قتّن سبى عمد اذا تزبب ؽجى اؿ (1) -131
 .لؾعلى
 :يعد القتؿ قتّ سبى عمد ؽٍ أل مف الخاِت اآلتجٌ (1) 130بالرغـ مف خكـ المادة  (2)

قانكنا كهك يعتقد بأف ؽعلى الذم زبب المكت المذكلٌ لى  اذا تجاكز المكظؼ العاـ اك السذص المكلؼ بذدمٌ عامٌ بخزف نجٌ خدكد الزلطٌ( أ)
 َ ضركرم لتأديٌ كاجبى

 
 

 
 لممارزٌ خؽ الدؽاع السرعًَ اذا ارتكب الجانً القتؿ متجاكزان بخزف نجٌ الخدكد المقررة قانكنان ( ب)
 بالقتؿَ اذا ارتكب الجانً القتؿ تخت تأثجر اإلكراق( ج)
 المكتَ لكقايٌ نؾزى اك غجرق مف اذا ارتكب الجانً القتؿ كهك ؽٍ خالٌ ضركرة( د)



 اذا ارتكب الجانً القتؿ بناء علٍ رضا المجنً علجى َ( هػ)
 ازتؾزق اك أل سذص آذر ذطأَ الجانً َ ؽٍ اثناء ؽقدانى الزجطرة علٍ نؾزى ِزتؾزاز سديد مؾاجئ َ السذص الذم اذا قتؿ( ك)
 الؾعؿ المسركع ككقع المكت نتججٌ لذلؾ َمف  اذا ازرؼ الجانٍ اك تجاكز القدر المأذكف لى ؽجى( ز)
 عادم َ اشرار َ اثناء عراؾ مؾاجئ مف غجر اف يزتػؿ الظركؼ اك يزلؾ زلككان قازجان َ اك غجر اذا ارتكب الجانً القتؿ َ دكف زبؽ( ح)
درتى ؽٍ التخكـ ؽٍ اؽعالى اك تؤثر تأثجران بجنان علٍ ؽ اذا ارتكب الجانً القتؿ تخت تأثجر اضطراب عقلً اك نؾزً اك عشبً بدرجٌ( ط)

 . الزجطرة علجوا
 . دكف مزاس بالخؽ ؽٍ الديٌ مف يرتكب جريمٌ القتؿ سبى العمد َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات (3)

 

 .الذطأ القتؿ

 .عؿ غجر مسركعاك سبى عمد كتزبب ؽجى الجانً عف اهماؿ اك قلٌ اختراز اك ؼ يعد القتؿ قتّن ذطأ اذا لـ يكف عمدان (1)-132
  .َ دكف مزاس بالخؽ ؽٍ الديٌ مف يرتكب جريمٌ القتؿ الذطأ يجكز معاقبتى بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات (2)

 

 . السركع ؽٍ اِنتخار

 .تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا مف يسرع ؽٍ اِنتخار بمخاكلٌ قتؿ نؾزى بأل كزجلٌ يعاقب بالزجف مدة ِ -133

 
 

 .اِنتخار تخريض الشػجر اك المجنكف علٍ
اك تخت تأثجر اضطراب عقلً أك نؾزً َ يعاقب بالزجف  مف يخرض علٍ اِنتخار شػجران غجر بالؼ اك مجنكنان اك سذشان ؽٍ خالٌ زكر -134

 .العمد اإلنتخار نتججٌ للتخريض َ يعاقب بالعقكبٌ المقررة للقتؿ مدة ِ تجاكز زنٌ ؽاذا خدث
 

 .اِجواض

 :ؽٍ أل مف الخّت اآلتجٌ مرتكبان جريمٌ اِجواض مف يتزبب قشدان ؽٍ ازقاط جنجف ألمراة َ اِ اذا خدث اِزقاط يعد (1) -135
 .اِـ اذا كاف اِزقاط ضركريان للخؾاظ علٍ خجاة(  أ)
 ؽٍ اِزقاط َ اذا كاف الخبؿ نتججٌ لجريمٌ اغتشاب كلـ يبلؼ تزعجف يكمان كرغبت المرأة( ب)
 .اذا ثبت اف الجنجف كاف مجتان ؽً بطف امى( ج)

 .اك بالعقكبتجف معا َ كذلؾ دكف مزاس بالخؽ ؽٍ الديٌ مف يرتكب جريمٌ اِجواض يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك بالػرامٌ (2)
 

 .الٍ اِجواض الؾعؿ المؤدم

مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ كذلؾ  يعاقب بالزجفمف يرتكب ؽعّ يؤدم الٍ اجواض خبلٍ كهك يعلـ انوا خبلٍ َ  -136
 .الديٌ دكف مزاس بالخؽ ؽٍ

 

 .تزبجب مكت الجنجف

اك الٍ اف يمكت بعد كِدتى َ كذلؾ دكف اف يككف الؾعؿ  مف يرتكب ؽعّ يؤدم الٍ مكت الجنجف ؽٍ بطف امى اك يؾضً الٍ اف يكلد مجتان  -137
معا َ كذلؾ دكف مزاس  خمجاتوا مف ضرر جزجـ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف ة األـ اكضركريان إلنقاذ خجا

 . بالخؽ ؽٍ الديٌ
 

 .كانكاعوا الجراح

قد زبب اك ذهاب كظجؾٌ العقؿ اك الخازٌ اك الجارخٌ اك سجاجا اك جرخا ؽً جزدق يككف  مف يزبب ِنزاف ذهاب عضك ؽٍ جزدق (1)-138
 . جرخان  لى

 .ؽٍ التمججز بجف انكاع القتؿ الثّثٌ تككف الجراح عمدا اك سبى عمد اك ذطأ َ كيراعٍ ؽٍ التمججز بجنوا ما يراعٍ (2)

 
 

 .العمد عقكبٌ تزبجب الجراح

 السركط اك زقط القشاص ََ يعاقب بالقشاص اذا تكاؽرت سركطى َ ؽاذا لـ تتكاؽرتلؾ  مف يرتكب جريمٌ تزبجب الجراح العمد (1) – 139
 .مزاس بالخؽ ؽٍ الديٌ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ كذلؾ دكف

مدة ِ تجاكز ذمس زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان َ  مف يرتكب جريمٌ تزبجب الجراح العمد ؽٍ الكِيات الجنكبجٌ َ يعاقب بالزجف (2)
 .الديٌ دكف مزاس بالخؽ ؽٍ كذلؾ

 

 .العمد عقكبٌ تزبجب الجراح سبى

زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ كذلؾ دكف  مف يرتكب جريمٌ تزبجب الجراح سبى العمد َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث -140
 . مزاس بالخؽ ؽً الديٌ

 

 .عقكبٌ تزبجب الجراح الذطأ

بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ كذلؾ دكف مزاس بالخؽ ؽً  لجراح الذطا َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اكمف يرتكب جريمٌ تزبجب ا -141
 .الديٌ

 

 

 

 .األذل

 



 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-142
 بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور اك األذل كؿ مف يزبب ِنزاف الما اك مرضا َ كيعاقب

 .بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا

 

      (2) 
 انتزاع اعتراؼ اذا خدث األذل بكزجلٌ ذطرة كالزـ كالعقاقجر المذدرة أك قشد باألذل

 بالزجف مدة ِ تجاكز مف سذص اك اكراهى علٍ أداء ؽعؿ مذالؼ للقانكف َ يعاقب الجانً
 . زنتجف كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ

 

 .القكة الجناُجٌ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ ازتعماؿ -143
 آذر دكف رضاق قاشدان ارتكاب ال جريمٌ اك يٌ مف يزتعمؿ القكة مع ال سذصالقكة الجنائ

 مضايقٌ َ كيعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ اك لجزبب لذلؾ السذص ضرران اك ذكؽا اك
 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا

 

 . اإلرهاب

 

 يعد (1)-144
 : مرتكبا جريمٌ اإلرهارب مف

 

    ( أ)
 اك خملى علٍ اك بال سذص آذر يومى أمرق قاشدان بذلؾ توديدق يتكعد غجرق باِضرار بى

 َ اف يؾعؿ ما ِ يلزمى قانكنان اك ِ يؾعؿ ما يجكز لى قانكنان 

 

  

 

  

 

 تشدر منى خركٌ اك تخؾز( ب)
 باختماؿ اف يلقٍ ذلؾ ؽٍ ركع ال سذص قاشدا بذلؾ ازتعماؿ القكة الجناُجٌ اك عالما

 .الجناُجٌ القكةخاضر انى يكسؾ اف يزتعمؿ معى 

 

 مف يرتكب جريمٌ اِرهاب َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز (2)
 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا زتٌ أسور اك

 

  



 

 الباب الذامس عسر

 

 جراُـ العرض كاآلداب العامٌ كالزمعٌ

 

 .الزنا

 

 يعد (1) -145
 :مرتكبان جريمٌ الزنا

 

 كؿ(   أ) 
 رجؿ كطئ امراة دكف رباط سرعًَ

 

 .كؿ امراة مكنت رجّ مف كطُوا دكف رباط سرعً(  ب)

 

 يتـ الكطء بدذكؿ الخسؾٌ كلوا اك ما (2)       
 .يعادلوا ؽٍ القبؿ

 

 ِ يعتبر النكاح المجمع علٍ بطّنى (3)       
 .رباطان سرعجان 

 

 .عقكبٌ الزنا

 

 مف (1)-146
 :يرتكب جريمٌ الزنا يعاقب

 

 مخشناَباإلعداـ رجما اذا كاف (  أ)

 

 .بالجلد ماٌُ جلدة اذا كاف غجر مخشف (  ب)

 

     
 .زنٌ يجكز اف يعاقب غجر المخشف َ الذكر باِضاؽٌ الٍ الجلد بالتػريب لمدة (2)

 



     
 قد تـ يقشد باِخشاف قجاـ الزكججٌ الشخجخٌ كقت ارتكاب الزنا َ علٍ اف يككف (3)

 .ؽجوا الدذكؿ

 

     
 تجاكز زنٌ ؽٍ الكِيات الجنكبجٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِمف يرتكب جريمٌ الزنا  (4)

 ِ تجاكز ثّث اك بالػرامٌ اكبالعقكبتجف معا َ ؽاذا كاف الجانً متزكجا ؽبالزجف مدة
 .زنكات اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا

 

  

 

 .الزنا مزقطات عقكبٌ

 

 تزقط عقكبٌ الزنا بأل مف -147
 :الزببجف اآلتججف

 

 الجانً عف اقرارق قبؿ تنؾجذ العقكبٌ ككانتاذا رجع (  أ)
 .باإلقرار كخدق الجريمٌ ثابتٌ

 

 .العقكبٌ اذارجع السوكد عف سوادتوـ بما ينقص نشاب السوادة قبؿ تنؾجذ( ب)

 

 .اللكاط

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-148
 امراة اك رجؿ آذر أك مكف رجّ آذر اللكاط كؿ رجؿ ادذؿ خسؾتى اك ما يعادلوا ؽٍ دبر

 .دبرق مف ادذاؿ خسؾتى اك ما يعادلى ؽٍ

 

 مف يرتكب جريمٌ اللكاط يعاقب بالجلد( أ) (2)      
 معاقبتى بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات َ ماٌُ جلدة كما تجكز

 

       
 اذا اديف الجانً للمرة الثانجٌ َ( ب)   

 كبالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات َ يعاقب بالجلد ماٌُ جلدة

 

 اذا اديف الجانً للمرة الثالثٌ يعاقب( ج)          
 .المؤبد باإلعداـ اك بالزجف

 



 .اإلغتشاب

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1) -149
 . اِغتشاب مف يكاقع سذشا زنا اك لكاطا دكف رضاق

 

       
 . ِ يعتد بالرضا اذا كاف الجانً ذا قكامٌ اك زلطٌ علٍ المجنً علجى (2)

 

       
 تجاكز عسر جريمٌ اِغتشاب يعاقب بالجلد ماٌُ جلدة كبالزجف مدة ِمف يرتكب  (3)

 .باِعداـ زنكات َ ما لـ يسكؿ اِغتشاب جريمٌ الزنا اك اللكاط المعاقب علجوا

 

 .مكاقعٌ المخارـ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-150
 اِغتشاب مع اخد اشكلى اك ؽركعى اك مكاقعٌ المخارـ مف يرتكب الزنا اكاللكاط اك
 .عمى اك عمتى اك ذالى اك ذالتى ازكاجوـ اك مع اذجى اك اذتى اك اكِدها اك

 

 مف يرتكب (2)    
 التٍ يسكلوا ؽعلى َ كيعاقب جريمٌ مكاقعٌ المخارـ َ يعاقب بالعقكبٌ المقررة للجريمٌ

 اضاؽجٌ هً الزجف مدة ِ تجاكز َ ؽٍ غجر الجراُـ المعاقب علجوا باِعداـ َ بعقكبٌ
  . تذمس زنكا

 

  

 

 .األؽعاؿ الؾاخسٌ

 

 يعد مرتكبا جريمٌ (1) -151
 سذص آذر اك يأتً ممارزٌ جنزجٌ مع األؽعاؿ الؾاخسٌ مف يأتً ؽعّ مذّ بالخجاء لدل

 كيعاقب بالجلد بما ِ يجاكز اربعجف جلدة سذص آذر َ ِ تبلؼ درجٌ الزنا اك اللكاط َ
 . بالػرامٌزنٌ اك  كما تجكز معاقبتى بالزجف مدة ِ تجاكز

 

  اذا (2)     
 علجى َ يعاقب الجانً ارتكبت جريمٌ األؽعاؿ الؾاخسٌ ؽٍ مكاف عاـ اك بػجر رضا المجنً

 مدة ِ تجاكز زنتجف اك بالجلد بما ِ يجاكز ثمانجف جلدة كما تجكز معاقبتى بالزجف
 .بالػرامٌ

 

 .العامٌ األؽعاؿ الؾاضخٌ كالمذلٌ باآلداب



 

 مكاف عاـمف ياتً ؽٍ  (1) -152
 يتزيا بزم ؽاضد اك مذؿ باآلداب ؽعّ اك زلككا ؽاضخا اك مذّ باآلداب العامٌ اك
 بما ِ يجاكز اربعجف جلدة اك العامٌ يزبب مضايقٌ للسعكر العاـ يعاقب بالجلد

 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معان 

 

      (2) 
 يعتنقى الؾاعؿ اك الذميعد الؾعؿ مذّ باآلداب العامٌ اذا كاف ذلؾ ؽٍ معجار الديف 

 . عرؼ البلد الذم يقع ؽجى الؾعؿ

 

 .العامٌ المكاد كالعركض المذلٌ باآلداب

 

 مف يشنع اك يشكر اك (1)-153
 يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز سوران اك يخكز مكاد مذلٌ باآلداب العامٌ اك يتداكلوا َ

 .معاقبتى بالػرامٌ بالجلد بما ِ يجاكز اربعجف جلدة كما تجكز

 

 مف يتعامؿ (2)    
 ملوٍ اك دار عرض اك أل ؽٍ مكاد مذلٌ باآلداب العامٌ اك يدير معرضا اك مزرخا اك

 بتقديمى َ يعاقب بالجلد مكاف عاـ ؽجقدـ مادة اك عرضا مذّ باآلداب العامٌ اك يزمد
 . زنكات اك بالعقكبتجف معا بما ِ يجاكز زتجف جلدة اك بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث

 

 ؽٍ جمجع الخاِت تأمر (3)  
 كمشادرة األجوزة كالمعدات المزتذدمٌ المخكمٌ بابادة المكاد المذلٌ باآلداب العامٌ
 . ؽٍ عرضوا كما يجكز الخكـ باغّؽ المخؿ

 

 .ممارزٌ الدعارة

 

 يعد (1)-154
 يختمؿ اف يقكـ مرتكبان جريمٌ ممارزٌ الدعارة َ مف يكجد ؽٍ مخؿ للدعارة بخجث

 يجاكز ماٌُ جلدة اؽعاؿ جنزجٌ اك يكتزب مف ممارزتوا َ كيعاقب بالجلد بما ِبممارزٌ 
 .أك بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات

 

 يقشد بمخؿ(2)
 تقكـ بجنوـ عّقات الدعارة َ ال مكاف معد ِجتماع رجاؿ كنزاء اك رجاؿ كنزاء ِ
 .جنزجٌ زكججٌ اك شّت قربٍ كؽٍ ظركؼ يرجد ؽجوا خدكث ممارزات

 

  

 

  



 

 ادارة مخؿ للدعارة

 

 مف يقكـ بادارة مخؿ (1)-155
 بانى زجتذذ مخّ للدعارة َ يعاقب للدعارة اك يؤجر مخّ اك يزمد بازتذدامى كهك يعلـ

 تجاكز ذمس زنكات كما يجكز الخكـ بالجلد بما ِ يجاكز ماٌُ جلدة كبالزجف مدة ِ
 . باغّؽ المخؿ اك مشادرتى

 

 مف يداف للمرة الثانجٌ بمكجب اخكاـ البند (2)     
 يجاكز ماٌُ جلدة كبالزجف مدة ِ تجاكز عسر زنكات مع يعاقب بالجلد بما ِ (1)

 . مشادرة المخؿ

 

 ؽٍ خالٌ (3)    
 . المؤبد مع مشادرة المخؿ ادانٌ الجانً للمرة الثالثٌ َ يعاقب باِعداـ اك الزجف

 

 ؽٍ جمجع (4)    
 للمخؿ اك كاف المالؾ بالمشادرة اِ اذا كاف الجانً هك المالؾ الخاِت ِ يخكـ

 .عالمان بازتذدامى لذلؾ الػرض

 

 .اإلغكاء

 

 مف يػكم سذشان بأف يػريى -156
 ازتُجارق إلرتكاب جريمٌ الزنا اك اللكاط اك يأذذق اك يزاعدق ؽٍ أذذق اك اقتجادق اك

 اك المذلٌ باآلداب العامٌ َ اك الؾاضخٌ اك ممارزٌ الدعارة اك األؽعاؿ الؾاخسٌ
 بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس زنكات ؽاذا كاف يعاقب بالجلد بما ِ جاكز ماٌُ جلدة اك

 العقؿ اك كاف المقشكد ممارزٌ ال مف تلؾ السذص الذم تـ اغكاؤق غجر بالؼ اك مذتؿ
 اكزِ يجاكز ماٌُ جلدة كالزجف مدة ِ تح األؽعاؿ ذارج الزكداف َ يعاقب بالجلد بما

 .زبع زنكات

 

 .القذؼ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-157
 بالقكؿ شراخٌ اك دِلٌ اك بالكتابٌ القذؼ مف يرمً كذبا سذشان عؾجؾا كلك كاف مجتا َ

 .اللكاط اك نؾً النزب اك باِسارة الكاضخٌ الدِلٌ بالزنا اك

 

 يعد (2)     
 اِغتشاب اك مكاقعٌ اللكاط اكالسذص عؾجؾان اذا لـ تزبؽ ادانتى بجريمٌ الزنا اك 

 .المخارـ اك ممارزٌ الدعارة

 

 يعاقب (3)     



 . بالجلد ثمانجف جلدة مف يرتكب جريمٌ القذؼ 

 

 .القذؼ مزقطات عقكبٌ

 

158 –(1) 
 :تزقط عقكبٌ جريمٌ القذؼ ؽٍ أل مف الخاِت اآلتجٌ

 

 (أ) 
 قكلىَ الجانً بمثؿبالتقاذؼ َ إذا ثبت اف المقذكؼ اك اف الساكً قد رد علٍ 

 

 (ب) 
 اذا عؾا المقذكؼ اك الساكً قبؿ تنؾجذ العقكبٌ َ

 

 باللعاف بجف الزكججفَ( ج) 

 

 .اذا كاف المقذكؼ ؽرعان للقاذؼ( د) 

 

 اذا زقطت عقكبٌ القذؼ ألل مف اِزباب (2)    
 معاقبٌ الجانً بالعقكبٌ المقررة علٍ جريمٌ اسانٌ يجكز( 1)المذككرة ؽٍ البند 

 .عٌالزـ

 

  

 

  

 

  

 

 .اسانٌ الزمعٌ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1) -159
 كزجلٌ كقاُع مزندة الٍ سذص معجف اك اسانٌ الزمعٌ مف ينسر اك يركم اك ينقؿ آلذر بال

 .بزمعتى تقكيما لزلككى قاشدا بذلؾ اإلضرار

 

 ِ يعد السذص قاشدا اِضرار بالزمعٌ ؽٍ (2)        



 : ال الخاِت اآلتجٌ

 

 اذا كاف ؽعلى ؽً زجاؽ ال اجراءات قضاُجٌ َ بقدر ما(  أ)
 . لتلؾ اِجراءات تقتضجى َ اك كاف نسرا

 

 اذا كانت لى اك لػجرق سككل مسركعٌ يعبر عنوا اك مشلخٌ مسركعٌ يخمجوا( ب)
 ذلؾ ِ يتـ اِ بازناد الكقاُع اك تقكيـ الزلكؾ المعجف َ ككاف

 

 اك عاـ اك يتكِق تقكيمان ألهلجتى اذا كاف ؽعلى ؽٍ سأف مف يرسد لمنشب( ج)
 اداُى بقدر ما يقتضجى األمرَ

 

 اك اذا كاف ؽعلى ؽً زجاؽ النشجخٌ لشالد مف يريد التعامؿ مع ذلؾ السذص( د)
 الشالد العاـَ

 

 اذا كاف ازناد الكقاُع بخزف نجٌ لسذص قد استور بذلؾ كغلب علجى َ اك( هػ)
  مجاهران بما نزب الجى َ كاف

 

 كاف التقكيـ لسذص عرض نؾزى اك عملى علٍ الرأل العاـ للخكـ علجىاذا ( ك)
 .التقكيـ بقدر ما يقتضً الخكـ ككاف

 

 مف يرتكب جريمٌ اسانٌ الزمعٌ يعاقب (3)      
 .اك بالػرامٌ اك بالعكبتجف معا بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور

 

 .اِزاءة كالزباب

 

 مف يكجى -160
 قاشدا بذلؾ اهانتى َ ِ يبلؼ درجٌ القذؼ اك اسانٌ الزمعٌازاءة اك زبابا لسذص بما 

 ذمزا كعسريف جلدة اك يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز سوران اك بالجلد بما ِ يجاكز
 .بالػرامٌ

 

  

 

  

 

 الباب
 الزادس عسر



 

 جراُـ
 السذشجٌ اِعتداء علٍ الخريٌ

 

 .اِزتدراج

 

 مف يزتدرج سذشان غجر (1)-161
 ِبعادق عف خؾظ كلجى السرعً دكف رضا ذلؾ العقؿ َ بأف يأذذق اك يػريىبالؼ اك مذتؿ 

 .زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ الكلٍ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع

 

 ِ تنطبؽ (2)    
 .الكشايٌ اك ال زلطٌ مسركعٌ علٍ مف يدعً خؽ الخضانٌ اك الكِيٌ اك( 1)اخكاـ البند

 

 .الذطؼ

 

 سذشان بأف يرغمىمف يذطؼ  -162
 بقشد ارتكاب جريمٌ باِعتداء علٍ بأل طريقٌ مف طرؽ الذداع علٍ اف يػادر مكانا ما
 تجاكز عسر زنكات اك بالػرامٌ اك نؾس ذلؾ السذص اك خريتى َ يعاقب بالزجف مدة ِ

 . بالعقكبتجف معا

 

 .الزذرة

 

 مف يزذر سذشان باف يجبرق -163
 بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ كاخدة اك ارادتى َ يعاقب اجبارا غجر مسركع علٍ العمؿ رغـ

 . بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا

 

 .الخجز غجر المسركع

 

 مف يخجز سذشان بأف يعترضى -164
 خركتى بكجى غجر مسركع يعاقب بالزجف مدة قشدا بخجث يمنعى الخركٌ اك يػجر مف اتجاق

 . بالعقكبتجف معا ِ تجاكز ثّثٌ اسور اك بالػرامٌ اك

 

 .المسركع اِعتقاؿ غجر

 

 يعد مرتكبا جريمٌ (1) -165
 دكف كجى مسركع اك يزتمر ؽً خبزى اِعتقاؿ غجر المسركع مف يخبس سذشان ؽٍ مكاف معجف

 مدة ِ تجاكز زنٌ اك بالػرامٌ اك مع علمى بشدكر امر اِؽراج عنى َ كيعاقب بالزجف



 .بالعقكبتجف معا

 

 اذا (2)     
 اك اكراهى علٍ رد يقٌ زريٌ اك قشد بى انتزاع اعتراؼ مف المعتقؿخدث اِعتقاؿ بطر

 خجاتى للذطر َ يعاقب ماؿ اك علٍ ؽعؿ مذالؼ للقانكف اك كاف مف سأف اِعتقاؿ تعريض
 .بالػرامٌ بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات كما تجكز معاقبتى

 

  

 

 .انتواؾ الذشكشجٌ

 

 مف ينتوؾ ذشكشجٌ سذص بأف -166
 مسركع بالتشنت علجى اك باِطّع علٍ علجى ؽً بجتى دكف اذنى اك يقكـ دكف كجىيطلع 

 تجاكز زتٌ اسور اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف رزاُلى اك ازرارق َ يعاقب بالزجف مدة ِ
 . معا

 

  

 

 الباب
 الزابع عسر

 

 الجراُـ
 الكاقعٌ علٍ الماؿ

 

 .الخرابٌ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ الخرابٌ -167
 جريمٌ علٍ الجزـ اك العرض اك الماؿ العامٌ اك يقطع الطريؽ بقشد ارتكاب مف يرهب

 : سريطٌ اف يقع الؾعؿ

 

 ذارج العمراف ؽٍ البر اك البخر (    أ)
 الػكثَ اك الجك اك داذؿ العمراف مع تعذر

 

 . بازتذداـ الزّح اك أل اداة شالخٌ لإليذاء اك التوديد بذلؾ( ب)

 

 .عقكبٌ الخرابٌ



 

 مف يرتكب جريمٌ الخرابٌ (1)-168
 :يعاقب

 

  ( أ) 
 اِغتشابَ باِعداـ اك باِعداـ ثـ الشلب اذا ترتب علٍ ؽعلى القتؿ اك

 

 بقطع الجد الجمنٍ كالرجؿ الجزرل اذا ترتب علٍ ؽعلى(  ب)
 ماؿ يبلؼ نشاب الزرقٌ الخديٌ َ األذل الجزجـ اك زلب

 

 نؾجاؽً غجر الخاِتبالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات ( ج)
 .(ب)ك   ( أ) الكاردة ؽٍ الؾقرتجف

 

 مف يرتكب جريمٌ الخرابٌ ؽٍ الكِيات (2)     
 :الجنكبجٌ يعاقب

 

 باِعداـ(  أ) 
 اذا ترتب علٍ الؾعؿ القتؿَ

 

 بالزجف المؤبد اذا ترتب علٍ ؽعلى ارتكاب جريمٌ اإلغتشابَ( ب)

 

 اكزلب تب علٍ ؽعلى األذل الجزجـبالزجف مدة ِ تجاكز عسر زنكات اذا تر( ج)
 الماؿ َ

 

 بالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات ؽٍ غجر الخاِت الكاردة ؽٍ الؾقرات( د)
 . (ج)َ ( ب) َ  (أ)

 

 .الخرابٌ زقكط عقكبٌ

 

 تزقط عقكبٌ الخرابٌ (1) -169
 . كاعلف تكبتى قبؿ القدرة علجى اذا ترؾ الجانً باذتجارق ما هك علجى مف الخرابٌ

 

       
 ؽٍ الديٌ اك ِ يذؿ زقكط عقكبٌ الخرابٌ بالتكبٌ بخقكؽ المجنً علجى اك اكلجاُى (2)

 . التعكيض اك رد الماؿ

 



       
 .تجاكز ذمس زنكات اذا زقطت عقكبٌ الخرابٌ يجكز الخكـ علٍ الجانً بالزجف مدة ِ (3)

 

 .الزرقٌ الخديٌ

 

 يعد (1)-170
 منقكِ متقكمان للػجر يأذذ ذؾجٌ بقشد التملؾ ماِمرتكبان جريمٌ الزرقٌ الخديٌ مف 

 . سريطٌ اف يؤذذ الماؿ مف خرزق كِ تقؿ قجمتى عف النشاب

 

     
 . تسمؿ الذؾجٌ انتواؾ الخرز ازتذؾاء كأذذ الماؿ مجاهرة اك مػالبٌ (2)

 

     
 .العبادة يسمؿ الماؿ المملكؾ للػجر الماؿ العاـ كأمكاؿ األكقاؼ كدكر (3)

 

 يقشد (4)
 كامثالى عادة اك بالخرز المكاف الذم يخؾظ ؽجى اك الكجى الذم يخؾظ بى الماؿ المعجف

 . كاف مخركزان  ؽٍ عرؼ أهؿ البلداك المونٌ المعجنٌ َ كيعد الماؿ ؽٍ خرز خجثما

 

5) 
 يقدرق مف جراما اك قجمتى مف النقكد كؽؽ ما 4.25يككف النشاب دينارا مف الذهب يزف 

 .القضاء بعد التساكر مع الجوات المذتشٌخجف آلذر رُجس 

 

(6) 
 أذرجى كؿ اذا استرؾ ؽٍ األذذ جماعٌ ؽجعتد ؽٍ النشاب بجملٌ الماؿ المأذكذ ِ بما

 .كاخد منوـ علٍ خدة

 

 .الزرقٌالخديٌ عقكبٌ

 

 مف يرتكب جريمٌ الزرقٌ (1)-171
 .الكتؼ الخديٌ َ يعاقب بقطع الجد الجمنٍ مف مؾشؿ

 

      (2) 
 .زنكات ف الجانً مرة اذرل َ يعاقب بالزجف مدة ِ تقؿ عف زبعاذا ادم

 

 .الخديٌ مزقطات عقكبٌ الخد ؽٍ الزرقٌ

 



 تزقط -172
 :اآلتجٌ عقكبٌ الخد ؽٍ جريمٌ الزرقٌ الخديٌ ؽٍ أل مف األخكاؿ

 

    ( أ)
 المخرمٌَ اذا كقعت الزرقٌ بجف اِشكؿ كالؾركع اك بجف الزكججف اك ذكم األرخاـ

 

 كاف الجانً ؽٍ اذا( ب)
 ؽكؽ كؾايٌ خاجتى اك خاجٌ مف خالٌ ضركرة كلـ يأذذ مف الماؿ اِ بما ِ يجاكز النشاب

 تجب علجى نؾقتى للقكت اكالعّجَ

 

 اذا كاف للجانً( ج)
 ككاف الماؿ المزركؽ ِ نشجب اك كاف يعتقد بخزف نجٌ اف لى نشجبا ؽٍ الماؿ المزركؽ

 النشاب َيتجاكز ذلؾ النشجب بما يبلؼ 

 

 اذا كاف الجانً( د)
 أجؿ الديف قبؿ الزرقٌ داُنا للمزركؽ منى ككاف المزركؽ منى مماطّ اك جاخدان كخؿ
 ِ يجاكز النشابَ ككاف ما ازتكلٍ علجى الجانً يزاكم خقى اك اكثر مف خقى بما

 

 اذا خدث قبؿ تقديمى( هػ)
 اك تملؾ الماؿ المدعٍ زرقتى تكبتى للمخاكمٌ اف رد الجانً الماؿ المدعٍ زرقتى كأعلف

 اِتواـ اك اِدانٌ ؽٍ الجراُـ الكاقعٌ ككاف ؽضّ عف ذلؾ ذالٍ الشخجؾٌ مف زكابؽ
 علٍ الماؿ َ

 

 اذا رجع الجانً عف( ك)
 باِقرار كخدقَ اقرارق قبؿ تنؾجذ العقكبٌ ككانت الزرقٌ الخديٌ ثابتٌ

 

 اذا كاف الجانً( ز)
 مأذكنان لى ؽٍ دذكؿ الخرزَ

 

 اذا كاف القطع يعرض (ح)
 .سّء خجاة الجانً للذطر اك كانت يدق الجزرل مقطكعٌ اك

 

 .الخد عقكبٌ الزرقٌ الخديٌ عند زقكط

 

 اذا زقطت عقكبٌ الخد ؽٍ -173
 يجكز معاقبٌ الجانً 172ؽٍ المادة  جريمٌ الزرقٌ الخديٌ بأل مف المزقطات المذككرة

 اك بالعقكبتجف معا َ كما تجكز امٌبالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات َ اك بالػر
 .جلدة معاقبتى بالجلد بما ِ يجاكز ماٌُ

 



 .الزرقٌ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-174
 .مف خجازة سذص دكف رضاق الزرقٌ مف يأذذ بزكء قشد ماِ منقكِ مملككا للػجر

 

 مف (2)     
 تجكز معاقبتى يرتكب جريمٌ الزرقٌ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زبع زنكات كما

 .بالػرامٌ اك بالجلد بما ِ يجاكز ماٌُ جلدة

 

 .النوب

 

 يعد (1)-175
 ازتعماؿ القكة مرتكبان جريمٌ النوب مف يرتكب جريمٌ الزرقٌ اك الزرقٌ الخديٌ مع

 .الورب الجناُجٌ اك التوديد بوا عند السركع ؽٍ الجريمٌ اك اثناُوا اك عند

 

  

 

  

 

 مف يرتكب (2)
 ال عقكبٌ اذرل يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات باِضاؽٌ الٍجريمٌ النوب 

 .مقررة لما يترتب علٍ ؽعلى

 

 .اِبتزاز

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-176
 يخملى بزكء قشد علٍ اف يزلـ لى اك اِبتزاز مف يبعث قشدان ؽٍ نؾس سذص آذر كبذلؾ

 . لػجرق ال ماؿ اك زند قانكنً

 

      (2) 
 بالػرامٌ اك يمٌ اِبتزاز يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف اكمف يرتكب جر
 . بالعقكبتجف معا

 

 اذا (03     
 الجزجـ اك بالذطؼ اك كانت جريمٌ اِبتزاز قد ارتكبت بالتذكيؼ بالمكت اك باألذل
 ِ تجاكز زبع زنكات باِتواـ بجريمٌ عقكبتوا اِعداـ َ يعاقب الجانً بالزجف مدة

 .معاقبتى بالػرامٌكما تجكز 



 

 .ذجانٌ األمانٌ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-177
 ادارتى كيقكـ بزكء قشد بجخد ذلؾ ذجانٌ األمانٌ مف يككف مؤتمنان علٍ خجازة ماؿ اك

 غجرق اك تبديدق اك التشرؼ ؽجى الماؿ اك امتّكى اك تخكيلى الٍ منؾعتى اك منؾعٌ
 مدة ِ تجاكز زبع زنكات كما يجكز بالزجفباهماؿ ؽاخش يذالؼ مقتضٍ األمانٌ َ كيعاقب 

 .معاقبتى بالػرامٌ

 

 اذا كاف (2)    
 بتلؾ الشؾٌ َ يعاقب الجانً مكظؾان عامان اك مزتذدما لدل أل سذص كأؤتمف علٍ الماؿ

 . بالزجف مدة ِ تجاكز اربع عسرة زنٌ مع الػرامٌ اك باِعداـ

 

 .اِختجاؿ

 

 يعد (1)-178
 كيخقؽ بذلؾ كزبان  ؿ مف يتكشؿ بزكء قشد الٍ ذداع سذص بأل كجىمرتكبان جريمٌ اِختجا

 .ذزارة غجر مسركعٌ غجر مسركع لنؾزى اك لػجرق اك يزبب بذلؾ للسذص اك لػجرق ضررا اك

 

 مف يرتكب (2)
 بالػرامٌ اك بالعقكبتجف جريمٌ اِختجاؿ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك

 .معا

 

 مف(3)
 زنكات كما تجكز الثالثٌ جريمٌ اِختجاؿ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمسيرتكب للمرة 

 .معاقبتى بالػرامٌ

 

 .مردكد اعطاء اك تظوجر شؾ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-179
 ِلتزاـ اك بمقابؿ كيردق المزخكب علجى اعطاء شؾ مردكد مف يعطً سذشا شكان مشرؽجا كؽاء

 :ألل مف الدكاعً اآلتجٌ

 

 كجكب خزاب للزاخب لدل المزخكب علجى كقت تقديـعدـ (  أ)
 الشؾ َ

 

 عدـ كجكد رشجد للزاخب كاؼ اك قابؿ للزخب مع علمى بذلؾَ( ب)

 



 َ كقؼ الزاخب شرؼ قجمٌ الشؾ بأمر منى اك ممف ينكب عنى دكف زبب معقكؿ( ج)

 

 .تخرير الزاخب للشؾ بشكرة غجر معقكلٌ مع علمى بذلؾ( د)

 

 طاء شؾ مردكدمف يرتكب جريمٌ اع (2)
 . ذمس زنكات اك بالعقكبتجف معا يعاقب بالػرامٌ اك بالزجف مدة ِ تجاكز

 

 مف يظور شكا مشرؽجا كيزلمى (3)
 يعلـ بما يدعك لردق يعاقب بالػرامٌ اك ككاف( 1)لػجرق كيرد بالكجى الكارد ؽٍ البند 

 . بالعقكبتجف معا بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث زنكات اك

 

 للمرة الثالثٌ جريمٌ مف يرتكب (4)
 .مدة ِ تجاكز زبع زنكات كبالػرامٌ اعطاء شؾ مردكد اك تظوجرقَ يعاقب بالزجف

 

  

 

 .التملؾ الجناًُ

 

 يعد مرتكبا جريمٌ (1)-180
 للػجر اك يزتعجرق اك يخكزق عف طريؽ التملؾ الجناًُ مف يأذذ اك يعثر علٍ ماؿ مملكؾ

 . قشد بزكءالذطأ ثـ يجخد ذلؾ الماؿ اك يتشرؼ ؽجى 

 

 مف يرتكب (2)       
 زنكات اك بالػرامٌ اك جريمٌ التملؾ الجناًُ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ثّث

 . بالعقكبتجف معا

 

 .المزركؽ ازتّـ الماؿ

 

 يعد ماِ مزركقان  (1) -181
 اك الزرقٌ اك اِبتزاز اك ذجانٌ الماؿ الذم انتقلت خجازتى الٍ سذص عف طريؽ الخرابٌ

 . األمانٌ اك اِختجاؿ اك التملؾ الجناًُ

 

 مف يقكـ بزكء (2)       
 ؽٍ اذؾاُى اك التشرؼ ؽجى مع قشد بازتّـ ماؿ مزركؽ اك اِختؾاظ بى اك المزاعدة
 ذمس زنكات كما تجكز معاقبتى علمى بأنى ماؿ مزركؽ َ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز

 .بالػرامٌ

 



 مف يرتكب للمرة (3)      
 مدة ِ تجاكز زبع زنكات كما تجكز لثٌ جريمٌ ازتّـ الماؿ المزركؽ يعاقب بالزجفالثا

 .معاقبتى بالػرامٌ

 

 .اِتّؼ الجناًُ

 

 يعد مرتكبان جريمٌ (1)-182
 اك يػجر ؽجى اك ؽٍ مكقعى بخجث اِتّؼ الجناًُ مف يتزبب ؽٍ اؽزاد ماؿ اك تذريبى

 تأثجران ضاران قاشدان بذلؾ اف يزبب ؽجى يتلؾى اك ينقص مف قجمتى اك منؾعتى اك يؤثر
 .اك مع علمى بأنى يختمؿ اف يزبب ذلؾ ذزارة غجر مسركعٌ اك ضرران للجموكر اك أل سذص

 

 مف يرتكب جريمٌ (2)      
 اك بالػرامٌ اك بالعقكبتجف معا َ اِتّؼ الجناًُ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زنتجف

 أك بازتعماؿ المكاد الخارقٌ أك بازتعماؿ النارؽاذا خدث اإلتّؼ باإلغراؽ أك 
 زنكات أك بالػرامٌ أك بالعقكبتجف النازؾٌ أك الزامٌ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز ذمس

 .معا

 

  

 

  

 

     (3) 
 ِ تجاكز ذمس مف يرتكب جريمٌ اِتّؼ الجناًُ لماؿ أك مرؽؽ عاـ يعاقب بالزجف مدة

 .زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ

 

 التعدم الجناًُ

 

 يعد (1) -183
 سذص آذر أك يبقً أك مرتكبا جريمٌ التعدم الجناًُ مف يدذؿ عقارا أك منقكِ ؽً خجازة

 .أك خرمانى مف خقى يدذؿ ؽجى بكجى غجر مسركع قاشدا ارهاب ذلؾ السذص أك مضايقتى

 

(2) 
 بالػرامٌ أك أكمف يرتكب جريمٌ التعدم الجناًُ يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز زتٌ اسور 

 الجناُجٌ يعاقب العقكبتجف معا ؽاذا خدث التعدم بقشد إرتكاب جريمٌاك بازتعماؿ القكة
 كاف ذلؾ لجّ أك بالزجف مدة ِتجاكز ثّث زنكات كما تجكز معاقبتى بالػرامٌ ؽاذا

 ذمس زنكات كما تجكز بازتعماؿ زّح أك اداة شالخٌ لأليذاء يعاقب بالزجف مدة ِ تجاكز
 .معاقبتى بالػرامٌ

 

 التربص مع القشد

 



 مف يضبط -184
 ازتعماؿ القكة لجّ خامّ عدة أك اداة مُّمٌ للزرقٌ أك التعدم الجناًُ أك

 تجاكز زنٌ كما تجكز الجناُجٌ بخجث يترجد أف لديى قشدا اجرامجا يعاقب بالزجف مدة ِ
 .معاقبتى بالػرامٌ

 

 اجرامً شنع اداة لػرض

 

 مف يشنع -185
 الجراُـ الكاقعٌ داة أك يقلد مؾتاخا أك يدبر ذطٌ قاشدا أف يزتذدـ ذلؾ ؽً إرتكابا

 .بالعقكبتجف معا علً الماؿ يعاقبَ بالزجف مدة ِ تجاكز زنٌ أك بالػرامٌ أك

 

   

 

 الجدكؿ األكؿ

 

 القشاص األطراؼ كالجراح التً يككف ؽجوا

 

 العجف المبشرة اذا قلعت  .1
 .بكاملوا

 

 ,الً خد المارفاِنؼ   .2

 

 اِذف الزلجمٌ كِ عبرة ؽً  .3
 .الزمع

 

 السؾٌ اذا قطعت كلوا كِ  .4
 .عبرة ؽً بعضوا

 

 الزف اذا قررت الجوٌ  .5
 .لوا الطبجٌ المذتشٌ انى ِ يرجً ظوكر بدؿ

 

 .اللزاف اذا ازتكعبى القطع  .6

 

 الجد اذا كاف القطع مف  .7
 .خالٌ الزيادة علً المؾشؿ ؽًمؾشؿ كللمجنً علجى ديٌ الجزء الزاُد 



 

 الرجؿ كتطبؽ ؽً سانوا أخكاـ .8
 .الجد

 

 اِنامؿ كاِشابع للجديف  .9
 .كالرجلجف اذا كاف القطع مف مؾشؿ

 

 الذكر اذا ازتكعبى القطع أك كاف .10
 .القطع مف الخسؾٌ

 

 اِنثجاف كتؤذذ الكاخدة  .11
 .بنظجرتوا بسرط ضماف زّمٌ اِذرل

 

  كهً الجراحالمكضخٌ  .12
 .التً تنتوً الً عظـ

 

  

 

 الجدكؿ الثانً

 

 الديٌ

 

 تككف الديٌ ؽً القتؿ .1
 .كاملٌ

 

 تككف الديٌ ؽً .2
 :الجراح كاملٌ ؽً الخاِت اآلتجٌ

 

 عند قطع عضك مف/ أ
 .اِعضاء الؾرديٌ ؽً الجزـ

 

 عند قطع عضكيف مف/ ب
 .كظجؾتوا اِعضاء الزكججٌ أك اخدهما اذا ترتب علً ذلؾ ذهاب

 

 اشابع الجديف أك/ ج



 .اشابع الرجلجف جمجعا

 

 ذهاب كظاُؼ العقؿ/ د
 .كالخكاس كالجكارح

 

 عند ذهاب اِزناف/ هػ
 .جمجعا

 

 تككف الديٌ ؽً -3
 :ؽً الخاِت اآلتجٌ( 12)الجراح نشؾا 

 

 عند ذهاب كاخد مف/ أ
 .اِعضاء الزكججٌ

 

 عند ذهاب الكظجؾٌ/ ب
 .لكاخد مف اِعضاء الزكججٌ

 

 تككف الديٌ ؽً -4
 ذهاب انملٌ اشبع اِبواـ كثلث عند( 120)عند ذهاب اِشبع كنشؼ عسر ( 110)الجراح عسران 

 .اِذرم عند ذهاب كاخدة مف انامؿ اِشابع( 130)عسر 

 

 تككف الديٌ ؽً -5
 .(120)الجراح عند ذهاب الزف نشؼ عسر 

 

 تككف الديٌ ؽً جراح -6
 :الجزد كما يلً

 

 التً ينسأالجاُؾٌ / أ
 .(13) عنوا جرح ناؽذ الً التكججؼ الشدرم أك البطنً ثلثا

 

 اذا نؾذت الجاُؾٌ مف/ ب
 .(23) الجانب اآلذر اعتبرت جاُؾتجف كؽجوما ثلثاف

 

 تككف الديٌ ؽً -7
 :السجاج كما يلً

 

 ديٌ اآلمٌ التً تشؿ/ أ



 .(13)الً اـ الدماغ ثلثا 

 

 ديٌ الدامػٌ التً/ ب
 .(13)ثلثا تشؿ الً الدماغ 

 

 ديٌ المنقلٌ التً/ ج
 .(310)تنقؿ العظـ ثّثٌ اعسار 

 

 ديٌ الواسمٌ التً/ د
 .(110)توسـ عظمٌ الراس أك الكجى عسران 

 

 ديٌ المكضخٌ التً/ هػ
 .(120)تكضد العظـ نشؼ عسر 

 

  .تككف ديٌ الجنجف اذا زقط ؽمات كاملٌ (1) -8

 

 تككف ديٌ (2) 
 .(120)شؼ عسر الجنجف اذا زقط مجتا الػرة ف

 

 تتعدد الديٌ (3) 
 .بتعدد اِجنٌ

 

  

 

  

 

 .20/2/1991 نسر ؽٍ الجريدة الرزمجٌ بتارير  *

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 
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 القانكف 
 .نؾزى

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 قانكف
 .1974 لزنٌ 40رقـ 

 

 
 

 

 

 

  

 
  

 

 


